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Sammanfattning

Denna studie har som syfte att klargöra ersättningsmöjligheterna vid skador orsakade av 
underåriga. Huvudsakligen tar uppsatsen sikte på de fall där skadevållaren på grund av sin 
ringa ålder inte kan åläggas skadeståndsansvar. Detta resulterar ett uppenbart problem; genom 
att den underårige inte kan åläggas skadeståndansvar förlorar den skadelidande möjligheten
att erhålla ersättning för den skada som uppkommit. Frågan blir om vårdnadshavarnas 
tillsynsplikt kan utgöra ett komplement till den underåriges eget ansvar?

Något som får en stor betydelse i detta avseende, är förekomsten och innebörden av 
ansvarsförsäkringen. Denna har en speciell karaktär som kan anses välkänd inom 
skadeståndsrättliga sammanhang. Ansvarsförsäkringen ingår i hemförsäkringen och är således 
i stort sett heltäckande. Det uppges att 96-97 procent av svenska befolkningen har 
hemförsäkring. 

I uppsatsen behandlas de underårigas ansvar enligt skadeståndslagen, omfattningen och 
innebörden av vårdnadshavarnas tillsynsplikt samt betydelsen och relevansen av 
ansvarsförsäkringen. Gällande ansvarsförsäkringar från olika försäkringsbolag har studerats 
och analyserats. 

De resultat som framkommit är bland annat att ersättningsmöjligheten vid skador av barn 
under ca 5 år framförallt tryggas genom ansvarsförsäkringen. Vid tolkning av de berörda 
bolagens villkor har det framkommit att de här går längre än vad lagen kräver. Vid skador 
orsakade av barn som inte uppnått sådan ålder så att skadeståndsskyldighet kan åläggas, utgår 
ersättning om ett äldre barn i samma situation skulle vara att anse som skadeståndsskyldigt.  
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1. Inledning

När en utredning görs av ersättningsmöjligheterna vid skador, är det min åsikt att det vid den 
juridiska utbildningen ofta stannar vid de lagstadgade möjligheterna. Faktum är att 
försäkringsrätten kan bidra med ett skydd som går utöver dessa möjligheter. 

Enligt en undersökning genomförd av statistiska centralbyrån är förekomsten av 
hemförsäkringar nästintill heltäckande. Det uppges att mellan 96 och 97 procent av den 
svenska befolkningen i åldrarna 16-84 år har en hemförsäkring. 1  I hemförsäkringens 
grundskydd ingår en ansvarsförsäkring, vilken bland annat syftar till att ge en trygghet för 
försäkringstagaren i de fall denne blir skadeståndsskyldig. Försäkringsbolagens bedömning 
om ersättning skall utgå blir således i stort beroende på den skadeståndsrättsliga bedömningen. 

Det finns dock ett uppenbart problem inom skadeståndsrätten. Detta uppstår i de fall då
skadevållaren på grund av sin ålder inte skäligen kan åläggas skadeståndsansvar. Faktum är 
att en skada har uppstått, och frågan uppkommer hur den skadelidande kan få ersättning för 
denna skada. Denna fråga kräver att en utredning görs av de ersättningsmöjligheter som kan 
trygga denna möjlighet. Utredningen innefattar synen på underåriga skadevållare inom 
skadeståndsrätten, den tillsynspliktiges ansvar samt möjligheterna till ersättning genom 
försäkring. Det egna vållandet, tillsynsansvaret och försäkringsersättningen varierar beroende 
på skadevållarens ålder. På grund av detta har det ansetts som oundvikligt för sammanhanget 
att inte endast begränsa sig till de allra yngsta barnen.

1.1 Syfte

Denna uppsats syftar till att klargöra ersättningsmöjligheterna vid skador orsakade av 
underåriga. Detta innefattar förutom en genomgång av den rättsliga regleringen även 
ersättningsmöjligheterna ur ansvarsförsäkring. Syftet med detta är att ge en så komplett bild 
som möjligt av ersättningsmöjligheterna vid dessa situationer.

Uppsatsen syftar även till att belysa följande frågeställningar;

 Hur regleras de underårigas ansvar enligt Skadeståndslagen (1972:207)?
 Kan det fastställas någon specifik åldersgräns då skadeståndansvar inte kan anses 

föreligga?  
 Hur regleras tillsynsplikten?
 Kan tillsynsplikten ses som ett komplement till den underåriges eget ansvar?
 Vilken betydelse och relevans har ansvarsförsäkringen på ersättningsmöjligheten vid 

skador orsakade av underåriga?

                                                
1 SCB, Så bor vi i Sverige – Bostäder, boendemiljö och transporter 1975–2002 s. 72
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1.2 Metod och avgränsning

I denna uppsats har jag i huvudsak använt mig av den traditionella juridiska metoden och de 
källor som denna förespråkar. Inom de aktuella problemområdena har jag fördjupat mig i 
lagreglerna genom dess förarbeten och relevant doktrin. Relevant rättspraxis har även 
genomgåtts för att förtydliga reglernas tillämpning ytterligare. Rättpraxis har erhållits genom 
sökningar inom Karnovs (Westlaw) och Rättsbankens (InfoTorg) sökmotorer. De huvudsakliga 
sökorden som använts är; ansvarsförsäkring, underåriga, bortfall av skadeståndsskyldighet, 
jämkning av skadestånd, barn, tillsynsansvar samt tillsynsskyldighet. 

Gällande möjligheterna till ersättning genom försäkring har hemförsäkringsvillkor från If, 
Länsförsäkringar, Folksam och Trygg-Hansa genomgåtts och analyserats. Genomgången har 
begränsats till de villkor som berör respektive bolags ansvarsförsäkring. För ytterligare 
klargöra de relevanta villkorens tolkning har frågor ställts till försäkringsbolagen som sedan 
kompletterats ytterligare genom samtal med de respektive bolagen. 
  

1.3 Disposition

Arbetet är upplagt i tre delar; den skadeståndsrättsliga bakgrunden, hemförsäkring; 
ansvarsförsäkring och en avslutande diskussion. 

Den första delen har för avsikt att ge en inledande beskrivning av vad som gäller angående 
underårigas skadeståndsskyldighet samt relevanta begrepp och bedömningsgrunder. Den 
första delens inledande avsnitt behandlar skadeståndslagens syfte samt de objektiva och 
subjektiva rekvisit som utgör grunden för bestämmandet om skadeståndsskyldighet föreligger. 
Efter detta kommer de underårigas skadeståndsskyldighet att utredas samt möjligheterna till 
nedsättning av skadeståndet genom jämkning. Den skadeståndsrättsliga bakgrunden avslutas 
med att beröra den tillsynspliktiges skadeståndsskyldighet.

Den andra delen berör hemförsäkringen och tillhörande ansvarsförsäkring. Det inledande 
avsnittet belyser vad som allmänt utmärker försäkringar, själva försäkringsavtalet och 
försäkringsvillkoren. Vidare redogörs det för vad som gäller vid villkorstolkning av
hemförsäkringar. Under avsnittet där ansvarsförsäkring genom hemförsäkringen närmare 
berörs kommer relevanta hemförsäkringsvillkor från If, Länsförsäkringar, Folksam och 
Trygg-Hansa att belysas och analyseras.

Den sista delen, diskussionen, syftar till att sammanfatta och knyta ihop de tidigare delarna 
för att klargöra det egna ansvaret, tillsynsansvaret och den försäkringsrättsliga ersättningen. 
Diskussion kommer att föras om sambandet dem emellan samt även kring möjligheterna till 
ersättning i förhållande till skadevållarens ålder.
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DEL I – DEN SKADESTÅNDSRÄTTLIGA BAKGRUNDEN

2. Skadestånd

2.1 Syfte

Den grundläggande funktionen bakom skadeståndsrätten är att genom ersättning försätta den 
skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig inträffat. Reglerna i 
skadeståndslagen (1972:207) reglerar hur dessa former av ersättning skall ske, samt på vilka 
grunder som skadeståndsskyldighet uppkommer. Ersättningen kan anses uppfylla ett 
reparativt syfte. Men skadeståndsrätten anses också ha en preventiv verkan.  Denna 
preventiva verkan aktualiseras genom vetskapen om att en skadevållare riskerar att åläggas 
skadeståndsansvar, vilket bör leda till att personer och företag undviker att orsaka skada.2    

Det finns två huvudsakliga inriktningar som man inom skadeståndsrätten måste skilja åt; 
inom – och utomobligatoriska förhållanden. Med inomobligatoriska förhållanden menas de 
situationer där det föreligger ett avtal mellan parterna. När det gäller skadeståndsskyldigheten 
inom dessa förhållanden läggs fokus på om det föreligger ett avtalsbrott. De 
utomobligatoriska förhållandena är således situationer när en skadeståndstalan inte grundas på 
ett kontraktsförhållande mellan parterna. Dessa olika inriktningar förefaller vid en första
anblick vara klart avgränsade mot varandra, men det finns ett stort gränsområde där båda 
typerna av regler kan tillämpas. Denna framställning kommer först att inrikta sig på de 
utomobligatoriska förhållandena och de inomobligatoriska förhållandena diskuteras när fokus 
ligger på försäkringsavtalen. Således kommer den inledande delen av denna uppsats att 
redogöra för vad som gäller i utomobligatoriska fall enligt skadeståndsrätten. Detta har främst 
relevans när det inte föreligger någon ansvarsförsäkrings som kan täcka skadeståndsanspråket. 
När möjligheterna till ersättning från försäkringsbolagens ansvarsförsäkring berörs, kommer 
fokus att ligga på de inomobligatoriska förhållanden, då ett kontraktsförhållande föreligger 
mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Den grundläggande frågan som 
uppkommer är vilken skillnad som finns mellan den utomobligatoriska bedömningen enligt 
skadeståndsrätten och den inomobligatoriska bedömningen enligt de gällande 
försäkringsavtalen när det gäller ersättningsmöjligheterna vid liknande typ av skador.

Varför det kan anses viktigt att först utreda centrala begrepp inom skadeståndsrätten beror på 
förhållandet mellan ansvarsförsäkringen och skadeståndsrätten. Oftast vilar bedömningen om 
försäkringsrättslig ersättning skall utgå på skadeståndsrättsliga bedömningsgrunder. Genom 
att det i stor utsträckning finns försäkringar som täcker ersättningsskyldigheten vid
skadevållande handlingar, fyller försäkringarna i stort skadeståndsrättens funktion när det 
kommer till ersättningen. Oftast är det på grund av olika försäkringar som den skadelidande 
kan tillgodogöra sig full ersättning för de skador som uppkommit. Detta kan anses som en 
trygghet för både skadevållaren och den skadelidande. Bedömningen om 
försäkringsersättning skall utgå från ansvarsförsäkringen sker framför allt genom tillämpning 
av de skadeståndsrättsliga reglerna. Några regler som har en grundläggande och central 
betydelse är i vilka fall som skadeståndsskyldighet föreligger. Den skadeståndsrättsliga 
regleringen utgör således den huvudsakliga grunden för försäkringsbolagens ersättning vid 
skadefall. Därför är det av stor vikt att vissa centrala begrepp inom skadeståndsrätten först 

                                                
2 Radetzki, M. (2005) s. 9
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nämns, för att ge en bättre inblick i den kommande skadeståndsrättsliga analysen angående 
underårigas skadeståndsskyldighet.

2.2 Objektiva rekvisit

En väsentlig del av skadeståndsrätten är indelningen i objektiva och subjektiva förutsättningar 
för ansvar. Med begreppet objektiva förutsättningar menas de förutsättningar som inte är 
beroende av individuella eller personliga förhållanden hos skadevållaren.3 Denna bedömning 
sker bland annat med utgångspunkt att skada har uppstått, att skadan har inträffat på annan än 
skadevållarens egendom samt att denne har plikt att inte skada. Man går inte in på någon 
bedömning om skadevållaren har eller borde ha insett risken för skada. Dessa personliga 
förhållanden hör till den subjektiva bedömningen och skall särskiljas från den objektiva 
bedömningen. Den objektiva bedömningen är det första steget när det gäller 
skadeståndsbedömningen och utgör en grundförutsättning för att gå vidare till de subjektiva 
förutsättningarna. 

2.2.1 Skada

Den grundläggande förutsättningen för att skadeståndsansvar skall uppkomma är att en skada 
har inträffat. Dessa typer av skador delas in i fyra olika kategorier; personskada, sakskada, ren 
förmögenhetsskada och kränkning.4 Det kan tyckas självklart att en skada skall ha uppkommit 
för att skadestånd skall utgå, men skadebegreppet måste överrensstämma med de olika 
kategorierna. Dessa blir även av vikt för att aktualisera de i viss mån specifika reglerna för de 
olika skadetyperna. Personskador innefattar primärt de fysiska och psykiska skador som kan 
uppkomma på människokroppen till följd av en skada. Innefattande i detta begrepp är även de 
kostnader som uppkommer som ett resultat av skadan; t ex sjukvårdskostnader, transport etc. 
samt den inkomstförlust som blir av att den skadelidande inte kan utföra sitt arbete under en 
viss tid. Sakskador är de skador som uppkommer på fast eller lös egendom. Ersättning för 
dessa skador är i stort sett uppbyggd på samma sätt som vid personskador, då det förutom 
skadan kan resultera i följdskador i form av ersättning för inkomstförlust, återförskaffande av 
skadad egendom, kostnad för reparation etc.

Kränkning innebär att någon framkallar känslor av obehag hos någon annan person. Ren 
förmögenhetsskada innebär en ekonomisk skada som inte har samband med någon person-
eller sakskada. Det skall således endast röra sig om en ren ekonomisk förlust. Dessa två 
kategorier av skadetyper behandlas inte närmare, då det kan anses att person- och sakskador 
kommer att ha den största relevansen för detta arbete när det gäller skador orsakade av 
underåriga.   

2.2.2 Presumtivt ansvarsobjekt

För att en skada skall anses uppkommen måste det finnas någon som har orsakat skadan. Det 
måste vara möjligt att åtminstone kunna utpeka en eller flera fysiska eller juridiska personer.
Det presumtiva ansvarssubjektet är således en annan av grundförutsättningarna för att 
skadestånd skall kunna utgå. Denna förutsättning anger dock att det skall finnas minst ett 
presumtivt ansvarssubjekt, vilket inte hindrar att talan riktas mot flera. Detta kan t ex vara 

                                                
3 Hellner, J., Radetzki, M. (2006) s. 107
4 Radetzki, M. (2005) s. 15
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fallet med föräldrarnas tillsynsskyldighet, då en parallell skadeståndstalan kan föras dels mot 
barnet dels mot föräldern.5Om det inte skulle finnas något presumtivt ansvarsobjekt faller 
möjligheten att fullfölja någon skadeståndstalan.

2.2.3 Aktiv handling/ansvarsgrundande passivitet

Huvudregeln när det gäller skadeståndsansvar är att den skadegörande handlingen har 
orsakats genom en aktiv handling. Passivitet kan inte som huvudregel vara en grund för 
skadeståndsansvar. En person som t ex ser en annan person drunkna har således ingen 
skyldighet att ingripa; förutsatt att det inte är åskådaren som bär ansvaret för att den andre
håller på att drunkna. Som sagt är huvudregeln att det måste röra sig om en aktiv handling, 
men som vanligt finns det även undantag. Ett relevant undantag för sammanhanget är 
stadgandet i 6:2 FB som ålägger vårdnadshavare att aktivt utöva tillsyn över sina barn. Detta 
blir dock givetvis beroende av barnets ålder och utveckling vilket gör att benämningen aktiv
tillsyn kan få en mer flytande innebörd.6   

2.2.4 Ej objektiv ansvarsfrihetsgrund

De objektiva ansvarsfrihetsgrunderna består av; nödvärn, nöd, samtycke samt tjänsteplikt. I 
denna framställning berörs endast samtycket ytterligare, då övriga inte kan anses berika 
framställningen angående de underårigas skadeståndsansvar.

En gärning som företas med samtycke från den andra parten utgör inte ett brott och är inte 
skadeståndsgrundande. Detta så länge inte handlingen är att anse som oförsvarlig. Samtycket 
kan vara uttryckligt eller underförstått, men det senare kan anses mer vanligt förekommande. 
Detta har sin relevans främst vid sport och lek. Det kan diskuteras i vilken mån de som ”deltar 
i leken får leken tåla”. Gränsen för när samtycket kan vara ansvarsbefriande anses ligga vid 
ringa misshandel. Vid misshandel av normalgraden och uppåt har således samtycket inte 
någon ansvarsbefriande verkan.7  

2.2.5 Adekvat kausalitet

Den sista och slutliga bedömningen av de objektiva kriterierna avser den adekvata 
kausaliteten. Detta begrepp består av två olika bedömningar och skall inte sammanblandas 
med varandra. Kausaliteten i detta sammanhang betyder orsakssamband och innebär att man i 
bedömningen tar ställning till om det finns ett orsakssamband mellan den uppkomna skadan 
och det presumtiva ansvarssubjektet. Det är det presumtiva ansvarssubjektets handling som 
skall utgöra orsaken till skadan. Detta kan förklaras med följande exempel; om A kastar en 
tegelsten mot en ruta, varvid den går sönder, kan man klarlägga att detta är en direkt följd av 
A:s handlande. Således har kastet av tegelsten och den uppkomna skadan ett orsakssamband. 

Frågan om adekvans föreligger innebär ett ställningstagande om de skador som uppkommit 
kan anses vara en beräknelig följd av skadevållarens handlande. Detta betyder att man 
begränsar skadeståndets omfattning till de skador som kan anses beräkneliga, förutsägbara, 
typiska, normala etc. Genom en utveckling av exemplet ovan kan man tänka sig följande 
scenario; när rutan krossats orsakar detta en sådan smäll att en cyklist (B) som trampar förbi 
tittar dit, varpå denne ramlar och bryter armen. Detta skulle med största sannolikhet inte 

                                                
5 Detta berörs närmare under avsnitt 4.2
6 Detta berörs närmare under avsnitt 4.1 och 4.2
7 Prop. 1993/94:130 s 37, Se även närmare min C-uppsats, ”Skadeståndsansvar inom ishockey”
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kunna beaktas som en normal följd av A:s handlande och således inte adekvat. En 
skadeståndstalan om ersättning för B:s personskada skulle inte anses vara adekvat mot A:s 
handlande och skulle mest troligt ogillas.  

2.3 Subjektiva rekvisit

De subjektiva rekvisiten kan sammanfattas som uppsåt och oaktsamhet eller med den 
gemensamma termen vållande. Den fråga som man vanligen ställer sig är vilket mått av 
aktsamhet som skadevållaren är pliktig att iaktta gällande möjligheten att undvika skada? 

De subjektiva kraven inom skadeståndsrätten varierar beroende på vilken typ av skada som 
det gäller. Vid person- och sakskada gäller att skadan är vållad genom uppsåt eller oaktsamhet
enligt 2:1 SkL. Ren förmögenhetsskada och kränkning kräver brott i enlighet med 2:2 och 2:3 
SkL. Den huvudsakliga inriktningen på arbetet kommer att koncentreras på uppsåtet och 
oaktsamheten gällande person- och sakskada.

2.3.1 Uppsåt och oaktsamhet (Culpa)

Som nämnt ovan så framkommer det att en person- och sakskada förutsätter att skadan har 
uppkommit genom uppsåtligt eller oaktsamt handlande. Denna förutsättning brukar vanligtvis 
generellt benämnas som culpa. Att anmärka är att det latinska ordet för uppsåt är dolus medan 
culpa betyder oaktsamhet. Således kommer det i uppsatsen skiljas mellan culpöst handlande 
och uppsåtligt handlande.

Anledningen till att 2:1 SkL generellt benämns som culparegeln kan vara att det i regel är 
lättare att bevisa att personen agerat oaktsam än uppsåtligt. Uppsåt är liktydigt med avsikt, 
och det kan vara svårt att bevisa att skadevållaren avsiktligt har orsakat skadan. När 
paragrafen innehåller både rekvisitet uppsåt och rekvisitet oaktsamhet förefaller det mycket 
enklare ur bevissynpunkt att stödja talan på att skadevållaren varit oaktsam, dvs. culpös.8  Ett 
annat skäl kan även vara att culpa är ett samlingsord för den subjektiva bedömningen.

Oaktsamhetsbedömningen sker utifrån en jämförelse med vad i motsvarande situationer skulle 
anses som normalt beteende. Frågan blir här vilken jämförelsegrund som skall användas. Det
romerskrättsliga traditionellt använda begreppet bonus pater familias, den gode familjefadern, 
utgör en sådan jämförelsegrund. Även om begreppet lever kvar, så syftar man snarare på en 
jämförelse mellan gällande lagstiftning och andra föreskrifter samt rättspraxis.9 Ett exempel 
på detta är NJA 1976 s 379, där en person promenerade på en cykelbana som endast var 
avsedd för cykeltrafik. En cyklist kolliderade med honom, varpå cyklisten skadades. I detta 
fall fanns det en förbudsskylt som angav att gångtrafik var förbjuden. Genom att fotgängaren 
inte uppmärksammat förbudsskylten ansåg HD det som culpöst eftersom han agerat mot ett 
uttryckligt förbud och ålade fotgängaren skadeståndsskyldighet. HD tillägger att om 
fotgängaren uppmärksammat skylten, skulle denne haft anledning att söka en annan väg och 
skadan hade aldrig skett. Dock så ansågs cyklisten som medvållande till skadan. Genom att 
denne inte saktat ner för att undvika fotgängaren ansågs även detta som culpöst. Det normala i 

                                                
8 I fortsättningen kommer begreppet oaktsamt och culpöst användas synonymt, då culpabegreppet är vanligt 
förekommande och använt inom den juridiska litteraturen
9 Radetzki, M. (2005) s. 32 f
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denna situation skulle vara att sakta ned när ett hinder uppmärksammats. Således ansåg HD 
att skadeståndet skulle jämkas till en tredjedel av det yrkade beloppet. 

Det finns dock situationer när det inte finns uttryckliga normer att tillgå, vilket leder till att 
den aktuella sedvanan kan användas som jämförelsenorm. Ett exempel på detta är NJA 1945 s 
669 där en läkare i samband med en operation bett en sjuksköterska fylla en spruta med en 
viss substans. Sköterskan fyllde dock sprutan med en annan substans vilket ledde till att 
patienten skadades. En skadeståndstalan bedrevs mot läkaren, men ogillades av HD med 
motiveringen att det inte kunde anses som sedvana på arbetsplatsen, eller jämförbara 
anläggningar vid denna tid, att läkaren kontrollerade innehållet i sprutan. Det fanns ingen 
anledning att läkaren inte skulle lita på att sjuksköterskan fyllt sprutan med rätt substans.

Den fria bedömningen

När det inte existerar några normer som kan ligga som grund för om handlingen är att anse 
som culpös eller inte, får man gå vidare till den fria culpabedömningen. Vid denna bedömning 
tas hänsyn till ett omfattande antal frågeställningar som skulle kunna sammanfattas enligt 
följande:

Hur stor var risken för skada?
Hur allvarlig var den sannolika skadan?
Vilka möjligheter fanns att förebygga skadan?
Vilka möjligheter hade skadevållaren att inse risken för skadan?10

Ett ställningstagande till dessa frågeställningar kan illustreras genom rättsfallet NJA 1993 s 
149, där en golfspelare orsakat skada på en bil vid en närliggande parkering på grund av ett 
felriktat slag. HD motiverade ett utdömande av skadestånd med argumenten att ”golf är ett 
spel av bitvis farlig karaktär” och ett missriktat slag kan få allvarliga konsekvenser. 
Domstolen menar att golfspelaren hade möjlighet att spela bollen i en annan riktning och att 
han borde, när han valde att slå slaget, ha räknat med risken att någon av bilarna skulle kunna 
komma att skadas. HD bedömde sammanfattningsvis att risken för skada var stor, att den 
sannolika skadan var av allvarlig art, att spelaren hade möjligheten att förebygga skadan 
genom att sikta åt ett annat håll samt att denne hade goda förutsättningar att inse risken för 
skadan. Golfspelaren ansågs skadeståndsskyldig.
    

3. Underårigas skadeståndsskyldighet

Om man för stunden bortser från det faktum att försäkringar vanligen föreligger, så har en 
skadelidande två alternativ när det gäller skada som uppkommit från ett barn eller tonåring. 
Han kan antingen väcka skadeståndstalan mot barnet eller mot den tillsynspliktige. Den 
tillsynspliktige är i de flesta fall barnets föräldrar. Det är här frågan uppkommer angående 
relationen mellan barnets skadeståndsansvar och tillsynspliktens omfattning.11 Det kan dock 
påpekas att strikt ansvar och principalansvar som följer av speciallagstiftning kan komma att 
göra den underåriga skadeståndsskyldig, utan att hänsyn tas till skadevållarens ålder. Ett 
exempel på detta kan t ex vara tillsynen över hundar, där ägaren har strikt ansvarar för den 

                                                
10 Radetzki, M. (2005) s. 33
11 Detta berörs vidare under avsnitt 4
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skada som uppkommer genom djurets handlande, oavsett om ägaren varit culpös eller 
underårig.12 Det finns dock en möjlighet som har påtalats i propositionen när det utdömda 
skadeståndet kan anses som oskäligt betungande.13 Enligt 6:2 SkL kan nedsättning komma i 
fråga, om detta kan anses förenligt med syftena bakom lagstiftningen.14

3.1 0-18 år

När det gäller vållandebedömningen för barn och tonåringar (0-18 år) är denna i stort sett 
densamma som för vuxna, dock med huvudregeln att culpabedömningen koncentreras på de 
objektiva omständigheterna. Således läggs mindre vikt vid de subjektiva förutsättningarna; 
som vad den underåriga insåg eller borde ha insett. I anslutning till denna bedömning görs 
även en skälighetsbedömning som tar sikte på den underåriges ålder och utveckling, 
handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska 
omständigheter samt övriga omständigheter.15

För att kunna fastställa om den underårige varit culpös eller inte, måste man ha något att 
jämföra med. Den jämförelsen som frekvent tidigare använts är den gode 
familjefadern, ”pater familias”. Detta begrepp har dock ersatts med hur en normalfuntad 
människa skulle handla. Det skulle ju förefalla som ytterligt konstigt att jämföra en underårig, 
och framförallt ett barn, med hur den gode familjefadern skulle ha handlat i motsvarande 
situation. Förutom alternativet att jämföra handlandet med hur en normalt funtad människa 
skulle handla, finns alternativet att jämföra hur en underårigs handlingsmönster i motsvarande 
ålder och situation skulle vara. Ett exempel som kan klargöra dessa olika jämförelsegrunder är 
den situationen när ett sexårigt barn orsakar personskada genom cykling på allmän väg. 
Genom det senare synsättet skulle det sexåriga barnet, med hänsyn till motsvarande barn i 
dennes ålder, förmodligen inte vara att anse som culpös. Detta med bakgrund i att barn i 
denna åder kan anses bete sig mer eller mindre impulsivt och tanklöst i trafiken. Denna 
jämförelse skulle således resultera i att den skadelidande blir utan ersättning. Ser man dock till 
det första alternativet och jämför handlandet med en vuxen normalt funtad person, är chansen 
avsevärt större att barnets handlande skulle anses som culpöst. Detta alternativ skulle således 
innebära att kravet på barnets handlande ställas påfallande högt. Genom införandet av nya 
skadeståndslagen har man valt att lägga den huvudsakliga fokusen på de objektiva 
förutsättningarna när det gäller underåriga. Därigenom har man valt att som huvudregel 
jämföra den underåriges handlande med en normalt funtad vuxen person. Detta kan rimligen 
främst ha sin förklaring i utbredningen av ansvarsförsäkringar, då man har utökat ansvaret för 
den underårige för att ge den skadelidande större möjlighet till ersättning för sina skador.16 Ett 
problem som uppstår är de fall då den underårige skadevållaren inte har försäkringsskydd. 
Detta problem har reglerats genom att skadeståndet kan sättas ned efter en sådan 
skälighetsbedömning som föreskrivs i 2:4 SkL.17 Detta kan anses som ett skydd för den 
underårige att inte den objektiva bedömningen leder till för stränga resultat.  

Detta skulle således kunna innebära att om ansvarsförsäkring föreligger, finner man föga 
ledning i de fall som tillkommit före ikraftträdandet av nya skadeståndslagen. De fall man 

                                                
12 Hellner, J., Radetzki, M. (2006) s. 260, se även Bengtsson, B., Strömbäck, E. (2002) s. 65
13 Prop. 1972: 5 s. 165
14 Bengtsson, B., Strömbäck, E. (2002) s. 65
15 Hellner, J., Radetzki, M. (2006) s. 259 f
16 Sund, L-G. (1989) s 166 ff, se även Bengtsson, B., Strömbäck, E. (2002) s. 66 f
17 Se närmare avsnitt 3.4
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skulle kunna hämta vägledning från äldre rättsfall skulle dock kunna vara i de fall då en 
ansvarsförsäkring inte föreligger.18

3.2 0-15 år

Som framkommit ovan så görs en bedömning av barnen och tonåringarnas beteende med 
tanke på vad som kan anses allmänt typiskt för vuxna under de aktuella förhållandena när en 
ansvarsförsäkring föreligger.19 Det tas inte i beaktning om barnet insett eller borde ha insett 
risken, istället sker bedömningen huvudsakligen genom de objektiva rekvisiten. De undantag 
som finns är när det gäller mindre barn där den objektiva bedömningen inte tillämpas. Detta 
har sin bakgrund i att barn under ca 5 år inte anses vara kapabla till culpa eller vårdslöshet och 
man kan spekulera om det är motiverat att utsträcka ansvaret så långt ner i åldrarna.20

Vid skälighetsbedömningen är det av väsentlig betydelse om en ansvarsförsäkring föreligger 
eller inte, då det inte anses som oskäligt att full ersättning utgår så länge det finns en 
försäkring som täcker detta ansvar. Ett undantag som uppställs i försäkringsavtalen är att full 
ersättning inte utgår för de skador som uppkommer genom grov oaktsamhet och att 
ersättningen helt bortfaller vid uppsåtliga skador. Undantaget för skador genom grov 
oaktsamhet och uppsåt återfinns i 4:9 FAL21 där det görs undantag om barnet är under 12 år, 
då försäkringsersättning ändå skall utgå.22 Skadeståndets storlek av skador genom uppsåt och 
grov oaktsamhet när barnet fyllt 12 år blir beroende av övriga faktorer som t ex ekonomiska 
omständigheter.23

Frågan uppkommer här om bedömningen skiljer sig beroende på om det föreligger en 
ansvarsförsäkring eller inte. Det skulle ligga nära till hands att den bedömning som sker skall 
grunda sig på, eller åtminstone beakta, hur ett ”genomsnittsbarn” i samma ålder skulle ha 
handlat. Detta får emellertid endast inverkan rörande jämkningen, då den skadeståndsrättsliga 
bedömningen av vållande huvudsakligen begränsas till de subjektiva rekvisiten för handlandet. 
Ju äldre ett barn är, desto högre ställs kravet på aktsamhet gällande nedsättning av 
skadeståndet genom jämkning. En femåring utan försäkring skulle således endast 
undantagsvis bli skadeståndskyldig i motsats till en 15-åring som riskerar att få betala full, 
eller nära på full, ersättning.24

Handlingens beskaffenhet kan även inverka på bedömningen; om en handling har utförts med 
uppsåt begränsas möjligheterna till nedsättning av skadeståndet. Viss hänsyn tas även till 
skadevållaren ålder. När ett yngre barn orsakar skada kan det vara svårt att fastställa uppsåt
eller vårdslöshet. I denna ålder beror skadan oftast på ett ogenomtänkt och impulsivt 
handlande. Gällande äldre barn, då främst tonåringar, kan det vara lättare att visa att skadan 
uppkommit genom uppsåt och en form av likgiltighet och bristande respekt för den andra 
personens intressen. Ekonomiska förhållanden kan även tänkas räknas in i bilden, då det är 

                                                
18 Bengtsson, B. SvJT 1978 s. 509, se även Bengtsson, B., Strömbäck, E. (2002) s. 64
19 Prop. 1972:5 s. 164, se även Hellner, J., Radetzki, M. (2006) s. 261
20 Detta berörs ytterligare under avsnittet ”Barn under 5 år”
21 Försäkringsavtalslagen (2005:104) 
22 Motsvarar den tidigare regleringen i 33 § 1 st. och 32 § 1 st. KFL och behandlas i prop. 2003/04:150 s. 424 
angående införandet av bestämmelsen i FAL(2005:104)
23 Sund, L-G. (1989) s. 168
24 Sund, L-G. (1989) s. 169
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större chans att ett förmöget barn får betala fullt skadestånd även när en ansvarsförsäkring inte 
föreligger.25

I åldern 15-18 år kan det med största sannolikhet antas att den skadeståndsrättsliga 
bedömningen motsvarar den för vuxna personer. I denna ålder är det ytterst ovanligt att man 
beaktar skadevållarens ålder som en omständighet som skulle kunna grunda jämkning av 
skadeersättningen. Det stadgas också i SkL 2:4 att den övre gränsen för jämkning är 18 år. 
Detta kan endast ha relevans i de fall då skadevållaren är uppenbart utvecklingsstörd eller på 
grund av utbildning befinner sig i svagt ekonomiskt läge. När ansvarsförsäkring föreligger 
sker ingen nedsättning.

3.3 0-5 år

Försäkringsersättningen för den skada som ett barn under 5 år orsakar är inte alltid beroende 
om barnet eller föräldrarna är culpösa eller brister i tillsynen. Om den skadan som 
uppkommer är en ren olyckshändelse, kan den skadelidande inte få ersättning av barnet. 
Däremot kan denna vända sig mot föräldrarna med sitt anspråk. Det intressanta som vidare 
skall utvecklas är de fall då varken barnet eller föräldrarna är personligt skadeståndsskyldiga. 
Eftersom de mindre barnen under ca 5 år inte kan anses vara culpösa i sitt handlande, skulle 
ett eventuellt skadestånd grundas på brist av tillsyn från de tillsynspliktiga. Den nedre 
begränsningen när ett barn vid orsakandet av en skada inte kan anses handlat med uppsåt eller 
oaktsamhet har fastställts genom praxis. Det har uttalats av HD i målet NJA 1977 s 186 att ett 
treårigt barn inte kan anses nått den mognad och förvärvat det omdömet och de insikter som 
förutsätts för att vållande kan anses föreligga. Eftersom person- och sakskada förutsätter 
vållade eller uppsåt kunde ingen skadeståndsskyldighet anses föreligga. I detta fall orsakades 
skadan av att det skadevållande barnet kastat ett ca 20 cm långt rör med vassa kanter mot ett 
annat barn. Detta träffade det skadelidande barnet i ögat, vilket resulterade i så svåra skador 
att ögat var tvunget att bortopereras och ersättas med en protes. HD uttalade i sina domskäl att 
ett barn som är tre år och två månader inte kan anses ha den mognad och omdöme att 
skadeståndsskyldighet kan åläggas med stöd av 2:2 SkL. Men frågan är om detta kan anses 
som en gränsdragning av en specifik nedre åldergräns när det gäller vållande. I propositionen 
till SkL framgår det att ingen specifik ålder kan fastställas då skadeståndsskyldigheten 
bortfaller. Detta motiveras bland annat med att en nedre gräns skulle begränsa den 
skadelidandes möjligheter att erhålla ersättning för den skada som uppkommit även när barnet 
befinner sig under 5-6 år.26 Eftersom det endast i undantagsfall skulle kunna bli så att ett barn 
under ca 5 år skulle dömas till skadeståndsansvar kan det i realiteten betyda att en bedömning 
av vållande blir ovanligt förekommande när handlingen utförts av ett barn som understiger ca 
5 år. 

Det finns ytterligare några äldre fall som belyser frågan om när ett barn inte kan anses 
skadeståndsskyldig på grund av sin ålder. Även fast dessa är åldersstigna kan de ändå anses 
ha en viss relevans för sammanhanget. NJA 1944 s 118 berör ett 2 ½ årigt barn som genom att 
kasta en sten orsakat ögonskada på en 4-årig lekkamrat. I målet NJA 1946 s 194 hade ett 3-
årigt barn, genom att sticka den jämnåriga lekkamraten i ögat med en skidstav, orsakat så pass 
allvarlig skada att ögat var tvunget att bortopereras. I dessa båda fall har den enligt domstolen 
inte funnits skäl att ålägga dessa barns skadeståndsskyldighet på grund av den låga åldern. 

                                                
25 Sund, L-G. (1989) s. 170, se även NJA 1949 C 608
26 Prop. 1972: 5 s. 164 f
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Ingen av föräldrarna ansågs ha brustit i tillsynsplikten. Dessa rättsfalls betydelse kan 
visserligen diskuteras, då det genom införandet av SkL i stort bortses från de subjektiva 
faktorerna. Gällande föräldrarnas tillsynsplikt finns det numera även stadgat i 6:2 FB om en 
något strängare tillsyn än vad som gällde vid dessa tillfällen. 

3.4 Jämkning

Genom införandet av nya skadeståndslagen 1972 fanns inga regler angående nedsättning eller 
jämkning på grund av oskäligt betungande ansvar för skadevållaren. Detta infördes i lagen 
1975, då man genom en intresseavvägning bland annat skulle ta hänsyn till att den underårige 
inte kunde anses tillräknelig i samma grad som en vuxen person. Utöver detta konstaterades 
även att den underårige typiskt sett har sämre ekonomi, varpå det skulle anses som särskilt 
hårt att döma ut fullt ansvar för den skadegörande handlingen. En anledning till detta var att 
man skulle kunna nedsätta skadeståndsansvaret även i de fall då den generella 
jämkningsregeln i 6:2 SkL inte kunde åberopas. 27 Innan införandet av SkL använde sig 
domstolarna av 6:6 SL28 när det gällde barn under 15 år. Enligt detta lagrum och tillhörande 
praxis, skulle en bedömning ske med beaktande av den underåriges sinnesart, gärningens 
beskaffenhet och omständigheterna i övrigt. I NJA 1960 s 599 behandlades vilken vikt som 
skulle läggas vid att en ansvarsförsäkring förelåg. HD uttalade att ansvarsförsäkringen inte 
hindrar jämkning från att ske med beaktande av den underåriges ålder och utveckling, men en 
ytterligare jämkning för att förebygga att skadeståndsskyldigheten blev allt för betungande i 
framtiden hindrades.29

Den nuvarande lydelsen av 2:4 SkL ger i dagens lagstiftning en större precisering när det 
gäller skadeståndsgrundande handlingar av underåriga än vad 6:2 SkL gör. Den senare ger 
endast vid handen att skadeståndet kan jämkas om det med hänsyn till skadevållarens 
ekonomiska förhållande kan anses som oskäligt betungande. 2:4 preciserar de fall som 
innefattar personer under 18 år och är att anse som en självständig skadeståndsregel. Genom 
tillämpningen av denna paragraf skall ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, 
föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska omständigheter samt övriga 
omständigheter beaktas. De övriga omständigheterna kan vara speciellt ömmande 
förhållanden som t ex de fall då skadevållaren är utvecklingshämmad. Genom införandet av 
denna regel har lagstiftaren klargjort vilken betydelse som ansvarsförsäkringen anses ha vid 
skadegörande handlingar av underåriga. Detta kan således betyda att den äldre praxis som 
behandlat dessa frågor innan ikraftträdandet av SkL kan anses ha begränsad betydelse när 
ansvarsförsäkring föreligger. Det ovan nämnda fallet NJA 1960 s 599 kan sägas ha fått en 
omvänd tillämpning när det gäller bedömningen enligt gällande rätt; vid bedömningen när 
skadevållaren är under 18 år tas mindre hänsyn till ålder och desto större hänsyn till 
skadevållarens ekonomiska situation när ansvarsförsäkring inte föreligger. Detta kan ha sin 
förklaring att man genom införandet av SkL tagit ökad hänsyn till ansvarsförsäkringens 
utbredning och skyddet för tredje man genom att begränsa bedömningen av de underårigas 
skadeståndsskyldighet till de objektiva kriterierna.     

Det finns i regel tre grundläggande situationer då reglerna om jämkning efter skälighet i 2:4 
och 6:2 SkL kan tillämpas; i de fall då det inte föreligger någon ansvarsförsäkring, när den 

                                                
27 Bengtsson, B. (1982) s. 297 f
28 Strafflagen (1864:11 s. 1)
29 Bengtsson, B. (1982) s. 298
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underåriges handlande undantas enligt försäkringsvillkoren samt om skadan överstiger 
försäkringsbeloppet. 30 När det gäller sådana handlingar som är undantagna från 
försäkringsvillkoren kan detta främst handla om uppsåtliga handlingar som är orsakade av 
barn över 12 år. 

Man kan påstå att den huvudsakliga bedömningen om jämkning skall ske är i de fall då den 
skadegörande handlingen utförs av en person som är över 12 år men under 18 år. 
Bedömningen sker dock på olika sätt beroende på skadevållarens ålder. När skadevållaren är 
15-18 år tas enligt motiven endast undantagsvis hänsyn till andra än ekonomiska 
omständigheter vid bedömningen om jämkning skall ske.31 Det betyder att det är ovanligt att 
man skulle finna skäl att jämka ett skadestånd när personen befinner sig i åldrarna 15-18 år. 
Detta kan belysas genom rättsfallet NJA 1976 s 121 där en skadeståndstalan fördes mot en 15-
årig pojke som misshandlat en 16-årig flicka. HD framhåller att det genom SkL införts en 
möjlighet för jämkning när skadevållaren befinner sig i ålder 15-18 år, men att denna 
möjlighet enligt förarbetena skall tillämpas restriktivt. De nämner vidare jämkning endast kan 
komma i fråga när full ersättning skulle innebära en oskäligt betungande börda för den 
underårige. HD fortsätter med att klargöra att bedömningen i första hand skall beakta 
skadevållarens ekonomiska situation, men vid bedömningen skall även skälig hänsyn tas till 
den skadelidandes ekonomiska situation samt omständigheterna kring skadefallet. Det 
framkom i målet att ingen av parterna hade någon försäkring som täckte de skador som 
uppkommit. I skadevållarens fall skulle detta kunna bero på att det enligt försäkringsvillkoren 
inte utgår försäkringsersättning för uppsåtligt tillfogade skador för personer över 12 år. Med 
bakgrund av att skadan orsakats genom en uppsåtlig misshandel borde skadevållaren, trots att 
han varit omogen för sin ålder, ha insett att misshandeln skulle kunna resultera i allvarliga 
skador. HD ansåg med beaktande av detta samt den skadevållandes ekonomiska situation 
kunde det yrkade beloppet på 7500 kr inte anses oskäligt betungande.

Den som har nått 15 års ålder anses normalt ha nått full intellektuell utveckling.32 Den enda 
omständigheten som kan åberopas för ett nedsättande av skadeståndet är de fall då 6:2 SkL 
blir tillämplig, vilket kan anses begränsat till ett fåtal fall där det handlar om omfattande 
skador. 33  Det kan således antas att det finns en större benägenhet att titta på andra 
omständigheter än rent ekonomiska när skadevållaren befinner sig i åldern 12-15 år. 

När det gäller handlingar av små barn finns ett visst samband med föräldrarnas ansvar.34 Det
har också stor betydelse beroende på om det föreligger någon ansvarsförsäkring eller inte. 
Eftersom man genom införandet av den nya skadeståndslagen i stort bortser från de subjektiva 
ställningstaganden gällande uppsåt och oaktsamhet, borde det finnas en undre gräns för när 
detta inte skall ske. Detta framkommer genom rättspraxis och är en bedömning som sker i det 
enskilda fallet. Man kan anta att denna gräns kan sättas vid ca 5 år och yngre. De fall där barn 
under ca 5 år företar en skadegörande handling utan att en ansvarsförsäkring föreligger kan 
anses som ganska ovanlig. Men i de fall då detta verkligen händer, borde barnet inte åläggas 
något skadeståndsansvar. Möjligen borde fokus istället läggas på eventuell brist i tillsynen, då 
det inte kan anses motiverat att utöka barnets ansvar så långt ner i åldrarna. Denna aspekt 
kommer att beröras närmare i de kommande avsnitten.
    

                                                
30 Bengtsson, B., Strömbäck, E. (2002) s. 67 f
31 Prop. 1972:5 s. 462, se även s. 459
32 Prop. 1993/94:57 s. 6
33 NJA 1993 s. 727
34 Hellner, J., Radetzki, M. (2006) s. 265 f
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4. Den tillsynspliktiges skadeståndsskyldighet

En fråga som uppkommer när barnet inte själv är skadeståndsskyldigt är det tomrum som 
infaller då föräldrarna till barnet inte kan anses ha brustit i sin tillsyn. Därför kan det vara av 
vikt för framställningen att titta på vilket ansvar som vilar på den tillsynspliktige. Genom att 
göra detta kan man, om möjligt, klargöra dess omfattning samt senare i arbetet utreda 
försäkringsbolagens vilja att ersätta skador som uppkommer inom detta tomrum i 
lagstiftningen.

Den huvudsakliga funktionen för den sanktionerade tillsynsplikten är skyddet för tredje man. 
Detta är inte det enda syftet, utan det anses också vara ett skydd för själva barnet. Den 
aktuella bestämmelsen återfinns i 6:2 FB, där det framkommer att vårdnadshavarna skall vara 
verksamma för att förhindra att barnet orsakar skada på tredje man. Denna regel har sin 
motsvarighet i 2:1 SkL, där denna skyldighet är inbakad som en del av det allmänna 
culpaansvaret. Tillsynsplikten kan sägas bestå av två funktioner: allmänpreventionen och 
skadeståndets reparativa verkan. Den reparativa funktionen är väl erkänd inom 
skadeståndsrätten och har som syfte att återställa den skadelidandes i samma ekonomiska 
situation som om skadan aldrig inträffat. Den allmänna preventiva effekten av skadeståndet 
kan få till följd att en tillsynspliktig person påverkas att förhindra en skada, som får till följd 
att tredje man besparas både kostnader och olägenheter.35 Denna förebyggande åtgärd bidrar 
bland annat till att barnet ges en uppfattning om värdet av annan persons egendom samt
förhindrar att barnet utvecklar ett asocialt beteende som inverkar på dennes livsval. Dessa 
förebyggande åtgärder kommer inte att beröras närmare, utan fokus kommer att ligga på de 
avvärjande åtgärder som innefattas av tillsynsplikten.  

Mot bakgrund av syftet med tillsynsplikten är det en viktig fråga vem som är ansvarig rent 
skadeståndsrättsligt för den skada som uppkommit. Om barnet på grund av sin ålder inte kan 
anses varit oaktsamt eller handlat uppsåtligt, blir den följande frågan i vilken omfattning 
vårdnadshavarna kan anses culpösa genom brist i tillsynen. Detta beror på vilka avvärjande 
åtgärder som kan tänkas vidtas för att barnet skall undgå att skada tredje man, som t ex att inte 
ge barnen möjlighet att leka eller bruka farliga föremål. Uppenbara exempel på detta kan vara 
knivar eller luftgevär. Dessa exempel är givetvis något extrema, men dessa kan tillsvidare få 
vara utgångspunkter för hur en bedömning kan ske. I vissa fall kan det vara så att det över 
huvud taget inte kan anses befogat att låta den underårige nyttja föremålet utan övervakning. 
Det kan dock i vissa fall endast räcka med instruktioner och förmaningar för att tillsynsplikten 
skall anses som fullgjord. Detta blir givetvis beroende på barnets ålder och mognad. 
Culpabedömningen blir t ex strängare när barnet är känt för olydighet och oförutsägbarhet, 
vilket ställer krav på föräldern att hålla större uppsikt över den underårige.36Av betydelse blir 
vidare i vilket sammanhang som handlingen utförs; skjutning med luftgevär i sällskap av 
flertalet barn ställer högre krav på tillsyn än om det endast skulle vara den tillsynspliktige och 
barnet som är närvarande. 

                                                
35 Sund, L-G. (1989) s. 34 f
36 Sund, L-G. (1989) s. 36 f
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4.1 Vem är tillsynsskyldig?

De som kan anses tillsynspliktiga är i första hand barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavarna 
kan antingen vara båda barnets föräldrar, en av föräldrarna eller en eller två särskilt 
förordnade förmyndare.37 Det behöver dock inte alltid vara vårdnadshavaren som skall utöva 
tillsynen, utan denna kan överlåtas. Ett exempel på detta kan vara när barnet lämnas på 
förskolan, då dess personal övertar ansvaret för tillsynen. Denna aspekt skall dock inte utredas 
närmare, då skador i dessa situationer inte omfattas av hemförsäkringen utan regleras genom
respektive förskolas försäkring.38  

4.2 Den tillsynspliktiges skyldigheter

Som tidigare nämnts är den centrala bestämmelsen i detta sammanhang 6:2 FB som utgör 
grundpelaren för vårdnadshavarnas tillsyn av sina barn. Genom att denna plikt uppkommer 
genom FB:s stadgande, så finns det naturligtvis rättsföljder som kan göras gällande vid brott 
eller åsidosättande av denna bestämmelse. Som framkommer ovan så används inom 
skadeståndsrätten 2:1 SkL som rättsföljd om vårdnadshavaren kan anses brustit i sin tillsyn. 
Vid ren förmögenhetsskada tillämpas 2:2 SkL. Detta kan i förbigående också kompletteras 
med stadgandet i 23:6 2st BrB, där det framgår att den vårdnadshavare som underlåter att 
hindra ett barn från att begå ett brott även kan ställas till svars.39 Men eftersom detta arbete 
främst skall behandla de skadeståndsrättsliga verkningarna så lämnas denna aspekt utan 
närmare utredning. 

En av grunderna till införandet av den nya bestämmelsen i FB var att detta skulle stimulera 
föräldrarna att ta ett större ansvar för sina barns handlande. Syftet med tillägget i 6:2 FB var 
att det skulle finnas en lagstadgad skyldighet att utöva tillsyn över sina barn. Detta dels för 
barnets eget skydd, men även för att skydda tredje man. I propositionen framhävs att det 
ökade ansvaret på föräldern skulle leda till att skadeståndsskyldigheten för barnet i viss mån
skulle överföras på vårdnadshavaren.40

I tillsynsplikten innefattas vårdnadshavaren skyldighet att avvärja och förebygga skador som 
barnet kan åsamka. Detta kan t ex innebära att inte ge erforderliga instruktioner när barnet 
använder ett farligt föremål, bristande övervakning vid användandet av föremålet eller 
underlåtenhet att avvärja en konkret skadegörande handling. Bedömningen om den 
tillsynsskyldige är skadeståndsskyldig blir t ex beroende av vilket föremål som använts, den 
aktivitet som barnet sysselsätter sig med samt kännedomen om utövandet.41     

Det som kan vara av vikt att poängteras är att vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet inte är 
beroende av om barnet är ersättningsskyldigt eller inte. Tillsynsansvaret är inget 
ställföreträdande ansvar, vårdnadshavaren ansvarar självständigt för culpa vid brist i tillsynen. 
Om ingen brist i tillsynen anses föreligga, spelar det följaktligen ingen roll om barnets 
handling är att anse som en olyckshändelse eller orsakad genom vårdslöshet.42 Tillsynsplikten 

                                                
37 Prop. 1993/94:57 s. 6
38 Sund, L-G. (1989) s. 262 ff
39 Sund, L-G. (1989) s. 40 ff, 55
40 Prop. 1993/94:57 s. 5 ff
41 Se kommande avsnitt 4.3
42 Sund, L-G. (1989) s. 182
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är således inte ett komplement till barnets skadeståndsansvar, utan kan ses som en 
självständig grund för skadeståndsskyldighet. Således kan man i praktiken använda sig av 
båda formerna av ansvarsgrunder parallellt. Det kan dock poängteras att vid skador av små 
barn (under ca 5år) så skulle en logisk slutsats vara att man direkt övergår till 
vårdnadshavarens ansvar i praktiken. Detta kan dock inte anses ha samma verkan vid skador 
som uppkommer genom äldre barns handlande. Man skulle kunna anta att det utökade 
skadeståndansvaret genom införande av nya SkL har gjort att tillsynsreglerna i dessa fall kan 
anses ha begränsad betydelse. 

Culpaansvaret för den tillsynspliktige kan anses ha sin främsta tillämpning i de fall då barnet 
är under ca 5 år. Den tillsynspliktiges culpa kan även komma upp till prövning i de fall där en 
ansvarsförsäkring inte föreligger och barnet inte anses ha handlat oaktsamt. Det kan också bli 
aktuellt när barnet inte har tillgångar som täcker skadeståndsanspråket. Ansvaret blir även 
aktuellt när jämkning av barnets skadestånd skett, då det återstående beloppet kan utkrävas av 
den tillsynspliktige. Skulle en ansvarsförsäkring föreligga uppkommer ett liknande problem 
om skadan är omfattande och inte till fullo ersätts av försäkringen. Detta blir dock gällande 
endast i fall då skadevållaren är över 12 år. 43 Det som kan tilläggas är att ansvarsförsäkringen 
inte täcker uppsåtliga skadehandlingar om den underårige är över 12 år. Däremot täcks dock 
den tillsynsskyldiges skadeståndsansvar. Detta på grund av att skadeståndstalan i detta fall 
inte stödjer på uppsåt, utan culpöst åsidosättande av tillsynsplikten.44 En sista situation är de 
fall då undantag gjorts i försäkringsavtalet för den uppkomna situationen, vilket får till följd 
att det får anses ha i stort samma funktion som om en ansvarsförsäkring inte föreligger. 

4.3 Bedömning av culpa vid eftersatt tillsyn

När det gäller bedömningen av den tillsynspliktiges ansvar har det i rättspraxis inte framgått 
att detta skett utifrån begreppet bonus pater familias. En anledning till detta kan vara att 
begreppet är vidsträckt och ger inte någon enhetlig vägledning för bedömningen. Dock kan 
det poängteras att det skulle i detta sammanhang överstämmer med ordalydelsen i begreppet 
bonus pater familias; ”den gode familjefadern”. De flesta vuxna kan anses i större eller 
mindre omfattning ha någorlunda erfarenheter av barn. Mot att pater familias skall läggas till 
grund för en bedömning kan vara att barn och tillsynspliktiga är individer som lever under 
olikartade förhållanden. Det skulle således vara svårt att grunda bedömningen enbart på detta 
begrepp; om man över huvud taget kan anses kunna definiera hur den ”gode familjefadern” 
skulle tänkas agera. Man kan med största sannolikhet avfärda denna bedömningsgrund och 
istället fokusera på vad som skall tas i beaktning när en culpabedömning av åsidosatt tillsyn 
görs. Om inte pater familias ligger till grund, vilka jämförelsegrunder använder man sig av?

4.3.1 Riskfyllda föremål

Vilket föremål som barnet använder sig av har betydelse för vilken grad av tillsyn som kan 
krävas av den tillsynspliktige. Rör det sig t ex om knivar eller luftgevär ställs högre krav på 
tillsyn än om det rör sig om mjukisdjur. Det som utgör grunden för detta är hur stor risk för 
skada på person och egendom som innehavet och det tänka brukandet av föremålet har på 
tredje man. Man kan generellt säga att ju farligare föremålet är som barnet handhar, desto 

                                                
43 Sund, L-G. (1989) s. 152
44 Prop. 1993/94:57 s. 9
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högre ställs kravet på den tillsynspliktige att motverka att skada uppkommer på tredje man.  
Här skall dock en avvägning ske mellan föremålets farlighet och den reella risken att en skada 
skall inträffa. I praxis har det framgått att det kan anses nödvändigt för att trygga ett barns 
sunda utveckling att de i viss utsträckning får ägna sig åt lekar som inte är helt riskfria. Detta 
kan belysas genom rättsfallet NJA 1976 s 458 där en skada orsakats av en cykelpump som 
modifierats så att den kunde användas för uppskjutning av korkar. Detta gjordes genom att 
avlägsna den nedre ventilen, och i detta hål stoppa i en kork som sköts iväg med hjälp av 
tryckluften när handtaget trycktes ner. HD konstaterar i sin utredning att utgångshastigheten 
är hög, närmare 100 km/tim, och att räckvidden beräknas vara ca 17 m. HD poängterar att vid 
en normalt aktsam hantering av pumpen borde risken för personskada vara i stort sett 
obetydlig. Om korken skulle träffa en människa på kroppen omedelbart efter utskjutning,
skulle detta inte ge större skador än tillfällig smärta, eller på sin höjd ett blåmärke. Den enda 
risken för en allvarligare personskada skulle endast föreligga om pumpen avfyrades på 
mycket kort avstånd mot någons öga. Genom beaktande av detta anser HD i sin bedömning 
att pumpen inte kan anses så pass farlig att yngre barn generellt bör förhindras att inneha eller 
leka med den. Bakgrunden till detta var att risken för skada inte ansågs stå i proportion till ett 
barns sunda utveckling genom att i viss mån ha möjlighet att sysselsätta sig med lekar som 
inte är helt riskfria. Det skadevållande barnets pappa kunde, med bakgrund av detta, inte anses 
som culpös genom att han inte förbjöd eller tog ifrån barnet pumpen.  

4.3.2 Typ av aktivitet

Den typ av aktivitet som barnet utövar sätter ribban för vilken tillsyn som kan krävas av den 
tillsynspliktige. Om ett barn skall lära sig att cykla nära en motorväg ställs det naturligtvis 
större krav på tillsyn än om det istället skulle röra sig om att bygga med lego. T ex kan det 
tilläggas att ju fler som deltar i aktiviteten, desto större är kravet på tillsyn. Om ett barn 
klipper ur tidningsartiklar med sax, blir behovet av tillsyn större desto fler barn som deltar i 
verksamheten. I det tidigare refererade rättsfallet NJA 1977 s 186 tog domstolen även in i 
bedömningen om det skett en brist i tillsynsplikten. I det aktuella fallet hade den 
skadevållandes mor uppehållit sig i bostaden och låtit barnet vara ute själv i 15-20 min. 
Tillsynen skedde genom att modern tittade ut genom fönstret från bostaden. Hon uppgav att
hon 10 min före olyckan tittat ut och då sett barnet åka rutschkana i lekparken. Vidare menar 
domstolen att det är osäkert om tätare kontroller skulle ha hindrat skadan från att inträffa. 
Detta med motiveringen att händelseförloppet kan antas ha gått snabbt samt att man allmänt 
sett inte kan hålla den uppsikt som skulle krävas för att denna typ av händelser kan undvikas 
när det gäller ett så litet barn.

4.3.3 Barnet

Här har barnets ålder och mognad stor betydelse.45 Det som även skall tas med i beaktning är 
de erfarenheter och den vana som barnet har av den aktivitet som bedrivs. I takt med att 
barnets färdigheter ökar, minskar således tillsynsplikten. Ta cykling som ett exempel; när 
barnet håller på att lära sig cykla ställs höga krav på tillsynen, men denna minskar ju större 

                                                
45 Detta skall inte förväxlas med barnets eget skadeståndsansvar, där man främst utgår från objektiva kriterier. 
Det är således när man har att bedöma den tillståndsskyldiges culpa som man tar hänsyn subjektiva kriterierna 
från barnets sida.   
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färdigheter barnet får. Här skall även tas i beaktning barnets sinnelag; om barnet är relativt 
olydigt och impulsivt kan det antas ställas högre krav på tillsyn.

4.3.4 Den tillsynspliktige

Det som blir av stor vikt för bedömningen om culpa föreligger är om den tillsynspliktige 
kände, eller borde känna till innehavet av ett visst farligt föremål eller barnets deltagande i en 
viss aktivitet. Om den tillsynspliktige kände till att barnet deltog i en viss aktivitet eller 
innehavet av ett farligt föremål, blir bedömningen om godtagbara skäl kan frambringas för att 
detta inte skall anses som culpöst. Detta kan t ex vara att förbjuda barnet från att fortsätta med 
verksamheten. Men även en annan parallell kan uppställas; nämligen att den tillsynspliktige 
känt till aktiviteten, men inte varit fullt medveten om dess farlighet. Ett relevant rättsfall är 
NJA 1970 s 463, där den tillsynspliktige efter att ha fått vetskap om den verksamhet som 
bedrevs, avrått de underåriga att fortsätta med denna. Frågan i detta fall var om detta utgjorde 
en sådan åtgärd som kunde befria den tillsynsskyldige från skadeståndansvar. I målet framgår 
att den tillsynsskyldige hade vetskap om vilken verksamhet som bedrevs, men inte insåg 
vilken risk detta innebar. De underåriga hade förklarat att detta var något som de lärt sig i 
skolan och skulle således ha varit förhållandevisst ofarligt. Genom att en tillsägelse getts om 
att sluta med verksamheten innan olyckan, ansågs den tillsynspliktige ha fullgjort sin 
skyldighet och ansågs inte skadeståndsskyldig. 

Det kan antas att vanan att handskas med barn kan ha viss betydelse. Visserligen finns det 
enligt denna bedömning en grundmall, men det kan tänka sig att en bedömning kan skilja sig 
beroende på om det rör sig om en fritidspedagog eller någon som inte själv har barn.46

                                                
46 Sund, L-G. (1989) s. 185 ff
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DEL II – HEMFÖRSÄKRING; ANSVARSFÖRSÄKRING

5. Allmänt om försäkring

Anledningen till att privatpersoner tecknar en ansvarsförsäkring är i regel för att skydda sig 
mot risken att betala skadestånd om olyckan skulle vara framme. Men detta är inte 
ansvarsförsäkringens enda syfte; den syftar även till att säkra möjligheten för den 
skadelidande att kunna erhålla full ersättning för den skada som åsamkats. Hem- och 
villaförsäkringar är nästintill heltäckande, då de enligt en undersökning gjord av statistiska 
centralbyrån uppges omfatta mellan 96 och 97 procent av befolkningen i åldrarna 16-84 år.47 I 
hem- och villaförsäkringen ingår en ansvarsförsäkring som inte bara innefattar den personen 
som tecknat den, utan även make/maka, sambo och hemmavarande barn.48

Den huvudsakliga regleringen av försäkringsrätten sker genom försäkringsavtalslagen (FAL) 
(2005:104), där det enligt 1:6 framgår att lagstiftningen är tvingande till konsumentens fördel. 
De regler som behandlar hem- och villaförsäkringar återfinns i 2-7 kap och bygger 
huvudsakligen på tvingande regler. I 9 kap återfinns reglerna angående tredje mans ställning 
vid försäkring, vilket berör den skadelidandes ställning vid t ex ansvarsförsäkring. 
Lagstiftningen är omfattande, men detta hindrar inte att försäkringsvillkoren spelar stor roll 
vid alla former av försäkringstyper.49 En tänkbar anledning till denna reglering är att den 
försäkrade, med sin bristande kunskap, behov av trygghet och ekonomiska ställning inte kan 
anses vara jämbördig med de stora och mäktiga försäkringsbolagen. Även om
försäkringsbolagens praxis kan anses som liberal, har lagstiftaren ansett att konsumenternas 
ställning bör regleras genom tvingande regler. 

5.1 Försäkringsavtalet

Genom att teckna en försäkring så åtar sig försäkringsbolaget ett ansvar för att den risk som 
man försäkrat sig mot förverkligas. Detta brukar ses som försäkringsbolagets huvudprestation 
enligt avtalet.50 Detta innebär således att försäkringsersättningen inte utgör någon garanti; om 
inget skadefall inträffar under försäkringsperioden anses ändå försäkringsbolaget ha fullgjort 
sin del av avtalet. Det framgår att försäkringsavtalet är ett varaktigt avtal,51 i motsats till ett 
köp.52 Det blir upp till försäkringsgivaren att bestämma den premie som skall betalas för 
försäkringsskyddet, vilket i sin tur skall täcka kollektivets väntade skadeutgifter. Försäkring 
bygger således på organiserad samverkan av ett kollektiv, som vill skydda sig mot likartade 
risker.53

Försäkringens syfte är således att skapa någon form av trygghet mot, i viss mån, 
oförutsägbara händelser. Lagstiftningen har som målsättning att garantera detta, främst när det 
gäller ofördelaktiga händelser som skador, dödsfall eller försörjningssvårigheter vid en 
framtida pensionering. Mot detta står försäkringsbolagens intresse av att driva en ekonomisk 
                                                
47 SCB, Så bor vi i Sverige – Bostäder, boendemiljö och transporter 1975–2002 s. 72
48 En ytterligare redogörelse för de som anses ingå i försäkringsskyddet görs nedan i avsnittet 6.2
49 Bengtsson, B. (2005) s. 17 ff
50 Bengtsson, B. (2005) s.  11
51 Med ett varaktigt avtal menas ett avtal som löper över tid
52 Bengtsson, B. (2006) s. 16
53 Bengtsson, B. (2005) s. 33
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verksamhet som helst skall vara vinstdrivande. Det är dock viktigt att poängtera att 
förekomsten och möjligheten att teckna försäkringar fyller en mycket viktig samhällelig 
funktion. Detta får sitt genomslag i den gällande lagstiftningen, främst FAL.54 En annan viktig
samhällelig funktion är skadepreventionen. Eftersom försäkringen ger en viss trygghet mot
skador, kan detta leda till att försäkringstagaren åsidosätter vissa förpliktelser för att motverka 
att en skada inträffar. Detta kan ha sin grund i en ökad förlitan på försäkringsskyddet. Därför 
är preventionen mot skador betydelsefull, för att främja den allmänna synen på omsorg och 
hänsyn. Detta sker främst från försäkringsbolagets sida genom att den slarvige 
försäkringstagaren inte får full ersättning för sin skada, eller att denne får stå för en del av 
skadan genom en självrisk. I detta avseende saknas i stort sett lagregler och det blir således 
upp till försäkringsbolaget att reglera detta genom försäkringsvillkoren.55

Något ytterligare som utmärker försäkringsavtalet är bristen på jämvikt mellan parterna. I de 
flesta fall är försäkringsbolagen ekonomiskt överlägsna såväl som de har en omfattande 
sakkunskap på detta stora och komplicerade rättsområde. Detta skall dock ställas mot det 
beroendeförhållande som försäkringsbolaget har mot försäkringstagarna i form av deras
hederlighet och goda vilja. En bedömning av risken blir ofta praktiskt omöjlig utan att fråga 
försäkringstagaren om olika förhållanden som kan påverka risken. Detta får även betydelse i 
de fall då ett försäkringsfall föreligger; normalt är det just den försäkrade som vet bäst hur den 
uppkomna skadan har inträffat och uppgifterna kan inte alltid kontrolleras. Detta leder till ett 
väsentligt problem för försäkringsbolagen, då försäkringsbedrägerier är ett betydande problem. 
Därför ställs det betydande krav på försäkringstagarens hederlighet, baserat på det sedan 
gammalt betonade förtroendeförhållandet mellan försäkringsbolag och försäkringstagare.
  

5.2 Försäkringsvillkor

Inom försäkringsrätten finns en detaljerad lagstiftning, men detta hindrar inte att 
försäkringsvillkoren är av stor betydelse. Den övervägande delen av konsumentförsäkringar 
antar en standardiserad form, som ofta utarbetas av försäkringsbolagen. När det gäller
konsumenter är individualiserade avtal i stort sett väldigt sällsynta, de uppkommer främst när 
det gäller stora företag som har specifika risker som måste försäkras. Den grundläggande 
tanken med FAL, gällande själva försäkringsprodukten, är att man i stort sett lämnar 
bestämmandet av vilka risker som skall täckas till försäkringsbolagen. Lagregler som reglerar 
omfattningen av försäkringen har ansetts som överflödiga enligt den nya lagstiftningen.56

I försäkringsvillkoren framgår vilka risker som försäkringen skyddar mot; t ex sakskada, 
personskada etc. I anslutning till dessa bestämmelser brukar vanligen finnas en närmare 
beskrivning av de risker som försäkringen täcker, samt de eventuella undantag som finns. När 
det gäller de standardiserade försäkringarna som t ex villa- och hemförsäkringar, begränsas de 
risker som täcks genom att endast innefatta de risker som normalt har betydelse för den 
aktuella kategorin av försäkringstagare. Således behöver den som vill skydda sig mot andra 
skador, t ex på djur, välja att utöka försäkringsskyddet i detta hänseende genom en 
tilläggsförsäkring.57  En anledning till detta kan vara att det finns en större möjlighet att 
anpassa sin försäkring efter de speciella behoven av skydd som försäkringstagaren har, vilket 
i sin tur påverkar kostanden av försäkringspremien.
                                                
54 Bengtsson, B. (2006) s. 15 f
55 Bengtsson, B. (2006) s. 18
56 Bengtsson, B. (2006) s. 25
57 Bengtsson, B. (2006) s. 26 f
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Den huvudsakliga inriktningen på denna uppsats kommer att vara innehållet i villa- och 
hemförsäkringar gällande bedömningen av försäkringsersättning vid skador åsamkade av 
underåriga.

5.3 Villkorstolkning för konsumenter

När det gäller villkorstolkning är tvister om detta vanligt förekommande, dock med 
undantaget att de inte så ofta går till domstolsprövning. Tvister gäller ofta den avgränsning 
som det aktuella försäkringsvillkoret uppställer. Det kan vara svårt att med största möjliga 
precision ange alla de situationer som omfattas av den försäkrade risken, speciellt i fallet med 
t ex ansvarsförsäkringar, där juridiska överväganden spelar en betydande roll.58

Försäkringsvillkor gällande villa- och hemförsäkring är, som ovan nämnt, standardiserade och 
har redan på förhand utarbetade avtalsklausuler. Det ligger således nära till hands att jämföra 
tolkningen av villkor till vissa principer gällande tolkning av standardavtal. I likhet med 
tolkningen av andra standardavtal bortser man vid tolkning av försäkringsvillkor från de 
subjektiva rekvisiten. Tolkningen av ett villkor skall tolkas objektivt, vilket ger 
försäkringsbolaget ett riktmärke att generellt utgå ifrån när det gäller riskbedömning och 
premiesättning. Detta har i grund och botten sin förklaring i att alla skall behandlas lika inom 
kollektivet av försäkringstagare. Detta kan dock ha sina undantag, eftersom man i 
konsumentsammanhang ofta ser försäkringstagaren som den svagare parten.59 Detta kan bana 
vägen för att försäkringsbolaget preciserar och tydliggör villkoren så att osäkerheten om dess 
innebörd blir så liten som möjligt. Man kan dock inte förutsätta att försäkringstagaren 
noggrant skall läsa igenom villkoren på förhand, utan denna frågeställning angående 
villkorens innebörd blir främst aktuell när ett skadefall skall regleras. Detta är ett viktigt 
argument för användningen av oklarhetsregeln.60

5.3.1 Oklarhetsregeln

Oklarhetsregeln innebär att om ett avtalsvillkor inte är fullt klart, skall det tolkas till nackdel 
för dess författare. I detta fall skulle denna regel innebära att ett villkor som är oklart skall 
tolkas till nackdel för försäkringsbolaget. När det gäller konsumentförhållanden har det 
genom ett EG-direktiv 61  införts en lagregel som ger försäkringstagaren direkt stöd för 
tillämpningen av oklarhetsregeln;

”Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är 
oklar, skall vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument villkoret tolkas till 
konsumentens förmån”

Denna formulering återfinns i 10 § i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden. 

                                                
58 Bengtsson, B. (2006) s. 48
59 Bengtsson, B. (2006) s. 49
60 Bengtsson, B. (2006) s. 50
61 Direktiv 93/13/EEG
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Denna regel är inte ny i försäkringssammanhang utan har länge tillämpats till förmån för 
konsumenter men kan anses definiera dess innebörd ytterligare. Paragrafen tillämpas inte i de 
fall där villkoren har tillkommit genom individuell förhandling, utan avser främst att tillämpas 
på avtalsvillkor som är upprättade på förhand. I propositionen uppkommer dock frågan i vilka 
fall som villkorets innebörd skall anses oklar. 62 När en gemensam partsavsikt kan fastställas 
skall denna ligga till grund för bedömningen. Detta även när villkoret i sin ordalydelse lämnar 
utrymme för olika tolkningar. Man kan här undra om det kan finnas någon gemensam 
partsavsikt bakom villkoret eftersom hemförsäkringsavtalen är standardiserade och på förhand 
upprättade av försäkringsbolaget. Det kan således antas att man i dessa fall borde kunna 
bortse från den gemensamma partsavsikten. Villkoret skall inte heller anses som oklart om det 
framgår av ordalydelsen att endast en tolkning är möjlig. 

Sammanfattningsvis kan ett avtalsvillkor anses som oklart när det lämnar flera olika 
tolkningsmöjligheter och ingen av de ovan nämnda tolkningsprinciperna kan skingra dessa 
oklarheter. 63  Den väsentliga frågan som måste ställas är vilken praktisk betydelse som 
lagregeln anses ha. Intrycket från domstolarna och Allmänna reklamationsnämnden ger 
intrycket av att det i stort sett stannar vid en språklig tolkning för att utröna om villkoret kan 
anses som oklart.64 Detta kan tydliggöras genom rättsfallet NJA 2006 s 53 som behandlar 
innebörden av ett villkor i en kollektiv hemförsäkring. Den skadelidande hävdar att villkoret 
och definitionen på olycksfall skall anses som otydligt och skall således tolkas till 
försäkringstagarens fördel i enlighet med oklarhetsregeln. HD kommer emellertid fram till att 
ett sådant försäkringsvillkor skall tolkas med hänsyn till ordalydelsen, klausulens syfte, 
försäkringens och kundkretsens art, traditioner i fråga om formulering, anslutning till 
uttryckssätt i relevant lagstiftning, gängse praxis osv. HD menar att om inga resultat kan 
uppnås genom en sådan prövning kan man ha anledning att falla tillbaka på mera generella 
principer som exempelvis oklarhetsprincipen. I detta mål ansågs det inte befogat att gå längre 
än till en tolkning av ordalydelsen.

Det måste avslutningsvis beaktas om villkoret kan anses oklart i de fall då tolkningen leder till 
orimliga resultat. Detta kan exempelvis vara förödande ekonomiska förluster för 
försäkringsbolaget eller att tolkningen blir uppenbart olämplig ur preventionssynpunkt.65 Den 
senare omständigheten skulle innebära en ökad tillförlitlighet av den utökade möjligheten till 
försäkringsersättning vilket skulle leda till en allmän minskning av synen på hänsyn och 
omsorg. 

6. Ansvarsförsäkring genom hemförsäkring

6.1 Inledning/beskrivning 

Ansvarsförsäkringen har en speciell karaktär som kan anses välkänd inom 
skadeståndsrättsliga sammanhang. Genom att teckna en hemförsäkring, vari 
ansvarsförsäkringen ingår, kan man i vissa fall försäkra sig mot risken att bli 
skadeståndsskyldig. Detta gäller huvudsakligen då man av oaktsamhet skadar annan person 

                                                
62 Prop. 1994/95:17 s 100
63 Prop. 1994/95:17 s 101, det kan dock påpekas att frågan om oklarhet föreligger blir diffus i de fall då 
försäkringstagaren uppfattat att det finns flera tolkningsmöjligheter och använder detta till sin fördel för att 
genomdriva den tolkning som är förmånligast för honom utan att beröra saken med näringsidkaren
64 Bengtsson, B. (2006) s. 53
65 Bengtsson, B. (2006) s. 53 f
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eller egendom. 66 Ett av syftena med denna typ av försäkring är således att täcka 
försäkringstagarens förlust. Med förlust menas den minskning som skadeståndsskyldigheten 
innebär på dennes förmögenhet.67 Ett annat syfte som många gånger anses som det viktigaste
är skyddet för tredje man; den skadelidande. Detta kan anses som en form av garanti för den 
skadelindande att utfå ersättning, även i de fall då skadevållaren är utan tillgångar.68 För att på 
ett relevant sätt belysa vilket skydd som ansvarsförsäkringen har för konsumenter kommer 
framställningen i fortsättningen att inrikta sig på hemförsäkringen. Som tidigare nämnts ingår 
ansvarsförsäkringen i denna paketlösning och kan inte tecknas som en fristående försäkring.
Därför har en genomgång skett av försäkringsbolagen If, Trygg-Hansa, Länsförsäkringar och 
Folksams villkor gällande hemförsäkring och den innefattade ansvarsförsäkringen.

6.2 Vem gäller ansvarsförsäkringen för?

För att klargöra vilka som omfattas av ansvarsförsäkringen kommer det i första hand utredas 
vilka som enligt de olika bolagen anses ingå hemförsäkringens försäkringsskydd. I nästa 
avsnitt kommer det att redogöras för de undantag som gäller när försäkringsersättningen 
nedsätts eller helt bortfaller. Eftersom de olika bolagens villkor skiljer sig i ordalydelsen 
kommer relevanta lagrum i FAL att användas för att i viss mån förtydliga dess innebörd. Som 
ett sista avsnitt kommer de undantag som gäller för underåriga att belysas.  

If Länsförsäkringar Folksam Trygg-Hansa

HR Försäkringstagaren Försäkringstagaren Försäkringstagaren Försäkringstagaren

Medförsäkrade Bosatta och Bosatta och Bosatta och Bosatta och
folkbokförda på folkbokförda på folkbokförda på folkbokförda på
samma adress samma adress samma adress samma adress

Finnas angivna i
försäkringsbrevet

Barn under 18 år Eget barn Eget barn
som inte är Vårdnad Vårdnad
folkbokförda på
samma adress Under den tid Under den tid Under den tid 

barnet vistas hos barnet vistas hos barnet vistas hos
försäkringstagaren försäkringstagaren försäkringstagaren

Ersättning kan inte Ersättning kan inte Ersättning kan inte Ersättning kan inte
erhållas från annan erhållas från annan erhållas från annan erhållas från annan
försäkring försäkring försäkring försäkring

Ej inneboende

Umgängesrätt

                                                
66 Eftersom att ansvarsförsäkringen som huvudregel förutsätter att försäkringstagaren är att anse som 
skadeståndsskyldig, skall inte denna försäkringsform förväxlas med t ex olycksfallsförsäkring
67 Bengtsson, B. (2005) s. 14
68 Bengtsson, B. (2005) s. 73
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Samtliga bolag anger att det som huvudregel är försäkringstagaren som försäkringen gäller för. 
Till detta räknas även övriga personer som är medlemmar av hushållet69, förutsatt att dessa är 
folkbokförda på adressen och har samma bostad som försäkringstagaren. I detta avseende är 
villkoren i stort sett liktydiga för samtliga bolag. Detta skulle således betyda att barn, som är 
folkbokförda på adressen och medlemmar i hushållet ingår i hemförsäkringens 
försäkringsskydd. Således ingår dessa även i det skydd som ansvarsförsäkringen ger.

Något annorlunda blir dock situationen när det gäller barn under 18 år som inte är bokförda på 
adressen. If och Länsförsäkringar använder formuleringen ”har du eget barn under 18 år…”
som inte är folkbokförd på samma adress, gäller försäkringen för den tid som barnet vistas 
hos dig ”… om inte ersättning kan erhållas från annan försäkring”. Detta skulle således 
betyda att barn under 18 år erhåller det skydd som hemförsäkringen ger, under den tid då 
barnet vistas hos försäkringstagaren, förutsatt att det inte utgår ersättning från någon annan 
försäkring. Vad bolagen menar med ”eget barn” kan diskuteras; är det barn man har vårdnad 
om eller är det ett krav på att försäkringstagaren är biologisk förälder? Den logiska slutsatsen 
borde vara att detta går i linje med de övriga bolagen, nämligen att benämningen ”eget barn” 
är att likställa med vårdnad eller umgängesrätt. Vid samtal med Länsförsäkringar bekräftas 
detta.

Folksam formulerar undantaget att ”om du har laglig vårdnad om ett barn under 18 år…”
gäller försäkringen för den tid som barnet vistas hos försäkringstagaren, ”dock endast i den 
mån ersättning inte till någon del kan erhållas genom annan försäkring”. Densamma gäller 
vid utövande av umgängesrätt”. Sammanfattningsvis skulle försäkringsskyddet vid Folksam 
anses innefatta barn under 18 år under den tid de vistas hos försäkringstagaren om denna har 
vårdnad eller umgängesrätt, förutsatt att inte ersättning kan utgå genom annan försäkring. 

Trygg-Hansa uppställer undantagsvillkoret som att ”har du vårdnad om barn under 18 år…”
som inte är folkbokfört på samma adress som försäkringstagaren, gäller även försäkringen för 
barnet. Det framkommer, som i de tidigare nämnda villkoren, att ersättning inte utgår om 
barnet kan få ersättning ur annan försäkring. Med dessa villkor skiljer sig Trygg-Hansa sig 
ifrån de andra bolagen genom att inte ange rekvisitet för att barnets försäkringsskydd endast 
gäller den tid då det vistas hos försäkringstagaren. Således skulle detta innebära att om 
försäkringstagaren har delad eller ensam vårdnad av ett barn under 18 år, gäller 
hemförsäkringen och således även ansvarsförsäkringen oavsett om barnet befinner sig hos 
försäkringstagaren eller ej. Detta har bekräftats genom samtal med Trygg-Hansa. Detta kan
dock anses ha relativt begränsad betydelse, då undantag gjorts för de fall då ersättning kan 
utgå från annan försäkring. Detta skulle innebära att försäkringsersättning i första hand utgår 
under den tid barnet vistas hos försäkringstagaren. Bakgrunden till detta kan vara att 
ersättningen i annat fall utgår ur den andre vårdnadshavarens hemförsäkring. Barnet anses 
dock omfattad av försäkringen om den andre vårdnadshavaren skulle sakna försäkringsskydd. 
Skulle försäkringstagaren inte ha vårdnad om barnet och endast umgängesrätt, skulle barnet,
enligt en tolkning av ordalydelsen inte anses omfattad av hemförsäkringen. Vid samtal med 
Trygg-Hansa framkommer det dock att umgängesrätt är att likställa med vårdnad vilket 
stämmer överens med villkorets syfte.  

                                                
69 Hushåll (efter ty. Haushalt, till Haus halten 'hålla hus'), en enhet av människor som delar bostad och ansvar 
för varandras försörjning. Ordet betonar framför allt ekonomiska och försörjningsmässiga relationer mellan 
människor som bildar en bostadsenhet. Medlemmarna i ett hushåll kan, men behöver inte, vara släkt med 
varandra. I Sverige och Nordeuropa är numera oftast hushåll och familj identiska. ( 2008-11-21 
Nationalencyklopedin • Lång, http://www.ne.se/artikel/206534 )
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Sammanfattningsvis kan några generella drag från de olika bolagens villkor utläsas.
Huvudregeln hos alla bolag är att det främst är försäkringstagaren som anses ingå i 
försäkringsskyddet. Därefter kan det även anses klarlagt att de som är folkbokförda och bor på 
adressen ingår i försäkringsskyddet, förutsatt att de har gemensamt hushåll. När det gäller 
barn under 18 år som inte är folkbokförda på försäkringstagaren adress så skulle man kunna 
dra den generella regeln att det krävs delad eller enskild vårdnad eller umgängesrätt. Jag anser 
i detta fall att benämningen ”eget barn” som If och Länsförsäkringar använder sig av är att 
likställa med vårdnad eller umgängesrätt. I enlighet med den bedömning som gjordes i ovan 
nämnda NJA 2006 s 53, förefaller denna tolkning som rimligt genom att fokus läggs vid 
villkoret syfte samt anslutningen till de övriga bolagens uttryckssätt. Vid kontakt med bolagen 
har denna tolkning bekräftats.  

Det kan tilläggas att Länsförsäkringar i viss mån skiljer sig från de övriga genom att ange att 
försäkringsskyddet inte innefattar inneboende. Genom en tolkning av ordalydelsen av de 
övriga bolagens villkor skulle det kunna anses möjligt att en inneboende skulle erhålla 
försäkringsskydd förutsatt att denne är folkbokförd på adressen och delar hushåll med 
försäkringstagaren. Försäkringsskyddet skulle således logiskt sett inte anses innefatta en 
inneboende som t ex har eget kök eller kokvrå.

6.3 Undantag från försäkringsersättning

Sammantaget för samtliga bolags försäkringsvillkor gällande ansvarsförsäkringen är att dessa 
försäkrar mot eventuella skadeståndskrav för person- eller sakskada som uppkommit under 
försäkringstiden. Till detta ställs ett antal undantag som gör att försäkringsersättningen inte 
utgår. Genom en tolkning av samtliga bolags undantagsvillkor kan man utläsa några 
grundläggande likheter som stämmer väl överens med den skadeståndsrättsliga bakgrunden. 
Det första som kan utläsas ur villkoren är att skadan skall ha träffat annan. Med detta menas 
att den som skadas eller skadar inte skall omfattas av samma försäkring. Detta 
överensstämmer väl med grundtanken bakom de skadeståndsrättsliga reglerna, dock med 
undantaget att det i försäkringsfall kan innefatta fler personer än inom skadeståndsrätten.
Vilka som ingår i detta försäkringsskydd blir dock i viss mån beroende på vilket bolag som 
försäkrar.70

En annan grundläggande förutsättning är att skadan skall ha uppkommit i privata 
sammanhang, det vill säga utan samband med yrkes- eller tjänsteutövning. Detta kan ha sin 
bakgrund i att detta vanligtvis täcks av arbetsgivarens principalansvar. Densamma gäller i de 
fall då skadan uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon då skadan vanligtvis täcks 
av den obligatoriska trafikförsäkringen. 

Ett annat gemensamt undantagsvillkor är att försäkringsersättning inte utgår i de fall då 
försäkringstagaren tar på sig ansvar för en skada som går utöver gällande skadeståndsrätt. 
Detta ger en tydlig indikation på förhållandet mellan skadeståndsrätten och försäkringsrätten. 
Om en försäkringstagare skulle gå med på ett krav från en skadelidande framgår det i samtliga 
villkor att bolagen inte anser sig bundna av detta.

Försäkringsbolagen utreder vid dessa situationer om försäkringstagaren är att anse som 
skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd, för försäkringstagarens talan 

                                                
70 Se ovan, avsnitt 6.2
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i domstol samt står för rättegångskostnaderna och betalar det skadestånd som 
försäkringstagaren är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Det högsta 
ersättningsbeloppet för samtliga bolag uppgår till 5 miljoner kronor. Detta innefattar även de 
fall då flera av försäkringstagarna är ansvariga. 

Vid uppsåtliga handlingar utgår som huvudregel inte försäkringsersättning. Formuleringarna 
skiljer sig mellan bolagen, men det kan inte anses vara någon skillnad avseende tolkningen av 
innebörden avseende tre av de fyra bolagen.71 Uppsåtliga handlingar regleras genom 4:5 st. 1 
FAL, där det framgår att om försäkringstagaren uppsåtligt framkallat ett försäkringsfall, utgår 
ingen försäkringsersättning. I 4:5 st. 2 framgår det att om försäkringsfallet är orsakat genom 
grov oaktsamhet, eller att försäkringstagaren förvärrat skadans följder, kan 
försäkringsersättningen nedsättas i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes förhållanden 
samt omständigheterna i övrigt. I propositionen till FAL diskuterades det om 
försäkringsbolagen även skulle ansvara för den skada som uppkom genom grov oaktsamhet. 
Detta avfärdades med argumentet att detta inte skulle tillgodose skadeståndets preventiva 
verkan.72 Således ansågs inte den skadelidandes rätt till ersättning som tillräckligt stark för att 
motivera att skadevållaren genom sin brist i hänsyn till omgivningen skulle vara skyddad av 
sin ansvarsförsäkring. Dock så infördes här en kompromiss; i de fall där skadevållaren inte
kan ersätta den skada som orsakats genom grov oaktsamhet, har försäkringsbolaget ett 
subsidiärt ansvar när det gäller ansvarsförsäkring. 73 Undantaget regleras i 4:9, där det 
framkommer att bestämmelserna om nedsättning enligt 4:5 inte tillämpas i förhållande till den 
skadelidande. Detta innefattar skador åsamkade genom grov vårdslöshet, förvärrande av 
skadans följder, åsidosatt beaktande av risken, försummande av säkerhetsföreskrift samt 
skyldigheten att vidta förebyggande åtgärder för att hindra eller minska skada. Denna 
bestämmelse tar dock sikte på obligatorisk ansvarsförsäkring.74 Det som således blir aktuellt 
gällande hemförsäkring är försäkringsbolagets subsidiära ansvar enligt 4:9 st. 2 och 9:7 st. 2. 
Med detta menas att försäkringsbolaget kan krävas på ersättning i de fall då ersättning inte 
kan erhållas från försäkringstagaren. Detta blir således tillämpligt främst i 
konsumentförhållanden, där det inte är obligatoriskt att teckna hemförsäkring. 75  Det 
ankommer på den skadelidande att lägga fram utredning om att ersättning inte kan erhållas 
från den försäkrade. 76  En tillräcklig bevisning kan i detta fall röra sig om misslyckade 
utmätningsförsök för att styrka försäkringstagarens betalningsoförmåga.77

Som framkommit ovan skiljde sig bolagens formuleringar angående försäkringens undantag 
gällande uppsåt, men ingen skillnad i tolkningen av dessa kunde urskiljas. Detta var fallet i tre 
av bolagen; med undantaget Trygg-Hansa. Deras formulering innefattar inte bara uppsåt utan 
även grov vårdslöshet. Det framgår av villkoren att försäkringsersättning inte utgår genom 
ansvarsförsäkringen för ”skada som du orsakar genom uppsåtlig handling eller genom grov 
vårdslöshet som uppstår i samband med att du utför en uppsåtlig gärning som enligt svensk 

                                                
71 Detta dock med ett undantag, Trygg-Hansa, se nedan
72 Prop. 2003/04:150 s. 177 ff
73 Prop. 2003/04:150 s. 179, 230
74

http://www.westlaw.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614, 2008-11-28
75 Man skulle kunna anta att bostadsbolagen i framtiden kommer att ställa krav på att hyresgästen har en 
hemförsäkring. Detta är exempelvis fallet när det gäller Lulebo AB, där hyresgästen måste intyga att denne har 
en hemförsäkring för att kunna teckna ett hyresavtal. Detta är endast ett exempel, och vidare undersökningar 
kommer inte att redovisa angående detta. Detta kan dock ses som en indikation på hur marknaden, åtminstone 
gällande hyresrätter, kan påverkan tecknandet av hemförsäkring utan att ett obligatorium införs i lagstiftningen.   
76 Bengtsson, B. (2005) s. 73 f, 96 och Bengtsson, B. (2006) s. 368
77 http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilsedocs.docbyref?idr=SFS2005-0104.K4.P9&vid=146-1-
2005&int=oaaSFS2005-0104&ctrl=0, 2008-11-28
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lag kan leda till fängelse”. Detta villkor kan anses som oklart i det avseendet att det blir svårt 
att tyda om försäkringsersättning inte utgår på grund av grov oaktsamhet. Den grovt vårdslösa 
handlingen skall ju ha samband med en uppsåtlig gärning. Den tolkningen som möjligen kan
utläsas av villkoret är att skadevållaren i samband med t ex en uppsåtlig misshandel har 
orsakat andra skador som kan anses vara grovt vårdslösa. För att kunna fastställa innebörden 
av detta villkor skulle ordet ”samband” behövas klargöras ytterligare. Det kan dock påpekas 
att försäkringsersättningen gällande grov vårdslöshet får nedsättas i den mån det kan anses 
skäligt med hänsyn till skadevållarens förhållande och omständigheterna i övrigt enligt 4:5 st. 
2 FAL. Frågan uppkommer här vilken hänsyn som skall tas till att detta har samband med en 
uppsåtligt handling. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de allmänna reglerna i försäkringsavtalen 
gällande uppsåt och grov oaktsamhet inte kan anses tillämpbara i sin helhet när det gäller 
ansvarsförsäkringar. Det gäller således specifika krav, vilka framgår av undantagen ovan, som 
bör bli ledande när det görs en bedömning om försäkringsersättning skall utgå. Som 
huvudregel utgår alltså inte försäkringsersättning vid uppsåtliga skador när skadevållaren är 
över 12 år. Detta innebär att dessa skador inte täcks av ansvarsförsäkringen, och kommer att 
följa de skadeståndsrättliga reglerna.78

6.4 Ersättning gällande underåriga

När det gäller uppsåtliga handlingar av underåriga föreskrivs det i 4:9 p. 2 FAL 79 att 
handlande av någon som är under 12 år ersätts oberoende på om denne orsakat skadan genom 
uppsåt eller grov vårdslöshet. Detta gäller således inte bara ansvarsförsäkringen, utan även 
andra brott mot villkor. Det ska understrykas att när det gäller grov oaktsamhet så gäller vad 
som framkommit ovan även för barn under 12 år. Detta återfinns i samtliga försäkringsvillkor 
och återfinns i de allmänna delarna av avtalen. Undantaget är Trygg-Hansa, där det 
framkommer i avdelningen om ansvarsförsäkring. Detta innebär således ett undantag från den 
generella huvudregeln att försäkringsersättning inte utgår i fall då skadan framkallats genom 
uppsåt. 

6.5 Ersättning gällande barn

I avsnitten om skadeståndsrätten har det framkommit, med bakgrund av den ökade betydelsen 
av ansvarsförsäkringar, att det skall tas mindre hänsyn till de subjektiva faktorerna när ett barn 
orsakar en skada. För att skadeståndsskyldighet skall föreligga förutsätter detta att handlingen 
är att anse som culpös eller uppsåtlig enligt SkL 2:1. Genom den ovan nämnda rättspraxisen 
kan man inte urskilja någon definitiv gräns när barnet inte kan anses handlat culpöst. Detta 
har inte heller enligt förarbetena till SkL velat göras, men det påpekas att ett barn i åldern 5-6 
år knappast någonsin skall åläggas skadeståndsansvar.80

Problemet som inledningsvis framställdes när ett barn inte kan anses skadeståndsskyldigt och 
den tillsynspliktige inte kan anses ha brustit i sin tillsyn skapar således ett tomrum där någon
skadeståndsrättslig ersättning inte utgår. Frågan uppkommer då hur tredje mans rätt till 

                                                
78 Se avsnitt 4
79 Se även prop. 2003/04:150 s. 183
80 Prop. 1972:5 s. 164 f 
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ersättning kan tryggas. Genom inledande samtal med försäkringsbolagen framkom det att 
detta tomrum generellt kan fyllas genom ansvarsförsäkringen. Detta innebär således en 
utvidgning av tredje mans rätt till ersättning gentemot den skadeståndsrättsliga regleringen. 
Detta betyder att försäkringsbolagen i detta fall går längre än vad lagen kräver. Den tidigare 
utredningen i arbetet har relevans för den bedömningen som sker när ett barn har orsakat en 
skada, vilket kommer att framgå av redovisningen av de försäkringsvillkor som blir gällande i 
dessa situationer. Genom tabellen nedan redovisas de olika bolagens villkor var för sig, detta 
för att ge en klarare bild av läget i denna speciella situation. Eftersom varken FAL eller SkL 
reglerar dessa situationer, blir dessa villkor av stor vikt. Detta för att kunna fastställa under 
vilka omständigheter som försäkringsersättning utgår samt vilken bedömningsgrund som 
ligger till grund för beslutet.

6.5.1 Ålder

If är det bolaget som särskiljer sig från de övriga när det gäller att påvisa någon speciell ålder 
i villkoren. De hänvisar istället till den ålder där det enligt lag inte kan åläggas 
skadeståndsansvar. Som det framkommit tidigare i arbetet så föreskrivs det ingen nedre gräns 
i lagen gällande barn skadeståndsskyldighet, detta kan främst anses ha framkommit genom 
praxis. Det kan dock inte anses som en allt för vid tolkning att anse att denna formulering 
även innefattar praxis och således barn under ca 4-5 år. Övriga bolag har alla den 
gemensamma ålder ca 4 år som riktmärke. Som framkommit tidigare i arbetet kan denna ålder 
anses något flytande och kan inte med säkerhet fastställas. Dessa formuleringar skulle kunna 
tolkas så att även något äldre barn kan anses innefattade. Detta eftersom bolagen använder sig 
av ordalydelsen ”normalt” vilket kan anses ge stöd för denna tolkning. Det väsentliga i detta 
sammanhang är inte den ålder som bolagen hänvisar till, utan den bedömning som sker när 

If Länsförsäkringar Folksam Trygg-Hansa

Villkorstext Skada orsakad av Barn under fyra år Barn upp till fyra- Försäkringen ersätter

angående barn som inte kan enligt svensk årsåldern blir personskada och

skada orsakad uppnått sådan skadeståndsrätt normalt inte sakskada som

av barn ålder att det enligt normalt inte bli skadeståndsskyldiga orsakats av barn som

lag kan åläggas skadeståndsskyldiga. för skador som de inte uppnått sådan

skadeståndsansvar Försäkringen gäller orsakar. Men om ett ålder att det enligt

ersätts som om dock för skada som sådant barn orsakar lag kan åläggas

denna ålder orsakats av barn skada, bedömer vi skadeståndsansvar

uppnåtts. under fyra år om barnets ansvar och (yngre än ca 4 år),

skadeståndsskyldighet betalar ersättning om förhållandena är

skulle anses föreligga som om barnet sådana att barnet

för ett äldre barn i uppnått fyraårsåldern. hade blivit skade-

samma situation. ståndsskyldigt om

det vore äldre.

Undantag Detta gäller dock Detta gäller bara i Ersättning lämnas

inte om ersättning den mån skadan endast i den mån

för skadan kan inte kan ersättas skadeståndet inte

utgå från annan. av någon annan. kan betalas av annan.
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skadevållande barnet befinner sig i en så låg ålder att skadeståndsskyldighet inte rimligen kan 
åläggas denne.

Sammanfattningsvis kan man således konstatera att de olika bolagen i stort anser att de skador 
som orsakats av ett barn ersätts i den mån ett äldre barn i samma situation skulle anses 
skadeståndsskyldigt. Den generella åldern som bolagen använder sig av är 4 år, vilket kan 
anses som ett generellt riktmärkte. Tyngdpunkten i villkoren gällande barn kan dock anses 
vara den ålder där inte skadeståndsskyldighet kan föreligga, vilket kan ge indikationer på att 
bolagens åldersbestämning skulle kunna vara något högre.

6.5.2 Bedömning och jämförelsegrund

If uttrycker i villkoren att om en skada orsakas av ett barn som inte kan åläggas 
skadeståndsskyldighet på grund av sin ålder, ersätts skadan som om denna ålder uppnåtts. 
Detta betyder således att barnets handlande jämförs med ett äldre barn; skulle detta vara att 
anse som skadeståndsskyldigt så utgår försäkringsersättning. Ifs formulering är den mest 
komprimerade av bolagen och betydelsen av villkoret kan närmast utläsas genom de andra 
bolagens villkor. Detta villkor ger ingen ledning i hur bolagen gör bedömningen, utan 
villkoren anger bara att skadan ersätts ”som om” denna ålder uppnåtts. Frågan uppkommer 
här vilken ålder som man jämför med samt hur denna bedömning går till.

Länsförsäkringar och Trygg-Hansa uppställer liktydiga villkor när det gäller den bedömning 
som görs enligt villkoren. Länsförsäkringar nämner i villkoren att en bedömning om 
ersättning skall utgå görs om skadeståndsskyldighet skulle anses föreligga för ett äldre barn ”i 
samma situation”. Trygg-Hansa använder begreppet ”om förhållandena är sådana” vilket 
antyder att en bedömning sker genom att jämföra barnets handlande med ett äldre barn i 
samma situation. Dessa två villkor kan anses ge en någorlunda klar bild om vilken bedömning 
som görs enligt villkoren; när ett barn under 4 år, som normalt inte kan bli 
skadeståndsskyldigt, orsakar en skada så görs en bedömning om ett äldre barn i samma 
situation skulle vara att anse som skadeståndsskyldigt. Skulle detta vara fallet så utgår 
försäkringsersättning för den skada som barnet orsakat.

Folksam anger i sina villkor att en bedömning sker av ”barnets ansvar” och utbetalning av 
försäkringsersättning sker ”som om barnet uppnått fyraårsåldern”. Det skall påpekas att 
barnets ansvar i åldern 4 år i stort sett är obefintligt. Enligt Folksams ordalydelse kan det inte 
anses klarlagt vilken jämförelsegrund som används.  Sker en jämförelse med en 4-åring är det 
sannolikt att ingen skadeståndsskyldighet kan anses föreligga. Om man tittar på de övriga 
villkoren skulle det ligga nära till hands att denna bedömning, även i Folksams fall, sker 
gentemot ett äldre barn. Det faktum att Folksam i villkoren anger att ersättning sker som om 
barnet uppnått fyraårsåldern kan sammankopplas med den inledande formuleringen att barn 
upp till fyraårsålder ”normalt” inte blir skadeståndsskyldiga. Detta ger en indikation på att 
denna jämförelse kan ske mot ett något äldre barn än 4 år. Här räcker således inte en tolkning 
av ordalydelsen, utan här får man gå vidare till vad som kan vara villkorets syfte. Villkorets 
syfte är i detta fall att ersättning skall utgå i de fall där barnet inte kan anses 
skadeståndsskyldigt på grund av sin ålder, och en jämförelse skall ske med ett barn som 
uppnått den ålder då skadeståndsskyldighet kan åläggas denne. Därför kan man anta att 
benämningen 4 år i vissa fall kan referera till ett något äldre barn.    

Sammanfattningsvis kan det konstateras att eftersom barn under ca 5 år inte normalt kan 
åläggas skadeståndsansvar, görs bedömningen om ersättning skall utgå genom en jämförelse 
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med ett äldre barn i samma situation. Genom samtal med bolagen kan det inte påvisas någon 
speciell ålder som används som jämförelsegrund. Det förefaller som rimligt att detta beror på 
att dessa skador inte är allt för vanligt förekommande samt att det ofta rör sig mindre belopp. 
Detta skulle kunna leda till att det inte finns möjlighet att uppställa någon fast praxis hos
försäkringsbolagen. Detta får till följd att det inte med säkerhet kan fastställas vilka 
ställningstaganden som bolagen gör när det handlar om skador orsakade av barn. Det som 
man med säkerhet kan utläsa är att bedömningen bygger på den skadeståndsrättliga, där man 
gällande barn under ca 5 år använder ett barn i åldern 5-11 år som jämförelsegrund. Detta på 
grund av att barnen i detta åldersintervall rent bedömningsmässigt befinner sig i samma 
situation. I denna ålder är det större sannolikhet att barnet har den mognad och insikt att 
skadeståndsskyldighet kan anses föreligga. Dessutom tas ingen hänsyn till barnets eventuella 
uppsåt förrän 12 års ålder.   

6.5.3 Undantag

If, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa har alla undantag när ersättning för barnets skada inte 
utgår. I detta fall är formuleringarna så pass liktydiga att det inte kan påpekas några väsentliga 
skillnader som skulle påverka tolkningen. Undantaget blir tillämpligt när ersättningen för 
skadan kan utgå från någon annan. En logisk tolkning av dessa formuleringar skulle vara att 
man bland annat avser tillsynsansvaret. Tillsynsansvaret är något som inte uttryckligen berörs 
i något av villkoren, och dessa formuleringar skulle kunna hänföras till detta. När ett litet barn 
orsakar skada bör man således även titta på om den tillsynspliktige har agerat culpöst, vilket
skulle följa väl i linje med skadeståndsrätten och stadgandet i föräldrabalken. Detta ger 
ytterligare en fingervisning om det nära sambandet mellan skadeståndsrätten och
försäkringsrätten.

Samtal med Trygg-Hansa stödjer uppfattningen om den ovan redovisade tolkningen. 
Undantaget ger en möjlighet för bolaget att utreda om brist i tillsyn föreligger. Ett exempel 
som uppvisades var de fall då små barn cyklar, där det enligt Trygg-Hansa kan finnas 
anledning att titta på den tillsynspliktiges ansvar. Någon utförlig redogörelse för hur denna 
bedömning görs kunde inte påvisas, men det kan med stor säkerhet anses sammanfalla med 
den skadeståndsrättsliga bedömningen om brist i tillsynsplikten. Det kan således antas att en 
bedömning sker med beaktande av barnets ålder, dess färdighet gällande cykling, var denna 
verksamhet ägt rum samt vilka krav som, med bakgrund av detta, kan ställas på den 
tillsynspliktige. Enligt den skadeståndsrättliga praxisen ställs ribban för att brist i tillsyn skall 
vara skadeståndsgrundande förhållandevis högt. En logisk slutsats skulle således vara att 
huvudfokus istället ligger på förekomsten av andra försäkringar som kan täcka den uppkomna 
skadan. De skador där tillsynsansvaret kan åberopas kan förefalla förhållandevis få, men 
Trygg-Hansas uppgifter ger stöd för att denna möjlighet tas i beaktning.

Länsförsäkringar uppger att man endast undantagsvis lägger vikt vid den tillsynsskyldiges 
brist i tillsynen. Undantaget hänvisar främst till de fall där det finns en egendomsförsäkring 
kan ersätta den uppkomma skadan. Detta kan exempelvis röra sig om fall där en treåring leker 
med tändstickor och bränner ned grannens hus. I detta fall täcks den uppkomna skadan av den 
skadelidandes egendomsförsäkring, varpå ingen ersättning utgår från barnets 
ansvarsförsäkring. Länsförsäkringar menar att denna begränsning blir naturlig, eftersom 
bolagen här åtar sig ett skydd som sträcker sig utöver gällande skadeståndsrätt. 
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Folksam särskiljer sig här från de övriga bolagen genom att inte uppställa detta undantag. Vid 
samtal med Folksam har de uppgett att man har valt att inte titta på tillsynsansvaret när det 
gäller skador orsakade av mindre barn. Detta bland annat på grund av att denna form av 
skador inte orsakar några större kostnader. Man ser ingen anledning att göra en bedömning av 
brist i tillsyn, då detta skulle vara förenligt med större utredningskostnader än att endast 
ersätta skadan. Detta förefaller vara en enkel cost-benefit-kalkyl. Detta fyller dock även ett 
större syfte genom att man i större grad än de övriga bolagen tryggar tredje mans rätt till 
ersättning. En annan anledning som Folksam anför är att bolaget inte anser att det är 
nödvändigt att undersöka om det brustits i tillsynsplikten med hänsyn till försäkringstagaren. 
Det kan anses som ett onödigt ingrepp i den personliga sfären, vilken anses obefogat då det i 
de flesta fall rör sig om mindre omfattande skador.
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DEL III – DISKUSSION

Nedan kommer en tabell uppställas som avser att ge en sammanfattande och komprimerad 
bild av vad som gäller avseende skador orsakade av underåriga. Denna tabell kommer sedan 
att diskuteras och förklaras mer utförligt. Denna tabell syfte är således att i stora drag 
sammanfatta hela arbetet och ge en överblick av de resultat som framkommit.

Eget ansvar Tillsynsansvar Försäkringsersättning

15-18 år Den skadeståndsrättliga Tillsynsansvaret för vårdnads- Försäkringsersättning utgår

bedömningen motsvarar som havaren är i stort sett inte i de fall då skadan är 

huvudregel den för vuxna obefintligt i denna ålder. orsakad genom uppsåt. Vid grov

personer. Nedsättning sker Skyldighet att hindra brott oaktsamhet sker en nedsättning

endast i de fall då det handlar kan ses som den främsta enligt vad som anses skäligt.

om omfattande skador. anledningen att tillsyns- I de övriga fall då försäkringen

ansvaret aktualiseras i denna täcker skadan sker ingen

ålder. nedsättning.

12-15 år Bedömningen kan här ta Den del som främst blir tillämp- Försäkringsersättning utgår

större hänsyn till handlingens bar i detta avseende skulle inte i de fall då skadan är 

beskaffenhet och skade- vara kännedomen om utövandet orsakad genom uppsåt. Vid grov

vållarens ekonomiska situation. av en viss verksamhet. Logiskt oaktsamhet sker en nedsättning

För övrigt sker den objektiva sett blir tillsynsplikten i större enligt vad som anses skäligt.

bedömningen på samma grund grad relevant när barnet är 12 I övriga fall då försäkringen

som för vuxna. Skadevållarens än 15 år. Dock så är det ovan- täcker skadan sker ingen

ålder blir först relevant när det ligt att tillsynsplikten aktualiseras nedsättning.

gäller nedsättning av skade- i denna ålder, ansvaret minskar

ståndet genom jämkning. generellt i förhållande till barnets

ökade mognad och förståelse.

5-11 år Som framkommit ovan så sker I takt med att barnet får en ökad I detta ålderspann utgår ersätt-

även denna bedömning rent mognadsgrad och förståelse sker, ning förutsatt att skadestånds-

objektivt. Här tas dock större som ovan, en minskning av skyldighet föreligger. Det har 

hänsyn till skadevållarens ekonom- tillsynsskyldigheten. Det föreligger ingen relevans om skadan är

iska situation, och nedsättning således en avsevärd skillnad orsakad genom uppsåt eller

genom jämkning kan ske mellan tillsynen av en 5-6-åring grov oaktsamhet vilket framgår

om skadeståndet kan anses och en 11-åring. Här kan det antas av både FAL och de genom-

som oskäligt betungande. Det att större hänsyn tas till vilket gångna försäkringsvillkoren.

föreligger dock en avsevärd föremål som använts, vilken typ Grundförutsättningen för 

skillnad mellan skadevållare av verksamhet som bedrivs samt ersättning är att skadevållaren

som är 5 år jämfört med en barnet ålder och mognad. Ett skall vara innefattad av försäk-

11-åring. I denna ålder är före- uttalat förbud om att utöva viss ringen samt att det rör sig om

komsten av ansvarsförsäkring verksamhet gällande äldre barn skada på person eller sak som

av väsentlig betydelse. kan i vissa situationer räcka för inte innefattas av samma 

Jämkning sker inte i de fall då att tillsynsplikten skall anses försäkring. Således skall 

den uppkomna skadan täcks uppfylld. I de yngre åldrarna kan skadan ha träffat annan.

av försäkring. det antas att en mer fysisk tillsyn

krävs.
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Eget ansvar Tillsynsansvar Försäkringsersättning
0-5 år Det egna ansvaret när ett barn är När barnet inte kan åläggas skade- Den försäkringsrättsliga bedöm-

under 5 år är i stort sett obefintligt. ståndansvar på grund av sin ringa ningen går här längre än den

Det finns ingen fastslagen gräns ålder kan en logisk följd vara att skadeståndsrättsliga regleringen

för när vållande inte kan föreligga istället fokusera på vårdnads- när det gäller möjligheten till

på grund av ringa ålder. Detta har havarens tillsynsplikt. På samma ersättning för skador orsakade

bland annat motiverats med att sätt som det ställs högre krav på av skadevållare under 5 år.

detta skulle minska de skade- tillsyn när barnet handhar ett farligt Vid bedömningen om för-

lidandes möjligheter till ersättning. föremål, så ställs högre krav på säkringsersättning skall utgå,

Vid en samlad bedömning angå- tillsyn ju yngre barnet är.  Rätts- sker en jämförelse med ett äldre

ende skadeståndsskyldigheten praxis som berör tillsyn av små barn i samma situation. Skulle

för barn upp till 5 år blir slutsatsen, barn är dock förhållandevis spar- det äldre barnet anses skade-

i enlighet med förarbetena, att de sam. En tendens som kan utläsas ståndsskyldigt utgår försäkrings-

knappast någonsin skall åläggas är att ribban ställs högt för att brist ersättning, även om barnet i

skadeståndsansvar. Finns ingen i tillsynen skall anses skade- skadeståndsrättslig mening

skadeståndsskyldighet finns ståndsgrundande. I beräkningen tar inte skulle vara att anse som 

således ingen ersättnings- man här framförallt hänsyn till skadeståndsskyldigt. Detta 

skyldighet, och tredje man blir risken för att skada skall upp- kan vara en av anledningarna

enligt den skadeståndsrättsliga komma. Detta måste dock vägas till den relativt sparsamma

regleringen utan ersättning för mot att det kan anses ingå i ett praxisen angående brist i tillsyns-

den skada som barnet orsakar. barns sunda utveckling att få plikten då en prövning kan anses

sysselsätta sig med lekar eller blir överflödig. Den skadelidande

verksamheter som inte är helt risk- erhåller i dessa fall ersättning ur

fria. Sammanfattningsvis kan skadevållarens ansvars-

skadeståndsgrundande brist i till- försäkring. Ansvarsförsäkringen

syn främst bli tillämpbart när det fyller här en viktig funktion när

rör sig om  riskfyllda föremål det gäller ersättningen för den

eller verksamheter. Barnets skadelidande. Denne erhåller

färdigheter av den aktuella verk- här en, utöver lagen, utökad

samheten och/eller föremålet skall möjlighet till ersättning när det

även tas i beaktning liksom om den gäller skador som uppkommer

tillsynspliktige kan påvisa godtag- när skadevållaren är i så ringa

bara skäl för att bristen inte skall ålder att skadeståndsskyldighet

anses som culpös. inte kan åläggas denne.

Den slutsatsen som kan dras när den underåriga befinner sig i åldern 15-18 år är att 
bedömningen motsvarar den för vuxna. Det som framkommit i rättspraxis är att en 
nedsättning genom jämkning endast sker i de fall då det rör sig om omfattande skador81. Det 
är ytterst ovanligt att man beaktar skadevållarens ålder som en grund för att jämkning skall 
ske. Det uttalas att en 15-åring normalt har nått full intellektuell utveckling.82 Det kan givetvis 
diskuteras om en 15-åring kan anses ha insikten och förståelsen för att förutse vilka 
konsekvenser som ett visst handlingssätt kan ha i förhållande till en vuxen person. Men 
gränsen måste sättas någonstans och den förefaller som rimlig, främst i relation till att 
straffmyndigheten enligt straffrätten börjar gälla vid 15 års ålder. Det är således endast de 
ekonomiska omständigheterna som kan grunda en nedsättning av skadeståndsbeloppet genom 
jämkning när skadevållaren är över 15 år.

                                                
81 Se NJA 1993 s. 727
82 Prop. 1993/94:57 s. 6



36

När det gäller tillsynsplikten för barn i åldrarna 15-18 år är denna i stort sett obefintlig. Som 
framgår av tabellen kan den främsta skyldigheten vara att hindra brott. Genom att en 15-åring 
anses ha nått den intellektuella utveckling som kan grunda ojämkat skadestånd är 
möjligheterna för att få framgång med en skadeståndstalan på grund av vårdnadshavarens 
brist i tillsynen att anse som liten. Eftersom tillsynsplikten minskar i relation till barnets ökade
ålder, mognad och insikt kan det antas att det endast i exceptionella fall kan röra sig om en 
brist i tillsynen. Som framkommit i arbetet sker ingen jämkning av barnets ansvar när skadan 
kan ersättas genom försäkring. En förutsättning för att försäkringsersättning skall utgå är dock 
att skadan inte orsakats genom uppsåt. Skulle uppsåt föreligga så utgår alltså ingen ersättning 
från försäkringsbolaget, och skadevållaren får istället utnyttja den ringa möjligheten att 
försöka få beloppet jämkat. Vid skador orsakade genom grov oaktsamhet kan 
försäkringsersättningen nedsättas i den mån det är skäligt. I denna bedömning skall hänsyn tas 
till skadevållarens situation samt omständigheterna i övrigt. Inom detta åldersintervall är det 
osannolikt att själva åldern skall utgöra ett skäl för att nedsättning inte skall ske. Detta med 
bakgrund i att en 15- till 18-årings ålder, mognad och insikt i stort är att jämföra med en 
vuxen.

När det gäller skador av barn i åldrarna 12-15 år är denna snarlik den bedömning som sker när 
barnet är 15-18 år. En skillnad som kan uppmärksammas är att man kan anses lägga större 
vikt vid handlingens beskaffenhet. Det kan även tilläggas att den ekonomiska situationen för 
en 12-åring kan skilja sig från en 15-18-åring, varvid de ekonomiska omständigheterna får 
större relevans i bedömningen om skadeståndet skall jämkas. Den skadeståndsrättsliga 
jämförelsegrunden är fortfarande objektiv och jämförs med hur en vuxen person i samma 
situation skulle handla. Det skall dock påpekas att även om skadeståndsskyldighet åläggs en 
12-åring, är möjligheten till att få skadeståndet jämkat avsevärt större än om det rör sig om en 
15-18-åring. Den huvudsakliga skillnaden är således möjligheten till nedsättning av 
skadeståndsskyldigheten genom jämkning.

Enligt vad som framkommit tidigare i arbetet så minskar tillsynsansvaret i förhållande till 
barnets ökade ålder, mognad och insikt. På grund av detta kan en eventuell brist i 
tillsynsansvaret, när barnet är 12-15 år, huvudsakligen fokuseras på den tillsynsskyldiges 
kännedom om den aktivitet som barnet sysselsätter sig med. Barn i denna ålder kan anses ha 
en förhållandevis hög mognadsgrad vilket leder till att det i de flesta fall räcka med ett uttalat 
förbud om att utöva verksamheten.  Till detta kan man även tillägga att en utökad 
tillsynsskyldighet kan vara befogad om barnet är känt för att vara impulsivt och 
svårtkontrollerat. Detta eftersom risken att skada inträffar kan antas bli större. Detta får dock 
större relevans i de lägre åldrarna. Om den tillsynspliktige tillåter barnet att syssla med en 
aktivitet som innebär en överhängande skaderisk för tredje man, är barnets mognad och insikt 
viktigt för bedömningen om en brist i tillsynsplikten kan vara skadeståndsgrundande. Det är
dock ovanligt förekommande att stödja en skadeståndstalan på brist i tillsynsplikten eftersom
kravet är att åsidosättandet skall vara att anse som culpöst. Ribban är enligt praxis satt 
förhållandevisst högt, vilket kan vara en av anledningarna till att denna regel endast 
undantagsvis åberopas när det gäller skador som är orsakade av barn i åldrarna 12-15 år. 
Förutsättningarna för bortfall och nedsättning av försäkringsersättningen är i stort sett 
densamma som vid 15-18 år.    

När det gäller den försäkringsrättsliga bedömningen gällande 12-18-åringar, kan det 
sammanfattningsvis konstateras att försäkringsersättning utgår i de fall då barnet är att anse 
som skadeståndsskyldigt enligt de skadeståndsrättliga reglerna. Detta med undantaget att 
försäkringsersättningen bortfaller om skadevållaren orsakat skadan genom uppsåt. Vid grov 
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vårdslöshet sker en nedsättning enligt vad som kan anses skäligt i förhållande till 
skadevållarens situation och omständigheterna i övrigt. I de fall då ansvarsförsäkringen täcker 
skadan sker ingen skadeståndsrättslig jämkning. Eftersom jämkning endast blir tillämpbart när 
ingen ansvarsförsäkring kan täcka skadan, skulle detta betyda att skadan i dessa fall är att anse 
som uppsåtlig eller i vissa fall grovt oaktsam. Praxis ger en antydan på att jämkningen 
tillämpas restriktivt när det gäller uppsåtliga handlingar av barn som är 15 år och äldre. Detta
skulle betyda att nedsättning av skadeståndet genom jämkning främst görs i åldrarna 12-15 år.

Det egna ansvaret när skadevållaren är 5-11 år är i stort detsamma som ovan; det vill säga att 
fokus ligger på de objektiva förutsättningarna i enlighet med den skadeståndsrättsliga 
regleringen.

Genom att en minskning av tillsynsplikten sker med hänsyn till barnets ökade mognadsgrad 
och förståelse, så är det logiskt att en större fysisk tillsyn är tillbörlig ju yngre barnet är. I 
detta åldersspann föreligger det en avsevärd skillnad mellan 5- och 11-åringar. De yngre 
barnen har ett större behov av fysisk tillsyn, då de är mer impulsiva och oberäkneliga än äldre 
barn. Vid bedömningen om brist i tillsynsplikten föreligger, skall hänsyn framförallt tas till 
risken för skada. Riskbedömningen sker med beaktande av den aktivitet som utövas, 
eventuellt farliga föremål, barnets mognadsgrad samt den tillsynspliktiges kännedom om ett 
farligt föremål eller en riskfylld aktivitet. När det gäller de allra minsta barnen från 5 år, blir 
den huvudsakliga uppgiften för tillsynen att göra en bedömning om vilka föremål som kan 
vara särskilt farliga samt vilka verksamheter som bör undvikas på grund av den höga 
skaderisken. Mognadsgraden kan även i viss mån ha betydelse; om barnet är känt för att vara 
impulsivt och svårtkontrollerat kan det vara befogat att det krävs mer tillsyn. Dock så 
förefaller det i denna ålder som någorlunda självklart att en tillsynspliktig skall ha god 
kännedom om de aktiviteter som bedrivs samt de eventuellt farliga föremål som kan komma 
barnet till handa. Det förefaller som nödvändigt att den tillsynsskyldiga inte lämnar uppenbart 
farliga föremål i räckvidd för barnet. Skulle detta ske, skulle det i den allra lägsta åldern
förmodligen vara att anse som culpöst om t ex en kniv lämnas obevakad och inom räckhåll för 
barnet. Det skulle således inte vara ett giltigt argument om den tillsynspliktige hävdar att 
denne inte kände till kniven, eftersom det kan anses som culpöst att inte ha vetskap om sådana 
farliga föremål. Det är dock en förutsättning att barnet inte fått kniven av någon utomstående 
samt att denna funnits i den tillsynsskyldiges hem. Samma exempel kan tillämpas när det 
gäller ett 11-årigt barn; om den tillsynsskyldige har kännedom om att barnet har en kniv eller 
ett annat farligt föremål, så är det dennes skyldighet att i viss mån förhindra att barnet orsakar 
skada. I vissa fall kan det räcka med en tillsägelse om ett förbud att använda föremålet eller 
upphöra med den farliga verksamheten. Skillnaden gällande de äldre barnen är att det i större 
avseende bör fokuseras på om den tillsynspliktige känt till innehavet av föremålet eller 
bedrivandet av viss farlig verksamhet. I fall där kniven lämnas öppet på ett bord och inget 
uttryckligt förbud getts, borde det med hänsyn till en 11-årings mognadsgrad inte anses som 
culpöst för den tillsynsskyldige. Ställningstagandet blir dock avsevärt knepigare när det gäller 
en 5-åring i samma situation.   

Med utgångspunkt i det egna vållandet är ålderspannet 5-11 år en brytningspunkt när det 
gäller ansvarsförsäkringens betydelse. Förutom en ökad betydelse av tillsynsplikten, ligger 
den väsentliga skillnaden i den avgörande betydelsen som ansvarsförsäkringen får när det 
gäller bestämmandet av skadeståndets storlek. Som framkommit ovan så jämkas inte 
skadeståndet när ersättning kan utgå ur ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen får en 
betydande inverkan på skadeståndsrätten genom att skadevållare under 12 år anses innefattade 
av ansvarsförsäkringen, oavsett om skadan är orsakad genom uppsåt eller grov oaktsamhet.
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Eftersom inte tillsynsplikten i någon större omfattning berörs i praxis, förefaller det som att 
bedömningen stannar vid barnets egna skadeståndsansvar. Den rimliga förklaringen till detta 
kan vara att möjligheten för den skadelidande att erhålla full ersättning är större eftersom 
skadan i dessa fall ersätts genom ansvarsförsäkringen. Det bakomliggande syftet med att 
skadeståndsrätten väljer att lägga den huvudsakliga tyngden på de objektiva kriterierna vid 
bedömningen av underårigas skadeståndsskyldighet, är möjligheten att öka den skadelidandes 
möjligheter till ersättning för den skada som uppkommit. Det som ansvarsförsäkringen bidrar 
med, när det gäller skadevållare under 12 år, är att ytterligare utöka denna möjlighet. Detta 
bidrar inte bara till att den skadelidande erhåller ersättning, utan full ersättning, genom att 
jämkningsmöjligheten bortfaller när det föreligger en ansvarsförsäkring som täcker skadan. 
Ansvarsförsäkringen betydelse är i detta ålderspann av stor betydelse, då det framgår av den 
gällande skadeståndsrätten att hänsyn skall tas till om ansvarsförsäkring föreligger eller inte. 
Eftersom täckningsgraden av hemförsäkringar i Sverige beräknas vara ca 96-97 procent, kan 
inte den försäkringsrättsliga aspekten bortses ifrån, speciellt när ersättning utgår ur 
ansvarsförsäkringen oavsett uppsåt eller grov oaktsamhet när skadevållaren är under 12 år. Ett
problem som inte tidigare uppmärksammats i diskussionen är hur detta påverkar 
skadeståndsrättens preventiva verkan. Skadeståndsrättens preventiva verkan aktualiseras 
genom blotta vetskapen om att en skadevållare risker att bli skadeståndsskyldig. Frågan 
uppkommer således om detta kan anses sammanfalla med detta syfte, när den underårige 
skadevållaren undgår att betala annat än en eventuell självrisk för den skada som uppstår. 
Denna fråga kan redan anses besvarad av lagstiftaren genom införandet av bestämmelsen i 
FAL, som uppger att en ersättning utgår oavsett uppsåt eller grov oaktsamhet om 
skadevållaren är under 12 år. Här kan man anta att ett ställningstagande har skett mellan 
skadepreventionen och den skadelidandes ersättningsmöjlighet. I detta fall har det sistnämnda 
övervägandet vägt tyngst. Det kan även påpekas att grundnormen i samhället att inte orsaka 
annan skada kan tänkas vara så väl förankrad att det inte har ansetts befogat att begränsa den 
skadelidandes ersättningsmöjlighet i förhållande till skadepreventionen.     

När det gäller skador av barn under 5 år är det egna ansvaret i stort sett obefintligt. Den 
rättspraxis som har uppvisats kan inte anses fastslå någon specifik åldergränsgräns när 
skadeståndsskyldigheten bortfaller. Det som däremot kan utläsas ur praxis och SkL:s 
förarbeten är att barn under 5-6 år knappast någonsin skall åläggas skadeståndsansvar. Som 
framgår av arbetet får detta konsekvensen att tredje man här riskerar att bli utan ersättning. 
Om man endast fokuserar på barnets eget ansvar i denna ålder utgår alltså ingen ersättning, 
eftersom att ett barn i så ringa ålder inte kan anses vara kapabel att handla culpöst eller 
uppsåtligt. Detta medför ett uppenbart problem; nämligen hur den skadelidandes möjligheter 
till ersättning kan tryggas. Tillsynsplikten skulle här kunna agera som skyddsnät när det 
skadevållande barnet inte kan åläggas skadeståndsskyldighet. Ju yngre barnet är, desto högre 
ställs kravet på att barnet hålls under tillsyn och inte orsakar skada. För att kunna fastställa om 
det föreligger ett åsidosättande av tillsynsplikten krävs det att åsidosättandet är att anse som 
culpöst. Detta innefattar bland annat en bedömning av vilken nivå av tillsyn som kan krävas
när barnen handhar riskfyllda föremål och deltar i riskfylla aktiviteter. Hänsyn skall tas till 
barnets mognadsgrad och de erfarenheter som barnet har av aktiviteten. Den tillsynspliktiges 
kännedom om aktiviteten ingår även i bedömningen. Även om det kan anses ställas höga krav 
på tillsyn när barnet är litet, så ställs ribban förvånansvärt högt enligt praxis för att ett 
åsidosättande tillsynsplikten skall vara skadeståndsgrundande. Den inledande tanken om att 
tillsynsplikten blir en naturlig följd när skadevållaren är under ca 5 år kan anses ha större stöd 
i teorin än i praktiken. Det har även uttalats av HD, gällande 9-åringar, att det kan vara 
nödvändigt för ett barns sunda utveckling att få sysselsätta sig med verksamheter som inte är 
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helt riskfria. En anledning till att ribban ställs så pass högt kan vara att man genom en 
sänkning möjligtvis skulle riskera, eller markant minska, barnets uppfattning om risker. Om 
tillsynsplikten utökas skulle detta kunna leda till att barnen hindras från att själva utveckla ett 
konsekvenstänkande som kan anses ingå i ett barns sunda utveckling.

Det är möjligt att tillsynsansvaret borde skärpas för att trygga den skadelidandes möjligheter 
till ersättning. Dock så bygger denna synpunkt på ersättningsmöjligheterna enligt lag. När det 
gäller skador som orsakas av barn under ca 5 år finns det ingen större möjlighet för den 
skadelidande att få ersättning med stöd i barnets eget ansvar eller genom åberopande av brist i 
tillsynsansvaret. Detta begränsar dock inte möjligheten från att ersättning kan utgå från annat 
håll. Vid en eventuell skärpning av tillsynsansvaret för att trygga ersättningsmöjligheterna för 
den skadelidande måste även de försäkringsrättsliga aspekterna tas i beaktning. 

När det gäller den försäkringsrättsliga ersättningen så skiljer denna sig från de lagstadgade 
ersättningsmöjligheterna när det gäller skador åsamkade av barn under ca 5 år. När ett barn 
inte uppnått den ålder där skadeståndsskyldighet kan åläggas, sker en bedömning som om 
barnet uppnått denna ålder. Detta innebär således att handlingen jämförs med ett äldre barn i 
samma situation och ersättning utgår till den skadelidande i de fall då det äldre barnet skulle 
vara att anse som skadeståndsskyldigt. Även om ersättning utgår är inte barnet enligt en 
skadeståndsrättslig bedömning att anse som skadeståndsskyldigt. Denna bedömning kan vid 
en första anblick verka liberal och generös, men den bygger i stort på en cost-benefit-kalkyl. 
De belopp som blir aktuella i de flesta fall är inte allt för omfattande gällande skador av barn 
under ca 5 år, och det är således förenat med större kostnader att utreda barnets eller den 
tillsynspliktiges skadeståndsansvar. Eftersom att försäkringsbolagen har ett vinstintresse så 
kan man anta att det i vissa fall kan göras en generös tillämpning av villkoren. Detta för att 
behålla sina kunder och kunna tillgodogöra sig dess framtida premieintäkter. På detta sätt 
erbjuder detta ett skydd, både för skadevållaren och den skadelidande, samtidigt som det 
gynnar försäkringsbolagens vinstintresse.

Den försäkringsrättsliga ersättningen genom ansvarsförsäkringen fyller en samhälligt viktig 
funktion genom att ersättningsmöjligheten för den skadelidande tryggas. Men det fyller även 
ett annat syfte; nämligen att den inte inskränker barnens behov att i vissa fall ha möjligheten 
att sysselsätta sig med lekar som inte är helt riskfria. Detta ger således barnet möjligheten att 
på egen hand utarbeta ett konsekvenstänkande som är viktigt för ett barns sunda utveckling.      
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