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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda och undersöka barns och ungdomars 
skadeståndsansvar enligt Skadeståndslag (1972:207) (SkL) 2 kap 4 §. Syftet har också varit 
att undersöka vad ansvarsförsäkringen har för betydelse vid skälighetsbedömningen. 
Uppsatsen har undersökt de auktoritativa samt de supplerande rättskällorna som finns på 
området. De auktoritativa rättskällorna som används är lagtext, förarbeten och praxis. Den 
supplerande rättskällan är doktrin. Barn intar en särställning gentemot vuxna personer och har 
oftast inte samma förstånd, erfarenheter och omdöme vilket gör att det är nödvändigt att göra 
en skälighetsbedömning. Skadeståndsansvaret kan, genom skälighetsbedömningen, antingen 
sättas ned eller helt falla bort. Barnets ålder är en viktig del av prövningen. En skillnad är 
nödvändig att göra mellan barn under 15 år och ungdomar mellan 15 till 18 år. 
Ansvarsförsäkringen har fått väsentlig betydelse vid bestämmandet av barns och ungdomars 
skadeståndsansvar. Ett skadestånd ska aldrig jämkas om skadegöraren skyddas av en 
ansvarsförsäkring, vilket innebär att ett barn eller en ungdom som skyddas av en 
ansvarsförsäkring alltid blir fullt ansvarigt för skador som denne vållar.
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1. Inledning  
Huvudregeln är att den som vållat skada ska betala fullt skadestånd enligt den allmänna 
culparegeln i SkL 2 kap 1 §. Vissa skadevållare kan åläggas ett begränsat ansvar- eller helt 
befrias från skadeståndsansvaret. Barn tillhör denna kategori av skadevållare och för dem 
gäller sedan länge en särskild bestämmelse. Eftersom barn inte har samma förstånd och 
erfarenheter som en vuxen person kan de inte ansvara för sina handlingar i samma 
utsträckning. Ett handlingsmönster som är avvikande för en vuxen person kan vara helt 
normalt för ett barn. För skadevållande barn är det nödvändigt att göra en 
skälighetsbedömning där skadeståndsansvaret prövas efter vad som är skäligt i det aktuella 
fallet. Vid skälighetsbedömningen ska hänsyn tas till bland annat barnets ålder och 
utveckling, handlingens beskaffenhet samt föreliggande ansvarsförsäkring.1  
 
Ansvarsförsäkringen har fått ökad betydelse i samhället och fungerar som ett 
ersättningssystem för orsakad skada. Främst vid skälighetsprövningen av barns och 
ungdomars skadeståndsansvar har ansvarsförsäkringen fått väsentlig betydelse; ersättning för 
orsakad skada utgår i form av en försäkringsersättning istället för ett skadestånd som betalas 
av det skadeståndsskyldiga barnet. Betydelsefulla förändringar har skett i rättsläget när det 
gäller skadeståndsrättens roll som ersättningssystem.2  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och utreda rättsläget kring barns och ungdomars 
skadeståndsansvar. Uppsatsen avser särskilt att utreda hur skälighetsprövningen bedöms 
enligt SkL 2 kap 4 §. Uppsatsen kommer även i viss utsträckning undersöka 
ansvarsförsäkringens betydelse vid skadeståndsansvaret för barn och ungdomar. För att få en 
bättre uppfattning av skadeståndsansvaret för barn och ungdomar kommer uppsatsen att 
inledas med allmänna bestämmelser om skadestånd och försäkring samt en historisk bakgrund 
av skadeståndsansvaret.  
 
Följande konkreta frågeställningar behandlas i uppsatsen:  

• Under vilka förutsättningar kan barn och ungdomar bli skadeståndsansvariga för sina 
handlingar?  

• Vad har ansvarsförsäkringen för betydelse vid barns och ungdomars 
skadeståndsansvar?  

• Under vilka omständigheter kan barns och ungdomars skadeståndsansvar jämkas? 
• Hur fastställs barns och ungdomars skadeståndsansvar enligt skälighetsbedömningen i 

SkL 2 kap 4 §? 
  

1.2 Metod och material 
I uppsatsen undersöks de auktoritativa samt de supplerande rättskällorna som finns på 
området. De auktoritativa rättskällorna som använts är lagtext, förarbeten och praxis. Den 
supplerande rättskällan är doktrin. För att hitta relevanta rättskällor till arbetet har de juridiska 
databaserna Karnov och Zeteo använts. För att besvara syftet har uppsatsen i första hand 
utgått från lagtexten i SkL. Eftersom SkL är allmänt formulerad har det för att tolka lagtexten 
varit nödvändigt att studera lagens förarbete. I lagens förarbete har det funnits mycket 
																																																								
1 Bengtsson m.fl., (1985), Skadestånd, lagstiftning och praxis med kommentarer, s. 46, 97; SkL 2 kap 4 §; Prop. 
1972:5 s. 115. 
2 Bengtsson m.fl., (1985), s. 14 f. 
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information av betydelse för utredningen. Uppsatsen har endast undersökt avgöranden från 
Högsta domstolen (HD). 
 
Efter SkL:s ikraftträdande har ansvarsförsäkringen fått ökad betydelse för barns och 
ungdomars skadeståndsansvar. Om det skadegörande barnet skyddas av en ansvarsförsäkring 
ska ett skadestånd enligt SkL 2 kap 4 § aldrig jämkas. Antalet domstolsavgöranden angående 
barns och ungdomars skadeståndsansvar har därför varit begränsat efter SkL:s tillkomst. 
Eftersom bedömningsgrunderna enligt motiven delvis ska vara densamma har det varit 
nödvändigt att studera rättsfall från tiden innan SkL:s ikraftträdande. Slutligen har uppsatsen 
använt sig av doktrin som har varit ett bra komplement till lagens rekvisit. Doktrin gällande 
skälighetsprövningen av barns och ungdomars skadeståndsansvar har dock varit begränsad.  
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2. Ansvarsförutsättningar 
2.1 Objektiva förutsättningar  
För att kunna åläggas skadeståndsansvar krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Bland de 
objektiva förutsättningarna hör att någon måste ha orsakat skada som drabbat någon annan. 
Det finns fyra olika typer av skador inom skadeståndsrätten; personskada, sakskada, ren 
förmögenhetsskada samt kränkning. Vidare måste det finnas ett presumtivt ansvarssubjekt, 
det måste vara möjligt att utpeka en fysisk eller juridisk person som är skadeståndsskyldig. 
Huvudregeln är också att skadan måste varit orsakad av en aktiv handling.  
 
Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att skada någon annan. 
Ansvarsfrihetsgrunder kan medföra att skadegöraren går fri från ansvar. Exempel på 
gärningar där skadegöraren kan gå fri från ansvar är handlingar som begås i nödvärn, nöd, 
samtycke och tjänsteplikt. Vidare krävs att det föreligger adekvat kausalitet mellan 
handlingen och den orsakade skadan samt att skadan är en påräknelig (adekvat) följd av 
handlingen. Att förutsättningarna är objektiv innebär att skadeståndsskyldighet kan åläggas 
skadegöraren utan att hänsyn behöver tas till personliga och individuella egenskaper.3  
	
2.2 Subjektiva förutsättningar  
För att skadeståndsskyldighet ska föreligga krävs, vid sidan av de objektiva förutsättningarna, 
även att vissa subjektiva förutsättningar är uppfyllda. De subjektiva förutsättningarna är 
uppsåt och oaktsamhet, som gemensamt kan betecknas som vållande. I svensk rätt gäller den 
allmänna culparegeln som föreskriver både uppsåt och oaktsamhet vid vållad skada.4 
Innebörden av culparegeln ska beskrivas närmare under avsnitt 2.2.1. 
 
2.2.1 Culparegeln 
SkL 2 kap 1 §: Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada 
skall ersätta skadan. 
 
Vållande är en gemensam beteckning för uppsåt och oaktsamhet.5 Begreppet vållande innebär 
att någon har orsakat en skada uppsåtligen eller oaktsamt; vållande betyder här detsamma som 
culpa.6 Att en skada har orsakats av uppsåt innebär att skadegöraren haft för avsikt att orsaka 
skadan. Culparegeln är den viktigaste principen i svensk skadeståndsrätt och har sedan länge 
varit dominerande. Ansvar enligt culparegeln förutsätter att den ansvarige brustit i sitt 
handlande och inte varit tillräckligt noggrann, försiktig eller omdömesgill. Det räcker inte 
med att ett handlande har orsakat en skada, regeln kräver att skadegöraren på något sätt brustit 
i sin aktsamhet. Det innebär att skadegöraren ska ha överträtt eller åsidosatt en 
handlingsregel.  
 
Problematiken är att avgöra om en handling varit vårdslös. Begreppet vårdslöshet betyder 
detsamma som oaktsamhet. Vårdslöshet kan anses föreligga om skadegöraren inte uppträtt på 
ett sådant sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori som skadegöraren 
kan antas ha handlat, om de varit i samma situation.7  
 

																																																								
3 Hellner & Radetzki, (2014), s. 101; Radetzki, (2005), s. 15 ff. 
4 Hellner & Radetzki, (2014), s. 101; Radetzki, (2005), s. 30. 
5 Hellner & Radetzki, (2014), s. 121.	
6 Radetzki, (2005), s. 18. 
7 Bengtsson, (1994), Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, s. 15. 
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Med andra ord försöker man hitta en standard som kan jämföras med den handling som 
företagits, vägledning eftersöks därför i sedvanan. Att handla som en god familjefader (bonus 
pater familias) har traditionellt sett varit en standard inom skadeståndsrätten. Idag sker endast 
en begränsad del av culpabedömningen genom en jämförelse med den aktsamhet som allmänt 
iakttas.8  
 
För att få vägledning om ett handlingssätt kan godtas tillämpas i första hand bestämmelser i 
författningar och föreskrifter. För att lika fall ska bedömas lika beaktas även tidigare 
avgöranden om aktsamhetskravet. Det är dock vanligt att individuella omständigheter 
åberopas som ofta motiverar en annan utgång i målet. Avgörande vikt läggs också vid 
sedvanan. Om domstolen inte finner någon vägledning av författningar, föreskrifter, 
prejudikat eller sedvana kan de med hjälp av upplysningar om hur man i allmänhet brukar 
handla i det aktuella fallet göra en fri bedömning.9  
 
Den fria bedömningen sker ofta genom en sammanställning av tre faktorer; risken för skada, 
den sannolika skadan och möjligheterna att förekomma skadan. Till dessa bör även hänsyn tas 
till en fjärde faktor; den handlandes möjligheter att inse risken för skada. De olika 
omständigheterna ska vägas mot varandra genom en helhetsbedömning.10  
 
Av väsentlig betydelse är vilka risker som skadegörarens handling medfört för omgivningen. I 
rättsfallet NJA 1993 s. 149 hade en golfspelare skadat tredjemans egendom genom sitt 
golfslag. HD ansåg att golfspelaren borde ha räknat med risken för skadan och att skadan 
hade kunnat undvikas genom att välja en annan spelriktning. Golfspelarens blev 
skadeståndsansvarig för att ha handlat oaktsamt (vårdslöst). 
 
Det ställs krav på större försiktighet av den handlande om sannolikheten för att en skada 
inträffar är stor och en mera allvarlig skada förväntas komma. Kraven ställs dock olika högt 
beroende på vilken skadetyp som är aktuell. Kraven är strängare vid risker för personskada än 
för skada på egendom. Att en handling kan anses vara farlig är dock inte avgörande. Farliga 
handlingar kan godtas om de framstår som nyttiga från samhällets synpunkt.  
 
Att skadegörarens handlande medför risker som gör att beteendet inte kan godtas, leder inte 
per automatik till skadeståndsskyldighet. En viktig fråga i detta fall är om det kunnat begäras 
att skadegöraren handlade riktigt, i vilken egenskap handlingen företogs kan då få betydelse.11  
 
2.3 Skadeståndsansvar på grund av passivitet 
Huvudregeln är, som ovan nämnts, att det krävs en aktiv handling för att skadeståndsansvar 
ska uppkomma. Från denna princip gäller en del undantag där passivitet kan medföra 
skadeståndsansvar. Ett av dessa undantag föreskrivs i Föräldrabalk (1949:381) (FB) 6 kap 2 § 
där vårdnadshavare har skyldigheter beträffande skador som deras barn orsakar.  
 
Vårdnaden om ett barn består tills att barnet fyller 18 år. Till dess ska vårdnadshavare 
tillgodose barnets behov och ansvara för barnets personliga förhållanden. Enligt 
bestämmelsen har vårdnadshavare en plikt att handla, med andra ord innebär det att 
vårdnadshavare aktivt ska utöva tillsyn över sina barn.12  
																																																								
8 Hellner & Radetzki, (2014), s. 121; Radetzki, (2005), s. 31. 
9 Hellner & Radetzki, (2014), s. 122 ff; Bengtsson, (1994), s. 15 f. 
10 Hellner & Radetzki, (2014), s. 128 f. 
11 Bengtsson, (1994), s. 16 ff. 
12 Radetzki, (2005), s. 18 f; Prop. 1993/94:57, s. 6. 
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Om en vårdnadshavare inte har haft tillräcklig tillsyn över sitt barn eller givit barnet ett farligt 
föremål kan denna bli skadeståndsansvarig för att ha handlat vårdslöst. Vårdnadshavarens 
ansvar följer då av den allmänna culparegeln i SkL 2 kap 1 §, men aktsamhetskravet regleras i 
FB 6 kap 2 §.  
 
FB 6 kap 2 § 2 st 3 meningen: I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska 
vårdnadshavaren svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder 
vidtas.  
 
Plikten innefattar ett ansvar där vårdnadshavare ska förebygga och förhindra att barnet vållar 
skada. Det kan innebära att ge barnet tillräckliga instruktioner och se till att barnet har 
tillräckligt med övervakning. Tillsynsplikten varierar beroende på barnets ålder och mognad. 
Av betydelse är vilket föremål barnet använder, vad barnet utför för aktiviteter och vad 
vårdnadshavaren har för kännedom om barnets aktiviteter.  
 
I rättsfallet NJA 1954 s. 450 hade en 5-årig flicka, utan kontroll av modern, fått klippa bilder 
med en nagelsax ur en tidning. Flickan skadade en jämnårig flicka med saxen, så svårt att 
hennes öga fick bortopereras. Modern blev skadeståndsansvarig för att hon ansågs ha brustit i 
sin omsorg och därför vållat skadan. 
 
Ett barn kan inte bli skadeståndsansvarigt för en skada som orsakats av en ren olyckshändelse. 
Det hindrar däremot inte att en vårdnadshavare kan bli ansvarig för skadan som barnet 
orsakat. En förutsättning är då att vårdnadshavaren brustit i sin tillsyn över barnet. Både barn 
och vårdnadshavare kan bli skadeståndsansvariga för samma skada. De svarar då solidariskt 
enligt bestämmelsen i SkL 6 kap 4 §. Solidariskt ansvar innebär att den skadelidande kan 
kräva att få ut skadeståndet från var och en av dem. Den skadeståndsskyldige som har betalat 
ersättning till den skadelidande får sedan kräva ut ersättning av den andra, det kallas för 
regressrätt.13  
 
I NJA 1949 s. 617 blev en mamma och en 5-årig pojke solidariskt skadeståndsansvariga. Den 
5-åriga pojken hade med en pilbåge skjutit en pil i ögat på en 6-åring, som blev blind av sin 
skada. Hovrätten ansåg, vilket HD fastställde, att mamman till pojken handlat vårdslöst 
genom att överlämna pilbågen till pojken och sedan lämna honom utan tillsyn. Mamman blev 
ansvarig för skadan tillsammans med sonen. 
 
På grund av skälighetsbedömningen i SkL 2 kap 4 § och den allmänna jämkningsregeln i 6 
kap 2 § kan föräldrars och barns skadestånd utgå med olika belopp. Det solidariska ansvaret 
reduceras i sådana fall i motsvarande mån. I rättsfallet som nyligen beskrivits utgick moderns 
skadeståndsansvar med fullt belopp medan pojkens skadeståndsansvar jämkades, bland annat 
med hänsyn till pojkens ålder. Regressrätt torde sakna praktisk betydelse när barn och 
vårdnadshavare blir ersättningsskyldiga för samma skada.14 
  

																																																								
13 Hellner & Radetzki, (2014), s. 227 f; Bengtsson m.fl., (1985), s. 105; Prop. 1993/94:57, s. 7. 
14 http://www.regeringen.se/49bb5e/contentassets/c01b7b0b2aff4fb9b59db49365e07ef1/ett-skarpt-
skadestandsansvar-for-vardnadshavare-ds-200942 s. 29; NJA 1949 s. 617. 
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3. Barns och ungdomars skadeståndsansvar 
3.1 Historik 
3.1.1 1734 års lag 
1734 års lag innehöll varken någon särskild bestämmelse om skadeståndsansvar för barn eller 
någon allmän skadeståndsregel. Ersättning utgick, förutom genom skadestånd, genom bot. 
Den nedre åldersgränsen för att kunna åläggas bot var 7 år. För barn mellan 7 till 15 år fanns 
bestämmelser om lägre bot.15  
 
3.1.2 Förslag till straffbalk år 1832 
Genom lagkommitténs förslag till straffbalk år 1832 föreslogs en allmän bestämmelse om 
skadeståndsskyldighet. Bestämmelsen föreskrev att skada som någon lidit genom annans 
vållande skulle ersättas av denna. Det var först nu det fastslogs ett krav på vållande. 
Skadestånd och straff skulle förutsätta skuld; för att någon skulle anses ha skuld till skada 
fordrades att skadegöraren vållat skadan med uppsåt eller av oaktsamhet.  
 
Det krävdes att gärningsmannen var tillräknelig. Lägsta åldersgräns för tillräknelighet var 10 
år. För barn och ungdomar mellan 10 och 15 år var insikten av gärningens brottslighet 
avgörande för frågan om tillräknelighet. Skadeståndsskyldighet förelåg inte om skadegöraren 
kunde betraktas som otillräknelig.  
 
Kommitténs ståndpunkt var allt eller inget; dock skulle avsteg göras med hänsyn till barnet 
eller ungdomens ekonomi. Att den unge skulle bli av med nödvändiga tillgångar kunde 
påverka dennas uppfostran och underhåll samt vara förödande för framtiden. För barn under 
15 år föreslogs därför att skadeståndet endast skulle få tas av egendom som fanns tillgänglig, 
inte av framtida tillgångar. För barn som ännu inte uppnått en myndig ålder föreslogs att 
skadeståndet inte skulle få tas av tillgångar som var nödvändiga för dennas uppfostran och 
underhåll. Förslaget överarbetades av den så kallade äldre lagberedningen.16 
 
3.1.3 Förslag till straffbalk år 1844 
Den äldre lagberedningen upptog genom ett förslag till straffbalk år 1844 ett kapitel om 
skadestånd. Den allmänna skadeståndsbestämmelsen som kommittén föreslagit kom att 
inskränkas; bestämmelsen skulle istället gälla skada orsakad genom brott. Bestämmelserna 
om otillräknelighet behölls av beredningen. Kommitténs ställningstagande om att barns 
skadeståndsskyldighet skulle gälla allt eller inget och bestämmas efter tillräkneligheten, 
frångicks dock av beredningen.  
 
Beredningen föreslog istället att hänsyn skulle tas till skäligheten i det särskilda fallet. 
Bestämmelsen skulle gälla för barn under 15 år, oavsett om de ansågs otillräkneliga eller inte. 
Omständigheterna i det enskilda fallet kunde skilja sig åt; att strängt tillämpa bestämda 
föreskrifter menade beredningen kunde leda till oskäliga resultat. 
 
Beredningen upptog i sitt förslag bestämmelser beträffande skadeståndsansvar för barn under 
15 år, oavsett om barnet ansågs tillräkneligt eller inte. Skadeståndsskyldigheten skulle vara 
subsidiär i förhållande till den allmänna bestämmelsen om skadeståndsskyldighet. 
Skadeståndet skulle erläggas av barnet, men kunde bland annat jämkas efter vad som var 
skäligt med hänsyn till skadegörarens förmåga att inse risken för skada. Hänsyn togs inte till 

																																																								
15 SvJT 1971 s. 22. 
16 SvJT 1971 s. 22 f. 
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vad som var nödvändigt för barnets uppfostran eller underhåll. Beredningens förslag innebar 
alltså att barn under 15 år kunde bli skadeståndsskyldig, men genom en skälighetsbedömning 
skulle hänsyn tas till brist i fråga om tillräknelighet. Hänsyn skulle också tas till barnets 
ekonomi, främst till avsaknad av ekonomiska tillgångar.17 
 
3.1.4 1864 års strafflag 
Bestämmelserna om skadeståndsansvar för barn infördes i 1864 års strafflag (SL) 6 kap 6 §. 
Bestämmelsen var endast tillämplig för barn under 15 år och föreskrev att barn med sin 
egendom skulle svara för skada de orsakat, i den mån skadeståndet inte kunde fås hos någon 
som var förfallen till vållande för underlåten vård av den skadevållande.  
 
Den föreslagna möjligheten att kunna jämka barns skadeståndsansvar efter vad som var 
skäligt samt förbudet mot att låta skadeståndet påverkas av barnets uppfostran eller underhåll 
togs bort. Det fanns alltså ingen möjlighet att sätta ned skadeståndet med hänsyn till 
ekonomiska eller andra omständigheter. Som synes gjordes skadeståndsskyldigheten 
subsidiär. 
 
Lagkommitténs förslag, att otillräknelig inte skulle förpliktas att utge skadestånd samt 
beredningens ståndpunkt om att skadestånd borde jämkas efter skäligheten förkastades. Nu 
bortsågs otillräkneligheten och skadeståndsansvar ansågs föreligga vid uppsåt eller 
oaktsamhet. 
 
År 1924 ändrades regeln. Barn var enligt den nya bestämmelsen ersättningsskyldiga, om och i 
den mån det kunde anses skäligt med hänsyn till skadegörarens sinnesart, gärningens 
beskaffenhet och omständigheterna i övrigt. Det var således ett skadeståndsansvar oberoende 
av vållande. Barnets inställning i det aktuella fallet, handlingens farlighet och andra 
omständigheter, exempelvis parternas förmögenhetsförhållanden beaktades vid bedömningen. 
Barnets bristande utveckling kunde beaktas i mildrande riktning. Bestämmelsen föreskrev en 
sorts skälighetsbedömning som gjorde det möjligt att pröva om ett skadestånd skulle utgå och 
med vilket belopp.  
 
Den senare lagberedningen ansåg inte att hänsyn ska tas till barnets utveckling. Med sinnesart 
syftade beredningen varken på utvecklingsgrad, förmåga att inse risken för skada eller på 
karaktärsegenskaper. Beredningen syftade huvudsakligen på tillräknande, som avser den 
konkreta gärningen – uppsåt och oaktsamhet. Beredningen ansåg att gärningsmannens 
sinnesart kunde sträcka sig från en obetydlig oförsiktighet till skadelystet syfte, vilket skulle 
tas i beaktande.  
 
Skäligheten blev en princip där domstolarna fick fria händer att avgöra skadeståndsfrågan 
efter vad de ansåg vara skäligt. Domstolarna hade dock inte ett helt fritt skön. Vid prövningen 
var domstolen tvungen att beakta de skadeståndsregler som gäller för vuxna. Kravet på uppsåt 
eller oaktsamhet vid vuxnas skadeståndsansvar ansågs ha en motsvarighet när det gäller 
barn.18 
 
3.1.5 1972 års skadeståndslag 
I motiven till 1972 års SkL föreslog kommittén att rekvisiten ”sinnesart” och ”gärningens 
beskaffenhet” skulle ersättas med barnets ”ålder och utveckling” samt ”handlingens 

																																																								
17 SvJT 1971 s. 23 f. 
18 SvJT 1971 s. 24 ff. 
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beskaffenhet”. Vid bedömningen av de övriga omständigheterna skulle mer hänsyn tas till 
parternas ekonomiska förhållanden samt föreliggande ansvarsförsäkring.  
 
Departementschefen anslöt sig till kommitténs förslag och menade att rekvisitet ”sinnesart” 
ansågs vara ett ålderdomligt uttryck som inte längre var adekvat. Att beteckna rekvisitet med 
”barnets ålder och utveckling” ansågs vara en mer riktig beskrivning. Departementschefen 
ansåg att hänsyn skulle tas till beskaffenheten av barnets beteende samt till barnets subjektiva 
inställning. Begreppet ”gärningens beskaffenhet” tog sikte på mer brottsliga eller 
klandervärda förfaranden. ”Handlingens beskaffenhet” var därför att föredra.  
 
Departementschefen hade en annan ståndpunkt än kommittén gällande rekvisitet 
”omständigheterna i övrigt”. När det gäller att bestämma skadeståndets omfattning bör 
föreliggande ansvarsförsäkring samt de ekonomiska förhållandena spela en betydande roll. 
Avsikten är att ersättning ska betalas fullt ut inom ramen av en ansvarsförsäkring. Delvis 
skulle den nya lagstiftningen på så sätt innebära en ändrad rättstillämpning. Den nya 
bestämmelsen skulle också innehålla en möjlighet att tillämpa skälighetsbedömningen för 
ungdomar mellan 15 till 18 år. Främst de ekonomiska förhållandena skulle kunna sätta ner 
skadeståndsansvaret för denna ålderskategori. 
 
Den nya bestämmelsen ska enligt motiven tillämpas på samma sätt som SL 6 kap 6 § för barn 
under 15 år. Detta gäller bortsett från att de ekonomiska omständigheterna och föreliggande 
ansvarsförsäkring ska tillmätas större betydelse än tidigare. Praxis innan SkL:s ikraftträdande 
ska således vara vägledande för barn under 15 år. Enligt motiven hindrar det inte att 
domstolarna på grund av ändrade livsbetingelser eller värderingar i samhället använder andra 
överväganden till grund för sina avgöranden. Domstolarna ska stå fria att anpassa sin praxis 
efter utvecklingen.19  
 
Skadeståndslagen stiftades år 1972. I lagen kom barns och ungdomars skadeståndsansvar att 
regleras genom en bestämmelse i SkL 2 kap 2 §. Bestämmelsen föreskrev att om någon som 
inte fyllt 18 år vållar person- eller sakskada, ska han ersätta skadan i den mån det är skäligt 
med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande 
ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.20 
 
I dag återfinns bestämmelsen för barns och ungdomars skadeståndsansvar i SkL 2 kap 4 §, 
vilket motsvarar bestämmelsen i SkL 2 kap 2 §.21  

																																																								
19 Prop. 1972:5 s. 459 ff. 
20 Bengtsson, (2008), s. 66; Bengtsson m.fl., (1985), s. 97. 
21 Bengtsson, (2008), s. 66. 
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4. Försäkring 
4.1 Försäkringsavtalet – allmänna huvudlinjer  
Ett avtal om försäkring innebär oftast att försäkringsgivaren (ett försäkringsbolag) tar på sig 
ett visst ansvar mot vederlag från försäkringstagaren i form av en försäkringspremie. Vid 
uppkommen händelse kan bland annat bolagets ansvar innebära att ersätta en inträffad skada 
eller utge en viss summa pengar som på förhand är bestämt. Syftet med avtalet från 
försäkringstagarens sida är framförallt den ökade tryggheten mot oförmånliga händelser, till 
exempel mot uppkomna skador.  
 
Försäkringsbolaget åtar sig ett ansvar utan att veta vad som egentligen kommer att ske och om 
något kommer att ske. Det skulle dock inte löna sig att försäkra sig mot händelser som med 
säkerhet kommer att inträffa. Premien skulle då bli så hög att det inte skulle löna sig för 
försäkringstagaren att teckna försäkring. När premien ska bestämmas använder sig 
försäkringsbolaget av olika metoder för att inhämta material och räkna ut riskens storlek. 
Inhämtade uppgifter kan bland annat bestå av försäkringstagarens hälsotillstånd eller att 
undersöka en försäkrad egendom. När en skada inträffar behöver försäkringsbolaget inhämta 
ytterligare uppgifter för att kunna reglera skadan.  
 
Vid uppkommen skada har försäkringstagaren vissa skyldigheter gentemot 
försäkringsbolaget. Bland annat har försäkringstagaren en upplysningsplikt, skyldighet att inte 
öka faran och att iaktta säkerhetsföreskrifter, skyldighet att hindra en skada som är på väg att 
inträffa, skyldighet att inte framkalla försäkringsfallet uppsåtligen eller genom allvarlig 
vårdslöshet samt en plikt att uppge korrekta uppgifter i samband med skaderegleringen. Om 
en försäkringstagare underlåtit att upplysa om någon av dessa skyldigheter kan 
försäkringsbolaget gå fri från ansvar. Detta gäller även om skadan normalt skulle falla inom 
försäkringens ram. Det föreligger ett viktigt förtroendeförhållande mellan försäkringsgivaren 
och försäkringstagaren där höga krav ställs på att försäkringstagaren är ärlig.22  
 
Försäkringsrätten har utvecklats och idag är det möjligt att skydda sig mot många olika typer 
av förlustrisker. Ansvarsförsäkringen har en särskild karaktär och är välbekant från 
skadeståndsrättens område.23  
	
4.2 Ansvarsförsäkring 
”En ansvarsförsäkring gäller för tillfällen då du som privatperson krävs på skadestånd för att 
ha skadat någon eller någon annans egendom”.24 
 
Ansvarsförsäkring ingår oftast i hemförsäkringen och idag skyddas ungefär 96 % av alla 
hushåll av en ansvarsförsäkring.25 Ansvarsförsäkringen ger ett skydd mot risken att bli 
skadeståndsskyldig, både mot person- och sakskada. Vid uppkommen skada betalas 
skadeståndet i regel ut av ansvarsförsäkringen som tecknats.26 Att försäkringen kan täcka 
olika typer av risker innebär att det mesta skadestånd som SkL reglerar kan betalas av en 
försäkring. En och samma försäkring kan täcka flera skadeståndsskyldigas ansvar. Enligt 

																																																								
22 Bengtsson, (2010), s. 15 ff. 
23 Bengtsson, (2015), Försäkringsrätt, några huvudlinjer, s. 13.  
24 https://www.trygghansa.se/om-trygghansa/ordlista/a-c/ansvarsforsakring  
25 https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/20172/forsakringar-i-sverige---statistik-2016/  
26 Bengtsson, (2015), s. 13. 
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försäkringsavtalets allmänna villkor täcker försäkringen försäkringstagaren själv, dennas 
make och hemmavarande barn.27  
 
När skadevållaren är ett barn ersätts skadeståndet i övervägande fall genom en 
ansvarsförsäkring, som oftast tecknats av barnets föräldrar. Eftersom ett skadestånd oftast 
ersätts inom ramen av den ansvarsförsäkring som tecknats får skadegöraren ett förstärkt skydd 
mot skadeståndsansvar. Detta får betydelse även för den skadelidande då möjligheterna att 
utfå ersättning ökar, samtidigt som den skadelidande inte behöver vara lika beroende av att 
skadegöraren har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att betala ett skadestånd.28 Om 
en ansvarsförsäkring saknas hos den skadegörande parten kan den skadelidande många 
gånger erhålla ersättning från sin egen försäkring.29 
 
Den lagstiftning som tillämpas är huvudsakligen försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL). 
Som tidigare nämnts skyddar försäkringen de flesta skador som barn orsakar. Skador som 
orsakats med uppsåt av skadegörare över 12 år faller däremot utanför försäkringsskyddets 
ram. FAL 4 kap 9 § 1 st 2 p föreskriver att ansvarsförsäkringen skyddar handlingar som 
begåtts med uppsåt och oaktsamhet upp till 12 år.30  
 
Som ovan nämnts kan föräldrar, enligt den allmänna culparegeln, bli skadeståndsansvarig för 
skador som deras barn orsakat. Om ett barn över 12 år orsakar skada genom uppsåt och det 
kan antas att skadan orsakats på grund av att föräldern brustit i sin tillsynsplikt, täcks inte 
barnets skadeståndsskyldighet av ansvarsförsäkringen. Däremot kan förälderns 
skadeståndsskyldighet, för samma skada, täckas av ansvarsförsäkringen eftersom den är 
orsakad av oaktsamhet, inte uppsåt.31  
 
Vid barns och ungdomars skadeståndsansvar kan ansvarsförsäkringen påverka skadeståndets 
omfattning. Försummelse att teckna ansvarsförsäkring kan minska möjligheterna att erhålla 
nedsatt skadeståndsansvar men också minska möjligheterna att helt befrias från 
skadeståndsansvar. Motiven till SkL framhåller att avsaknad av en ansvarsförsäkring torde 
bero på försummelse från vårdnadshavarens sida. Detta innebär att ett sådant misstag att inte 
teckna försäkring kommer gå ut över barnet, i alla fall då den skadelidande saknar försäkring 
och är den ekonomiskt svagare parten.32  
 
Juridiskt sett är det barnet självt som blir personligt skadeståndsansvarig vid vållad skada. I 
praktiken är det dock föräldrarna som betalar skadeståndet för sina barn. Vanligen skyddas 
familjer av ansvarsförsäkring som oftast också skyddar barnet. Ansvarsförsäkringen torde i 
regel bekostas av föräldrarna vilket gör att de svarar för kostnaden för de skador som deras 
barn orsakar. Moraliskt sett torde många föräldrar också ta på sig ansvaret för vad de mindre 
barnen ställer till med.33 
 
 
 

																																																								
27 Hellner & Radetzki, (2014), s. 179; Bengtsson, (2008), s. 22. 
28 Bengtsson, (2010), s. 110; Radetzki, (2005), s. 99. 
29 Prop. 1993/94:57, s. 9; Bengtsson, (2015), s. 13. 
30 Radetzki, (2005), s. 78. 
31 http://www.regeringen.se/49bb5e/contentassets/c01b7b0b2aff4fb9b59db49365e07ef1/ett-skarpt-
skadestandsansvar-for-vardnadshavare-ds-200942 s. 62. 
32 Prop. 1972:5 s. 160 f. 
33 Bengtsson m.fl., (1985), s. 98; Bengtsson, (2008), s. 67. 
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4.3 Ansvarsförsäkringens betydelse vid skälighetsbedömningen 
Som ovan nämnts, föreslogs i motiven till SkL att ansvarsförsäkringen bör tillmätas större 
betydelse vid bestämmandet av barns skadeståndsansvar, där ersättning ska betalas fullt inom 
försäkringens ram. Som skadegörare intar barn en särställning jämfört med vuxna personer 
och är därför i behov av skydd mot de ekonomiska konsekvenser som följer av ett skadestånd. 
Det torde vara uppenbart stötande att ålägga ett litet barn ett skadeståndsansvar som skulle 
innebära stora ekonomisk konsekvenser i framtiden, ansvarsförsäkringen ger därför ett 
effektivt skydd.  
 
Vidare uttalas det om att försäkringar möjligtvis kunde vara obligatoriska, men att frivilliga 
försäkringar ändock bör eftersträvas. Detta på grund av att obligatoriska försäkringar skulle 
vara alltför kostsamt och att frivilliga försäkringar redan förekom i stor utsträckning. Om 
ansvarsförsäkringen skulle tillmätas större betydelse vid bestämmandet av barns och 
ungdomars skadeståndsansvar skulle försäkringen också få större spridning.34 
 
4.3.1 Barn utan försäkringsskydd 
En avgörande fråga är om barnet skyddas av ansvarsförsäkring (vilket oftast är fallet i dag). 
Möjlighet att sätta ned skadeståndsansvaret genom skälighetsbedömningen får endast praktisk 
betydelse när barnet inte skyddas av ansvarsförsäkring, när ansvarsförsäkringen inte täcker 
den skadegörande handlingen (som ovan nämnts, exempelvis vid uppsåtlig skada för barn 
över 12 år) och när ersättningen för skadan överstiger försäkringsbeloppet.35  
 
Domstolsavgöranden angående barns och ungdomars skadeståndsansvar har blivit färre sedan 
SkL:s tillkomst. Detta torde främst bero på att ansvarsförsäkringen tillmätts större betydelse 
vid skälighetsbedömningen och att fullt skadestånd i regel ska utgå då barnet/ungdomen 
skyddas av en ansvarsförsäkring. Rättsfall som är från tiden innan SkL:s ikraftträdande får 
därför endast praktisk betydelse vid skadeståndstalan mot oförsäkrade barn.  
 
Det är dock ovanligt att domstolarna prövar fall där en ansvarsförsäkring saknas. Det torde 
sällan vara lönsamt att föra skadeståndstalan mot oförsäkrade barn och ungdomar då de 
troligtvis inte har tillgångar att betala skadeståndet med.36  
 
4.3.2 Barn med försäkringsskydd 
En förutsättning för att överhuvudtaget kunna åläggas skadeståndsansvar är att barnet ska ha 
vållat skada. Om en handling kan anses grunda skadeståndsansvar och barnet skyddas av 
ansvarsförsäkring samt att försäkringen täcker hela skadan görs ingen skälighetsbedömning. 
Tanken är att skadeståndet aldrig ska jämkas om det skadegörande barnet skyddas av en 
ansvarsförsäkring. Det innebär, med andra ord, att barn som skyddas av en ansvarsförsäkring 
kommer bli fullt ansvarigt för vållad skada.37  
 
Eftersom tanken är att barn som skyddas av ansvarsförsäkring ska svara fullt inom 
försäkringens ram kan ett skadestånd för en 5-åring och en 14-åring vara lika stora. Det bör 
dock påpekas att motiven framhåller att en ansvarsförsäkring aldrig får påverka 
förutsättningarna för skadestånd; försäkrade och oförsäkrade barn måste behandlas lika. Ett 
försäkrat barn får inte åläggas skadeståndsansvar för en handling som inte skulle medföra 

																																																								
34 Prop. 1972:5 s. 163. 
35 Bengtsson, (2008), s. 69. 
36 SvJT 1981 s. 525; Bengtsson, (1982), Om jämkning av skadestånd, s. 299; Bengtsson, (2008), s. 69. 
37 Prop. 1972:5 s. 461 f. 
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skadeståndsansvar för ett oförsäkrat barn. Med andra ord är det givet att ett handlande som 
saknar uppsåt eller vårdslöshet inte får resultera i ett skadeståndsansvar endast för att barnet 
skyddas av ansvarsförsäkring. I motiven uttalas att det till och med gällande mycket små barn 
inte torde vara oskäligt att ålägga skadeståndsansvar så länge ansvarsförsäkringen täcker 
skadeståndets storlek.38  
 
Det saknar här betydelse om den skadelidande har goda ekonomiska förutsättningar eller 
skyddas av försäkring. Kravet för att bestämmelsen ska vara tillämplig är att vållande ska 
föreligga hos skadegöraren. Eftersom mycket små barn inte kan anses vålla skada enligt 
lagens mening torde de inte kunna bli skadeståndsskyldiga, detta gäller även när de skyddas 
av ansvarsförsäkring. Enligt försäkringsbolagens praxis kan skador som orsakats av de minsta 
barnen ändå ersättas genom frivilligt åtagande av försäkringsbolaget. Det innebär att skada 
som orsakats av barn som inte uppnått en sådan ålder att de kan åläggas skadeståndsansvar 
enligt SkL, ändå kan ersättas som om denna ålder hade uppnåtts.39  

”Barn upp till fyraårsåldern blir normalt inte skadeståndsskyldiga för skador som de 
orsakar. Om barnet inte uppnått sådan ålder, bedömer vi barnets ansvar som om barnet 
uppnått fyraårsåldern. Detta gäller inte i den mån ersättning för skadan kan utgå̊ från annan 
eller från annan försäkring”.40 

För ungdomar i ålder 15 till 18 år ska skadeståndet i huvudsak sättas ned endast om det skulle 
bli oskäligt betungande. Det är alltså främst de ekonomiska förhållandena som har betydelse. 
Om en ungdom i denna ålderskategori skyddas av en ansvarsförsäkring kan ett skadestånd 
som ryms inom försäkringens ram inte anses vara oskäligt betungande.41 
 
När barns och ungdomars skadeståndsansvar reglerades i SL uteslöt inte ansvarsförsäkringen 
en nedsättning av skadeståndet med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens art 
samt andra omständigheter. En ytterligare nedsättning av skadeståndet kunde däremot inte bli 
aktuell om barnet skyddades av ansvarsförsäkring, detta som annars kunde varit berättigat om 
skadeståndet skulle vara oskäligt betungande för barnet.42  
 
I NJA 1960 s. 599 uttalade sig HD om föreliggande ansvarsförsäkring. HD menade att 
ytterligare jämkning kan ske i fall där skadeståndet i framtiden anses vara oskäligt betungande 
för skadegöraren, men i detta fall var jämkning inte påkallat eftersom skadeståndet täcktes av 
en ansvarsförsäkring. 
 
	 	

																																																								
38 Prop. 1972:5 s. 165; Bengtsson m.fl., (1985), s. 102; Bengtsson, (2008), s. 71. 
39 Prop. 1993/94:57, s. 7; Bengtsson, (2008), s. 71. 
40 https://www.icabanken.se/globalassets/pdf/villkor-hemforsakring.pdf s. 19. 
41 Bengtsson m.fl., (1985), s. 102. 
42 Prop. 1972:5 s. 115 f; Bengtsson, (1982), s. 298. 



	

	 13 

5. En skälighetsbedömning enligt SkL 2 kap 4 § 
5.1 Vållandebedömning 
SkL 2 kap 4 §: Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada innan han har fyllt arton år 
skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, 
handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska 
förhållanden samt övriga omständigheter.  
 
Bedömningen av barns och ungdomars skadeståndsansvar sker i två steg. En första 
förutsättning för ansvar är att skada ska ha vållats. Om ett barn eller ungdom, obetänksamt 
och oskickligt vållar skada är de skadeståndsskyldig enligt SkL 2 kap 4 §. Bestämmelsen 
innefattar en slags vållandebedömning, liknande den vållandebedömning som sker för vuxna 
enligt SkL 2 kap 1 §, men som utgår från mer objektiva kriterier. Att bedömningen är objektiv 
innebär att mindre hänsyn ska tas till vad barnet/ungdomen insåg eller borde ha insett.43  
 
Barns och ungdomars skadeståndsskyldighet bör enligt motiven prövas efter samma kriterier 
som den bedömning som sker för vuxna, men utifrån mer objektiva grunder. Att 
bedömningen ska vara mer objektiv innebär att barn och ungdomar kan åläggas 
skadeståndsansvar i större utsträckning än vuxna; ett barn/ungdom kan anses ha vållat en 
skada även om handlingen företagits på grund av obetänksamhet eller oskicklighet som varit 
en naturlig följd av barnets/ungdomens ålder. Det är dock givet att barn och ungdomar inte 
kan åläggas skadeståndsansvar i situationer där samma beteende inte skulle ha ådragit en 
vuxen person ansvar.44  
 
Att mindre hänsyn ska tas till subjektiva faktorer är något som har bekräftats av HD i 
rättsfallet NJA 2001 s. 234. HD uttalade sig om att bedömningen av om barnet vållat en skada 
av uppsåt eller vårdslöshet ska ske enligt den objektiva metoden. 
 
Ett barn kan åläggas skadeståndsansvar även om de handlat på ett sådant sätt som ofta 
förekommer hos jämnåriga barn. Av betydelse är istället att handlingen avviker från vad man 
kan kräva av en normal vuxen person. Detta innebär att ett vårdslöst beteende bedöms efter 
samma grunder som en vuxen person. En normal vuxen person skulle till exempel inte 
springa ut på vägen utan att se sig för. Ett sådant beteende skulle dock mycket väl kunna 
förekomma hos ett barn ända upp till 12-årsålder och däröver.45 
	
5.2 Skälighetsbedömning 
Om det är givet att en vuxen person inte skulle ha handlat på det sätt som barnet gjort i den 
aktuella situationen prövas i ett andra steg om det är skäligt att ålägga barnet 
skadeståndsskyldighet. Ett barn har normalt inte samma förstånd, erfarenheter och omdöme 
som en vuxen person. Barnets förmåga att uppfatta olika förhållanden i sin omgivning, att lära 
sig kunskaper och att utnyttja tidigare erfarenheter skiljer sig ofta väsentligen från en vuxen 
person.46  
 
Det är vanligt förekommande att barn och ungdomar ibland handlar mer impulsivt och 
känslomässigt, vilket gör att det skulle vara oriktigt att barn och ungdomar skulle hållas 

																																																								
43 Hellner & Radetzki, (2014), s. 249; Bengtsson, (2008), s. 68. 
44 Prop. 1972:5 s. 164. 
45 Bengtsson m.fl., (1985), s. 101. 
46 Bengtsson m.fl., (1985), s. 97 ff. 
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ansvarig för handlingar i samma utsträckning som vuxna. Det är därför nödvändigt att 
skadeståndsansvaret prövas genom en skälighetsbedömning. Bestämmelsen innebär att 
skadevållaren kan undgå skadeståndsskyldighet eller att skadeståndet sätts ned om det inte 
kan anses skäligt att barnet/ungdomen ska ersätta skadan. En helhetsbedömning ska göras i 
det enskilda fallet där ovanstående rekvisit ska vägas mot varandra.47  
 
Ett skadestånd som prövas genom skälighetsbedömningen i SkL 2 kap 4 § sätts sällan ned till 
noll. Om skadeståndsansvar föreligger ska skadegöraren i regel betala något. Detta kan leda 
till att barn och ungdomar, trots skälighetsbedömningen, kan ådra sig stora skadeståndsansvar 
där de vållat stora skador eller många olika skador.48 
 
Bestämmelsen är tillämplig vid alla typer av skador vilket innebär att den innefattar 
personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och skada genom kränkning. Bestämmelsen är 
vidare tillämplig för barn och ungdomar i ålder upp till 18 år. Huvudregeln är att ungdomar 
mellan 15 till 18 år är fullt skadeståndsansvariga, vilket innebär att skälighetsbedömningen 
främst får betydelse för skada som vållats av personer under 15 år.49  
 
Barns och ungdomars skadeståndsansvar har tidigare satts ned till viss kvotdel av skadan. I 
motiven till SkL föreslogs istället att skadeståndet ska anges i det belopp som barnet har att 
betala. Vid prövningen av barnets ekonomiska förhållanden spelar skadeståndets storlek en 
stor roll. Att skadeståndet satts ned till viss kvotdel av skadan kräver att hänsyn tas till 
skadegörarens intressen, vilket ofta har lett till otillfredsställande resultat från den 
skadelidandes sida. 
 
Om den skadelidande i efterhand skulle framställa nya krav kan en tillämpning av den 
fastställda kvotdelen leda till stötande eller resultat som inte är rimliga. I motiven framhålls 
att barns och ungdomars skadestånd bör anges i det belopp som barnet har att betala men att 
en kvotdelsbestämning i vissa fall är att föredra. Frågan om vilken metod som är lämpligast 
att använda lämnades över till rättstillämpningen att beakta i det enskilda fallet.50  
 
Som tidigare nämnts, ska ett skadestånd i regel utgå med fullt belopp om barnet/ungdomen 
skyddas av en ansvarsförsäkring och ingen skälighetsbedömning behöver göras. Den fortsätta 
framställningen får därför endast praktisk betydelse när barnet/ungdomen inte skyddas av en 
ansvarsförsäkring, vilket är väldigt ovanligt idag.  
 
5.3 Barnets ålder och utveckling 
Barnets ålder och utveckling är det första rekvisitet i skälighetsbedömningen. Som tidigare 
framgått, är tanken att barn under 15 år ska behandlas mildare än ungdomar mellan 15 till 18 
år. Om skadegöraren är ett barn under 15 år beaktas samtliga rekvisit och samtliga 
jämkningsmöjligheter i lika stor utsträckning.  
 
När skadegöraren däremot är en ungdom mellan 15 till 18 år är det främst de ekonomiska 
förhållandena på respektive sida som är av betydelse. Detta innebär att det för den fortsatta 
framställningen är nödvändigt att göra en skillnad mellan barn och ungdomar i dessa åldrar.51 
 
																																																								
47 Bengtsson m.fl., (1985), s. 97 f. 
48 Singer, (2012), Barnets bästa, Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 328.  
49 Bengtsson, (2008), s. 22. 
50 Prop. 1972:5 s. 162, 166; Bengtsson m.fl., (1985), s. 104. 
51 Hellner & Radetzki, (2014), s. 249 f; Radetzki, (2005), s. 79; Prop. 1972:5 s. 164. 
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5.3.1 Barn i ålder 0 till 15 år 
Barnets ålder är en viktig del av skälighetsbedömningen. När ett barn under 15 år orsakat 
skada utgår man inte från fullt skadeståndsansvar. Istället prövas hur stort skadestånd som kan 
anses vara skäligt. En problematisk fråga är emellertid hur långt ner i åldrarna ansvaret går.52 
 
I motiven uttalas att det inte bör föreslås någon nedre åldersgräns för att ett barn ska kunna 
åläggas skadeståndsansvar. Även om barn under 5 till 6 år endast undantagsvis bör åläggas 
skadeståndsansvar bör en sådan möjlighet inte uteslutas. När barn mellan 5 till 6 år orsakar 
skador under lek samt vållar trafikskador bör det finnas en möjlighet att ålägga 
skadeståndsskyldighet inom ramen av en ansvarsförsäkring. Om en ansvarsförsäkring 
däremot saknas bör de endast i undantagsfall åläggas skadeståndsskyldighet, och om så är 
fallet med ringa belopp. De allra minsta barnen, exempelvis barn mellan 2 till 3 år, kan dock 
nästan aldrig bli skadeståndsskyldiga.53 De kan inte anses vara vållande i lagens mening.54  
 
Genom den objektiva culpabedömning som framhålls enligt motiven skulle även mindre barn 
kunna bli ansvariga, där barnet skyddas av en ansvarsförsäkring. Barnet skulle enligt den 
objektiva bedömningen inte heller behöva svara för handlingar som inte skulle ha grundat 
skadeståndsansvar för en vuxen. Uttalandena kan enligt Bengtsson anses vara något oklara. 
Som synes ska vissa avsteg göras från den vanliga vållandebedömningen – man ska inte låta 
försäkrade småbarn ansvara enligt en objektiv bedömning, även om barnets handlande skulle 
ha ansetts oaktsamt hos en vuxen person, och i övrigt även beakta den bristande mognad man 
kan vänta hos ett barn.55 
 
Att de minsta barnen inte kan anses vålla skada framgår av NJA 1977 s. 186. En 3-årig pojke 
hade under en lek kastat ett metallrör mot ett annat barn. Röret träffade det andra barnet i 
ansiktet, vilket tillfogades allvarlig skada där röret fick opereras bort och ena ögat fick 
ersättas av en protes. HD ansåg att barnet inte var skadeståndsskyldig med motiveringen att:  
 

”Ett barn i denna ålder kan inte anses ha nått den mognad och ha förvärvat det omdöme 
och de insikter som måste förutsättas för att ett sådant handlande av barnet som här i fråga 
skall kunna anses innefatta vållande som avses i 2 kap 2 § skadeståndslagen”. 

 
HD ogillade talan. I detta fall ogillades skadeståndstalan på grund av subjektiva skäl, barnets 
ålder. Rent objektivt sett förelåg ett tydligt vållande från barnets sida. Bengtsson menar att 
HD:s uppfattning innebär att barnets låga ålder är av betydelse för frågan om ansvar 
föreligger även när det gäller ansvarsförsäkrade barn. Detta skulle innebära att man också 
beträffande något äldre barn måste kunna ta hänsyn till deras bristande mognad. Det skulle 
annars uppstå en skarp gräns mellan de minsta barnen, som aldrig anses vållande till en skada, 
och de något äldre, där det skulle fordras ett omdöme och förtänksamhet som går längre än 
det normala.56 
 
Enligt motiven kan en sådan gräns accepteras i viss mån. Motiven framhåller att det uppstår 
en klyfta mellan de fall då skadeståndsansvar inte inträder på grund av barnets låga ålder och 
de fall då något äldre ansvarsförsäkrat barn åläggs fullt skadeståndsansvar. Enligt motiven 

																																																								
52 SvJT 1981 s. 525. 
53 Prop. 1972:5 s. 164; SvJT 1981 s. 525. 
54 Bengtsson, (1994), s. 22. 
55 Bengtsson, (1982), s. 300. 
56 Bengtsson, (1982), s. 301 f. 
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anses denna olägenhet inte vara särskilt betydande då den skadelidandes möjlighet att få full 
ersättning förbättras.57  
 
Att ett barn är efterblivet i sin utveckling samt att barnet saknar nödvändig erfarenhet av en 
situation som det hamnat i torde enligt Bengtsson kunna beaktas vid bedömningen. Dock 
framhåller motiven att obetänksamma handlingar anses som vållande om barnet uppnått sådan 
ålder att man alls kan tala om vårdslöshet, vilket kan få betydelse bland annat vid ovarsamt 
uppträdande i trafiken.  
 
Rättsläget måste anses vara något oklart på denna punkt.58  
 
Enligt Bengtsson vore det mer konsekvent att låta barnet alltid svara för objektivt sett 
oförsvarliga handlingar och sedan använda sig av skälighetsbedömningen för att sätta ned 
eller befria barnet från skadeståndsskyldighet, om barnet inte skyddas av ansvarsförsäkring. 
Ett sådant resonemang är i alla fall möjligt när det gäller äldre barn, till exempel vid 
oaktsamhet i trafiken.59 
 
Bedömningen tenderar att bli mildare ju yngre barnet är. Barn närmast över 5 år erhåller i 
regel jämkat skadestånd, men desto äldre barnet blir desto mindre skäl talar för jämkning. Vid 
bedömningen av barns skadeståndsansvar torde hänsyn kunna tas till barnets utveckling. Barn 
förvärvar erfarenheter under hela uppväxten där förståndet ökar vid stigande ålder, vilket 
innebär att skadeståndsansvaret ökar successivt. När det handlar om barn kan man däremot 
inte tala om uppsåt på samma sätt som man gör med en vuxen person. Barn kan oftast inte 
inse risken för skada som ett handlande kan medföra och insikten av ett handlande varierar 
mycket.60  
 
Som tidigare nämnts framhåller motiven att bestämmelsen i huvudsak ska tillämpas på samma 
sätt som i SL 6 kap 6 § för barn under 15 år. De ekonomiska omständigheterna och 
framförallt föreliggande ansvarsförsäkring ska dock tillmätas större betydelse än tidigare. Vid 
bedömningen av åldern och utvecklingen hos barn under 15 år finns inga rättsfall som är av 
intresse efter SkL:s ikraftträdande. Några rättsfall från tiden innan SkL ska därför redogöras 
för nedan.61 
 
En 5-årig pojke erhöll i NJA 1949 s. 617 jämkat skadestånd. Pojken hade med en pilbåge 
skjutit en pil i ögat på en 6-åring. Ögat skadades så svårt att pojken nästan förlorade synen. 
Hovrätten ansåg, vilket HD fastställde, att pojken vållat skadan. Skadeståndet jämkades till en 
tredjedel med hänsyn till hans ålder och omständigheterna vid skadans uppkomst. 
 
NJA 1948 s. 342 II. En 5-årig pojke hade i fallet cyklat på fel sida av vägen och krockat med 
en annan cyklist. Cyklisten ramlade och ådrog sig skador så som hjärnskakning samt 
skrubbsår i ansiktet och på bröstet. HD ansåg att pojken ensam vållat skadan och därför var 
skadeståndsansvarig. Skadeståndet jämkades till en tredjedel med hänsyn till skadegörarens 
ålder och omständigheterna i övrigt. 
 

																																																								
57 Prop. 1972:5 s. 166. 
58 Bengtsson, (1982), s. 302. 
59 SvJT 1981 s. 526. 
60 Prop. 1972:5 s. 116 f; Bengtsson m.fl., (1985), s. 98 f. 
61 Prop. 1972:5 s. 460. 
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NJA 1948 s. 342 I. En 6-åring hade tänt eld på en mindre hög med halm som låg bredvid en 
halmstack. Konsekvenserna blev att en ladugård, fyra halmstackar och en höstack brann ned. 
6-åringen hade vid ett tillfälle innan branden tagit en tändsticksask i ett garage där han sedan 
försökt tända på en lövhög. Efter detta gick han tillsammans med sin 5-åriga syster till en 
närliggande fastighet där de träffade på makarna som skötte om fastigheten. När pojken 
visade tändsticksasken varnade makarna honom att inte tända eld på något. Han hade då 
svarat: ”Vi tänder ej på några bondgårdar”. Strax därpå tände pojken eld på en mindre 
halmhög varpå elden spred sig och han sprang hem. Hovrätten ansåg, vilket HD sedan 
fastställde, att 6-åringen vållat branden genom grov vårdslöshet. Skadeståndet jämkades till 
en tredjedel med hänsyn till pojkens sinnesart, gärningens beskaffenhet och omständigheterna 
i övrigt. 
 
Skadeståndsansvaret kan komma att mildras när skada orsakats vid lek. I NJA 1960 s. 599 
hade en 11-åring kastat en träflisa mot en annan pojke. Träflisan träffade pojkens öga varpå 
han ådrog sig svåra skador där hans syn gick förlorad. HD ansåg att pojken av oaktsamhet 
vållat ögonskadan eftersom det var en uppenbar risk att träffa den andra pojken i ansiktet. 
Skadeståndet jämkades med hänsyn till att pojkens ännu inte fyllt 12 år samt att skadan 
inträffade under lek. I bedömningen tog HD även i beaktning att pojken hade uppnått en ålder 
där han borde insett risken med kastet och att det inte var en del av leken. På grund av dessa 
omständigheter ansåg HD att det inte fanns skäl att jämka skadeståndet ytterligare. 
Skadeståndet jämkades endast till två tredjedelar. 
 
Det bör framhållas att bedömningen för barn strax under 15 år är densamma som den som 
sker beträffande vuxna, alltså utdöms i regel fullt skadestånd. Jämkning sker endast i ringa 
omfattning.62  
 
NJA 1980 s. 670. En 14-årig pojke blev skadeståndsansvarig för medverkan till skada. 14-
åringen hade tagit med sig märlor till skolan och spritt ut dessa bland sina kompisar. En av 
pojkens kompisar hade sedan med en gummisnodd skjutit en märla i ögat på en flicka. 
Hovrätten menade, vilket HD sedan fastställde, att pojken måste varit medveten om att 
märlorna var farliga och att han måste insett risken med att skjuta dessa med ett gummiband. 
Pojken ansågs ha medverkat till skadan genom att handla ovarsamt. SL 6 kap 6 § tillämpades 
eftersom den skadegörande handlingen företogs innan SkL:s ikraftträdande. 
 
Åren före SkL:s ikraftträdande var domstolen något mer försiktiga vid prövningen av barns 
skadeståndsskyldighet. Detta visade sig särskilt för barn under 10 till 12 år. Främst torde detta 
berott på barnpsykologiska erfarenheter – det hade gjorts psykologiska undersökningar av 
barns beteende – vilket också påverkade de anvisningar som finns i förarbetena till SkL:s 
barnparagraf.63 
 
5.3.2 Ungdomar i ålder 15 till 18 år 
Ungdomar i ålder 15 till 18 år har i de flesta fall nått full intellektuell utveckling och är som 
huvudregel fullt skadeståndsansvariga för sina handlingar. Om det är konstaterat att det 
föreligger vållande är utgångspunkten att ungdomen ska bära fullt skadeståndsansvar, sedan 
prövas om det finns någon särskild anledning att jämka skadeståndet. Bedömningen av den 
skadegörande handlingen bör göras på samma sätt som vållandebedömningen enligt den 
allmänna culparegeln.64  
																																																								
62 Bengtsson m.fl., (1985), s. 99; Prop. 1972:5 s. 116. 
63 Bengtsson m.fl., (1985), s. 99 f. 
64 Prop. 1972:5 s. 461; Bengtsson m.fl., (1985), s. 98 ff; Bengtsson, (2008), s. 68 f. 
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Främst de ekonomiska förhållandena kan motivera ansvarslindring. Ett stort skadestånd kan 
bli oskäligt betungande för ett en ungdom som inte täcks av ansvarsförsäkring, framförallt om 
ungdomen är under pågående utbildning eller har ett arbete med låg lön. Undantagsvis kan 
skadeståndsansvaret sättas ned på grund av skadegörarens ålder och utveckling, handlingens 
beskaffenhet eller andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena. Exempelvis vid 
uppenbara störningar i utvecklingen eller när ungdomen, utan eget vållande, hamnat i en 
situation där de inte har de fysiska förutsättningar eller tillräcklig psykisk mognad som krävs 
för att klara av en situation. Till exempel om en 17-åring försöker släcka en eld, men i stället 
gör så att elden sprids. Jämkning enligt dessa möjligheter ska dock enligt motiven tillämpas 
restriktivt.65 
 
Två rättsfall gällande ungdomar i ålder 15 till 18 år ska belysa tillämpningen av SkL 2 kap 2 
§. Bedömningen grundar sig alltså här på SkL:s motiv.  
 
NJA 1976 s. 121. En 15-årig yngling hade av svartsjuka misshandlat en 16-årig flicka, som 
han tidigare varit tillsammans med, genom slag och sparkar i magen. Flickan fick allvarliga 
skador där bland annat hennes mjälte brast. HD ansåg att skadan vållats uppsåtligen och att 
15-åringen borde insett risken för skada, även om han var något omogen för sin ålder. Detta 
var något som talade emot jämkning. HD uttalade sig om att det finns en möjlighet att jämka 
skadestånd för ungdomar mellan 15 till 18 år. Dock menade HD att detta enligt lagens 
förarbeten ska användas restriktivt och att jämkning endast ska tillämpas där skadeståndet 
skulle vara oskäligt betungande. Med hänsyn till pojkens ekonomiska förhållanden, där HD 
tog hänsyn till pojkens inkomst och tillgångar samt omständigheterna som beskrivits ovan, 
ansågs ett skadestånd om 7 500 kr inte vara oskäligt betungande. Pojken hade bland annat en 
anställning med en bruttoinkomst om 26 000 kr året före. Skadeståndet jämkades inte. 
 
NJA 1993 s. 727. Tre 16-åriga pojkar hade gemensamt anlagt en brand i en skola. 
Försäkringsbolaget yrkade stora skadeståndsbelopp av var och en av dem. HD ansåg att det 
inte fanns anledning att jämka skadeståndet med hänsyn till deras utveckling, även om en av 
dem var något omogen för sin ålder. Däremot jämkades skadeståndet på grund av ekonomiska 
omständigheter, något som kommer att beröras närmare under avsnitt 5.5.2. 
 
5.4 Handlingens beskaffenhet 
Det andra rekvisitet i skälighetsbedömningen är handlingens beskaffenhet. Rekvisitet tar sikte 
på under vilka omständigheter skadan har inträffat. Av betydelse för bedömningen är 
handlingens grad av farlighet samt skadevållarens subjektiva inställning, exempelvis om en 
handling orsakats av uppsåt eller inte. Vid uppsåtliga handlingar bör skadeståndet endast 
sättas ned i undantagsfall. Hänsyn kan också tas till barnets/ungdomens uppfattning om risken 
för skada.66  
 
5.4.1 Barn i ålder 0 till 15 år 
Att ett barn orsakat skada med uppsåt hindrar däremot inte att skadeståndet sätts ned, något 
som särskilt bör beaktas i fråga om mindre barn.67 Barns vårdslösa handlande samt 
oaktsamhet i trafiken bör behandlas milt om det framstår som en naturlig följd av ett barns 

																																																								
65 Prop. 1972:5 s. 461; Bengtsson m.fl., (1985), s. 98 ff; Bengtsson, (2008), s. 68 f. 
66 http://www.regeringen.se/49bb5e/contentassets/c01b7b0b2aff4fb9b59db49365e07ef1/ett-skarpt-
skadestandsansvar-for-vardnadshavare-ds-200942 s. 18; Prop. 1972:5 s. 462. 
67 Bengtsson m.fl., (1985), s. 103 f. 
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obetänksamhet.68 Uppsåtliga handlingar torde inte medföra hårdare bedömning än handlingar 
som saknar uppsåt, detta gäller oavsett barnets ålder och övriga omständigheter. De 
handlingar som begås med uppsåt kan i många fall bero på okynne som är normalt för ett barn 
i den aktuella åldern, medan skadegörande handlingar för barn i högre ålder kan bero på 
likgiltighet för andras intressen.69  
 
Gällande mindre barn bör man vara försiktig med att anta att de varit medveten om att en 
handling kan vara förenad med risker. Exempelvis om mindre barn hamnar i slagsmål, bör 
man inte anta att barnet velat uppnå allvarlig skada.70  
 
Barnpsykologen Stina Sandels menar att barn aldrig kan ha samma kunskaper och 
erfarenheter som en vuxen person och att barnets uppsåt eller oaktsamhet därför aldrig kan 
jämställas med en vuxen person. Sandels menar vidare att uppsåtliga skador inte torde kunna 
orsakas av barn tidigare än i 10-11 årsåldern. Om ett barn i den åldern skulle vålla skada torde 
de snarare bero på känslor av hämnd mot en vuxen person eller att äldre vänner i gäng ber 
barnet att tillfoga någon skada. Det torde mest vara äldre barn och ungdomar som kan orsaka 
skada uppsåtligen med insikt.71  
 
När en skada uppstår under lek kan, som tidigare nämnts, skadeståndet komma att mildras. 
Detta på grund av att barn inte alltid inser vilka risker som kan vara förenliga med en lek. 
Tanken är att ett obetänksamt handlande inte utan vidare ska medföra skadeståndsansvar. Vid 
bedömningen ska hänsyn tas till vad barnet kan antas begripa om lekens farlighet. Inom vissa 
gränser får den skadelidande acceptera normala risker under en lek. Ett barn kan dock inte 
anses varit medvållande till skada bara för att barnet frivilligt varit med i leken. Detta är en 
tydlig skillnad från när vuxna deltar i sport och lek. Framförallt när det gäller vuxna torde 
man kunna anta att de accepterar lekens skaderisker genom att delta i leken, vilket kan vara 
skäl till att lindra skadegörarens skadeståndsansvar.72  
 
Även när det gäller handlingens beskaffenhet ska enligt motiven tidigare rättspraxis vara 
vägledande för barn under 15 år.73 Nedan ska därför nämnas några rättsfall som avgjordes 
innan SkL:s ikraftträdande.  
 
En 11-årig pojke hade i rättsfallet NJA 1974 s. 585, under ett bollspel, träffat en annan 
jämnårig pojke i ansiktet med sin klubba. Pojken skadades så svårt att han tappade synen på 
ena ögat. HD menade att ett bollspel kommer att innebära risker för att spelare ska komma till 
skada. Ett spel av denna art är att betrakta som en normal och acceptabel aktivitet för barn i 
denna ålder. HD menade vidare att ett klubbslag, som utdelats under spelets gång, och som 
orsakat skada inte utan vidare ska föranleda skadeståndsskyldighet. Detta även om slaget 
kunde innebära en risk för skada. Vid spel bör skadeståndsansvaret bedömas mildare och 
spelare bör inte åläggas skadeståndsansvar annat än när särskilda omständigheter föreligger, 
exempelvis om barnet varit hänsynslöst eller företagit ett handlingsmönster som faller utanför 
det normala spelet. Skadeståndstalan ogillades. Skadeståndsansvaret prövades enligt SL 6 kap 
6 §. 
 

																																																								
68 Bengtsson, (1982), s. 308; SvJT 1971 s. 27. 
69 SOU 1963:33 s. 19. 
70 Bengtsson, (1982), s. 308. 
71 SvJT 1969 s. 527. 
72 Bengtsson m.fl., (1985), s. 103 f; Prop. 1972:5 s. 118. 
73 Prop. 1972:5 s. 460. 
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NJA 1964 s. 12. En 13-åring hade, under ett brännbolsspel, träffat en 9-årig pojke i ögat med 
sitt brännbollsträ. Pojken skadades så svårt att han tappade synen på ena ögat. Hovrätten 
ansåg, vilket HD sedan fastställde, att pojken inte kunde hållas ansvarig för skadan. 
Skadeståndstalan ogillades även i detta fall. 
 
NJA 1949 s. 617 har tidigare refererats under avsnitt 5.3.1. Skadeståndet jämkades till en 
tredjedel bland annat beroende på omständigheterna vid skadans uppkomst och att skadan 
orsakades under lek. 
 
Även NJA 1960 s. 599 har redogjorts för under avsnitt 5.3.1. HD jämkade skadeståndet till 
två tredjedelar bland annat med hänsyn till att skadan inträffade under lek. Att skadeståndet 
inte kom att jämkas ytterligare menade HD bland annat berodde på att skadegöraren borde 
insett den risk som kastet innebar och att det inte var ett naturligt led i leken. 
 
Även rättsfallet NJA 1948 s. 342 I har berörts under avsnitt 5.3.1. Skadeståndet jämkades till 
en tredjedel med hänsyn till skadegörarens sinnesart, gärningens beskaffenhet och 
omständigheterna i övrigt. 
 
När det inte är fråga om lek är bedömningen ganska hård. Rättsfallet NJA 1980 s. 670 har 
tidigare refererats under avsnitt 5.3.1. Pojken blev skadeståndsansvarig för att ha medverkat 
till skadan genom att handla ovarsamt. 
 
Ett rättsfall gällande handlingens beskaffenhet för barn under 15 år ska belysa tillämpningen 
av SkL 2 kap 2 §. 
 
I NJA 1976 s. 458 ändrades en cykelpump så att den kunde användas för utskjutning av en 
kork. En 9-årig pojke var ägare till pumpen och hade vid ett tillfälle lämnat pumpen till en 6-
årig pojke. Korken fastnade medan 6-åringen lekte med pumpen vilken 6-åringen bad en 
annan 9-åring om hjälp. Under dennas försök att få ut korken sköts den iväg och träffade 6-
åringens öga, som blev svårt skadat. HD ogillade skadeståndstalan med motiveringen att: 
 

”Pumpen kan med hänsyn till det anförda inte betraktas som en så farlig leksak att yngre 
barn generellt bör förhindras att inneha den eller leka med den. Det bör i detta 
sammanhang beaktas, att det för barns sunda utveckling torde vara nödvändigt att de då 
och då tillåts att ägna sig åt lekar som icke är helt riskfria.” 

	
5.4.2 Ungdomar i ålder 15 till 18 år 
Uppsåt har, som ovan nämnts, en särskild vikt vid bedömningen av handlingens beskaffenhet. 
Fullt skadeståndsansvar bör i regel utgå vid misshandel och allvarliga förmögenhetsbrott som 
ungdomar orsakat, så länge omständigheterna inte är särskilt ömmande.74  
 
Fullt skadestånd utgick vid uppsåtlig misshandel i rättsfallet NJA 1976 s. 121. Rättsfallet har 
refererats under avsnitt 5.3.2.75 
 
5.5 Ekonomiska förhållanden 
Det fjärde rekvisitet i skälighetsbedömningen anger att hänsyn ska tas till barnets ekonomiska 
förhållanden. Barnets ekonomi i övrigt bör endast tas i beaktning när det skadegörande barnet 

																																																								
74 Bengtsson, (1982), s. 308. 
75 Prop. 1993/94:57, s. 5. 
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inte skyddas av en ansvarsförsäkring eller där ansvarsförsäkringen inte täcker hela 
ersättningen. Att barnet har egen förmögenhet kan vara ett exempel som kan innebära att 
skadeståndet anses vara skäligt.76  
 
Eftersom ansvarsförsäkringen fått ökad betydelse är rättspraxis från tiden innan SkL:s 
ikraftträdande av mindre intresse gällande barnets/ungdomens ekonomiska förhållanden. 
Detta eftersom ett skadestånd i regel ska utgå med fullt belopp inom försäkringens ram. 
	
5.5.1 Barn i ålder 0 till 15 år 
Att ansvarsförsäkringen ska tillmätas större betydelse kommer enligt motiven påverka 
värderingen av att ett oförsäkrat barn har förmögenhet. Bland förmögna barn torde det dock 
vara ovanligt att inte skyddas av någon ansvarsförsäkring. Som ovan nämnts framhåller 
motiven att en avsaknad av ansvarsförsäkring torde bero på försummelse från 
vårdnadshavarens sida och att det kommer gå ut över barnet.77  
 
Om barnet inte skyddas av ansvarsförsäkring ska skadeståndet betalas av barnet självt. Det 
viktigaste här är barnets egen betalningsförmåga, även om det oftast är föräldrarna som 
betalar skadeståndet. Skäl som talar för att sätta ned skadeståndet kan vara om barnet har 
ringa ekonomiska förutsättningar. Tvärtom kan en hårdare bedömning vara motiverad om 
barnet har goda ekonomiska förutsättningar.78 
 
Att ett barn anses ha de ekonomiska förutsättningar som täcker hela skadeståndet betyder 
däremot inte att barnet ska svara för skadan fullt ut. Hänsyn torde också kunna tas till andra 
faktorer än ekonomiska tillgångar. Man torde inte tvinga barn att göra sig av med egendom 
som de verkligen är i behov av. Förmögenheten är endast en faktor som ska vägas med i 
skälighetsbedömningen, och jämkning torde kunna ske om den skadelidandes behov är ringa. 
Vid bedömningen skulle hänsyn möjligen kunna tas till skadegörarens föräldrars ekonomi. 
Om barnets föräldrar har goda ekonomiska förutsättningar torde barnets uppväxt inte 
påverkas i samma utsträckning och barnet skulle få en bra start i livet. Avgörande vikt torde 
dock inte kunna fästas vid det avseendet.79 
	
5.5.2 Ungdomar i ålder 15 till 18 år 
Som tidigare nämnts är utgångspunkten att ungdomar mellan 15 till 18 år ska åläggas fullt 
skadeståndsansvar. Den som har fyllt 15 år anses ha nått full intellektuell utveckling och 
därför torde bedömningen kunna ske på samma sätt som för en vuxen, där jämkning bara ska 
ske i undantagsfall.80 Bestämmelsen gör det möjligt att sätta ned skadeståndet för ungdomar 
som saknar en självständig ekonomi, detta för att ett skadestånd inte ska betunga 
skadegöraren i oskälig omfattning. Det är alltså, som sagt, framförallt de ekonomiska 
följderna av ett fullt skadeståndsansvar som ska fästas vid avseende. Den viktigaste 
omständigheten vid prövningen är barnets egen betalningsförmåga.81  
 
Ett skadestånd kan sättas ned endast om det skulle bli oskäligt betungande för skadegöraren. 
För att bedöma att ett skadestånd skulle anses vara oskäligt betungande jämförs skadeståndets 

																																																								
76 Bengtsson, (2008), s. 70. 
77 Prop. 1972:5 s. 460 f. 
78 Bengtsson m.fl., (1985), s. 104. 
79 Bengtsson, (1982), s. 308 f. 
80 http://www.regeringen.se/49bb5e/contentassets/c01b7b0b2aff4fb9b59db49365e07ef1/ett-skarpt-
skadestandsansvar-for-vardnadshavare-ds-200942 s. 18. 
81 Bengtsson m.fl., (1985), s. 102. 
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storlek i förhållande till skadegörarens ekonomiska förhållanden. Hänsyn torde också tas till 
omständigheterna kring skadefallet. Ett skadestånd torde endast jämkas om dessa 
omständigheter i kombination med att skadan från skadegörarens sida är så pass omfattande 
att det vore oskäligt att erhålla ett fullt skadestånd. Ett skadestånd kan också komma att 
jämkas på grund av särskilt ömmande omständigheter. Ett exempel är om skadegöraren är 
utvecklingshämmad.82  
	
Ungdomens inkomst och förmögenhet är, som sagt, också av betydelse. En hårdare 
bedömning kan vara motiverad om en ungdom har goda ekonomiska förutsättningar, till 
exempel vid hög inkomst eller förmögenhet. Tvärtom kan skadeståndet komma att jämkas vid 
ringa ekonomiska förutsättningar.83 Många gånger kan det vara svårt att avgöra en ungdoms 
ekonomiska förhållanden. Ändå har det stor betydelse vid skälighetsbedömningen. Hänsyn tas 
till förändringar i ungdomens ekonomi samt framtida arbetsinkomst. Att hänsyn ska tas till 
skadegörarens framtida arbetsinkomst kan exempelvis vara om en ungdom är arbetslös eller 
ska vidareutbilda sig. Framtida förändringar i ekonomin bör enligt motiven dock tillämpas 
med försiktighet. Om det är möjligt ska framtida arbetsinkomst uppskattas individuellt, men 
beräkningarna torde också kunna grunda sig på en genomsnittsinkomst.84  
 
Rättsfallet NJA 1976 s. 121 har redogjorts för under 5.3.2. Med hänsyn till skadegörarens 
ekonomiska förhållanden ansågs ett skadestånd om 7 500 kr inte vara oskäligt betungande. 
HD tog bland annat hänsyn till skadegörarens inkomst och tillgångar. Avgörande för 
utgången i målet torde vara att misshandeln gjordes uppsåtligen i samband med att pojken 
måste insett risken med skadan, men också på grund av att skadeståndsbeloppet var relativt 
lågt. Skadegöraren var i detta fall inte skyddad av en ansvarsförsäkring.85  
 
NJA 1993 s. 727 har kort redogjorts för under avsnitt 5.3.2. Tre 16-åriga pojkar, N, M och O 
hade dömts för mordbrand för att de gemensamt anlagt en brand i en skola. N dömdes 
dessutom för grov mordbrand för att han anlagt en brand i en simhall. Det uppstod mycket 
omfattade skador vid båda bränderna. Försäkringsbolaget Trygg-Hansa yrkade att pojkarna 
solidariskt skulle utge ett skadestånd om 918 000 kr för branden i skolan. Dessutom yrkade 
försäkringsbolaget att N skulle utge 27 miljoner i skadestånd för branden i simhallen. Wasa 
yrkade att N skulle utge 32 791 kr i skadestånd. HD menade att N, M och O gjort sig skyldig 
till ett allvarligt brott vilket skulle kräva starka skäl för att sätta ned skadeståndet. HD ansåg, 
med hänsyn till N:s ekonomiska förhållanden, att skadeståndet skulle bli mycket betungande 
samt att det skulle innebära en svårighet för honom att återanpassas i samhället. N:s 
skadestånd till Wasa jämkades från 32 791 kr till 20 000 kr. Dessutom förpliktades N att till 
Trygg-Hansa utge skadestånd om 100 000 kr för branden i skolan och 350 000 kr för branden 
i simhallen. Sammanlagt utgick ett skadestånd för N med ett belopp om 470 000 kr. Med 
hänsyn till pojkarnas ekonomiska förhållanden förpliktades M och O, att till Trygg-Hansa 
utge ett skadestånd om 150 000 kr. 
 
5.6 Övriga omständigheter  
Det sista rekvisitet i skälighetsbedömningen anger att hänsyn ska tas till övriga 
omständigheter. Här beaktas eventuella olikheter i förmögenheten på den skadegörande och 
den skadelidandes sida. Ett exempel på övriga omständigheter är den skadelidandes behov av 

																																																								
82 Prop. 1972:5 s. 461 f. 
83 Bengtsson m.fl., (1985), s. 104; Radetzki, (2005), s. 78. 
84 Prop. 1972:5 s. 165. 
85 Bengtsson, (1982), s. 280. 
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ersättning. Här ska hänsyn tas till den skadelidandes försäkring och förmögenhet. 
Bedömningen påverkas också av om den skadelidande är självförsäkrad, eller har försummat 
att försäkra sig. Av betydelse är också om den skadelidande ska erhålla ersättning enligt 
brottskadelagen, vilket främst kan få betydelse vid allvarligare personskada. Ett stort 
skadestånd kan drabba skadegöraren mycket hårt. Det betyder dock inte att föreliggande 
ansvarsförsäkring på den skadelidandes sida ensamt kan utgöra skäl för att sätta ned 
skadeståndet. 
 
Vid bedömningen av de övriga omständigheterna är alltså den skadelidandes intresse av 
betydelse för de ovan beskrivna omständigheterna. Det som främst är av betydelse är om den 
skadelidande kommer att erhålla ersättning ur försäkring eller genom brottsskadeersättning. I 
de situationer där ett fullt skadestånd kan antas ha preventiv effekt kan det vara nödvändigt att 
göra undantag, detta gäller dock bara vid uppsåtliga handlingar. I övriga sammanhang väger 
den skadelidandes ersättningsmöjligheter tungt. Avsaknad av ett orsakssammanhang samt 
medvållande från den skadelidandes sida torde också kunna beaktas vid prövningen.86  
 
5.7 Jämkning enligt den allmänna jämkningsregeln i SkL 6 kap 2 § 
Barns och ungdomars skadeståndsansvar kan också jämkas enligt den allmänna 
jämkningsregeln i SkL 6 kap 2 §. Enligt den allmänna jämkningsregeln kan ett skadestånd 
jämkas efter vad som är skäligt, om skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande 
med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Denna bestämmelse 
torde dock sakna betydelse då barns skadeståndsansvar i praktiken tillämpas genom SkL 2 
kap 4 §. Regeln har däremot betydelse när barnets skadeståndsansvar grundar sig på någon 
annan bestämmelse än i SkL 2 kap.87  
  

																																																								
86 Bengtsson, (1982), s. 309 f; Prop. 1972:5 s. 116. 
87 http://www.regeringen.se/49bb5e/contentassets/c01b7b0b2aff4fb9b59db49365e07ef1/ett-skarpt-
skadestandsansvar-for-vardnadshavare-ds-200942 s. 19. 
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6. Slutsatser 
Barn och ungdomar kan bli skadeståndsansvariga för sina handlingar. Ansvaret följer då av 
bestämmelsen i SkL 2 kap 4 §. Eftersom tanken är att barn och ungdomar inte ska hållas 
ansvariga för sina handlingar i lika stor utsträckning som vuxna sker enligt paragrafen en 
skälighetsbedömning som innebär att skadeståndet kan sättas ned eller att barnet/ungdomen 
helt befrias från skadeståndsansvaret. Bestämmelsen innehåller emellertid flera olika rekvisit 
som beaktas vid prövningen. Det är en bedömning som måste avgöras i varje enskilt fall där 
ansvarsförsäkringen har väsentlig betydelse för bedömningen.  
 
Barns och ungdomars skadeståndsansvar skiljer sig avsevärt från vuxnas ansvar. 
Culpabedömningen ska för barn och ungdomar ske liknande den bedömning som gäller för 
vuxna, enligt den allmänna culparegeln, men utifrån mer objektiva grunder. Bestämmelsen 
innehåller sedan en möjlighet att ta hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens 
beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, ekonomiska förhållanden samt övriga 
omständigheter. Det finns således möjlighet att anpassa skadeståndets storlek efter mer 
individuella omständigheter.  
 
Motiven till SkL framhåller att culpabedömningen för barn och ungdomar ska prövas efter 
mer objektiva grunder än för vuxna. Att culpabedömningen ska ske efter objektiva grunder 
innebär att barn kommer att hållas ansvariga för fler handlingar än tidigare. Ett barn/ungdom 
kan anses ha vållat en skada även om handlingen företagits på grund av obetänksamhet eller 
oskicklighet som varit en naturlig följd av barnets/ungdomens ålder och utveckling. Av 
rättspraxis framgår att culpabedömningen redan innan SkL:s ikraftträdande var ganska hård – 
barn i mycket låg ålder har ansetts skadeståndsansvariga för sina handlingar. I praxis (NJA 
1948 s. 342 II, NJA 1949 s. 617) har skadestånd utgått för barn från 5-årsålder. 
 
En objektiv culpabedömning innebär att alla barn och ungdomar kommer att bedömas på 
samma sätt. Om både det skadegörande barnet och den skadelidande är oförsäkrade kommer 
skadeståndsansvaret för en 5-åring och en 13-åring bedömas efter samma grunder. Att alla 
barn och ungdomar behandlas lika leder till ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet. Något som 
kan anses vara en nackdel med den objektiva bedömningen är att barn även vid en mycket låg 
ålder kan hållas ansvariga för sina handlingar, trots att handlingen företagits på grund av 
obetänksamhet och oskicklighet. 
 
Av praxis efter SkL:s ikraftträdande framgår att domstolen inte alltid tillämpar den objektiva 
bedömning som framhålls enligt motiven. I NJA 1977 s. 186 där en 3-årig pojke kastat ett 
metallrör på ett annat barn ansågs pojken inte vara skadeståndsansvarig för sin handling. Trots 
att det rent objektivt sett förelåg vållande tog HD hänsyn till barnets ålder och menade att ett 
barn i den åldern inte kan anses vålla skada. Enligt motiven till SkL framhölls ju att fullt 
skadestånd ska utgå i de fall barnet skyddas av en ansvarsförsäkring och där 
ansvarsförsäkringen täcker hela skadeståndet. Konsekvenserna av rättsfallet är att HD 
gällande de minsta barnen inte tillämpar den objektiva bedömning som är att föredra enligt 
motiven. Barnets låga ålder spelar alltså en roll för frågan om ansvar föreligger även för 
ansvarsförsäkrade barn.  
 
Att en objektiv vållandebedömning ska ske enligt motiven skulle som sagt innebära att även 
de minsta barnen hölls ansvariga för sina handlingar. Avgörandet visar dock på att avsteg från 
den vanliga vållandebedömningen görs gällande de minsta barnen. Det uppstår därför en 
gräns mellan de minsta barnen, under 2 till 3 år, som aldrig kan anses vålla skada, och de 
något äldre barnen, strax över 4 till 5 år, där det fordras mer omdöme än vad som kan anses 
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vara normalt. Enligt motiven ansågs denna olägenhet inte vara särskilt betydande då den 
skadelidandes möjlighet att utfå ersättning förbättras. Detta tyder på att den skadelidandes 
intresse är överordnat skadegöraren i detta sammanhang. 
 
Enligt Bengtsson vore det mer konsekvent att låta barn alltid svara för objektivt sett 
oförsvarliga handlingar där sedan skälighetsbedömningen skulle göra det möjligt att sätta ned 
eller utesluta skadeståndsskyldighet. Eftersom försäkringbolagen ändå går in och täcker de 
skador som barn under 4 år orsakat har detta kanske inte någon praktisk betydelse, men det 
torde ändå utgöra skäl till att låta skadeståndsansvar utgå även för barn under 4 år. Detta 
skulle göra att gränsen som uppstår mellan barn under 2 till 3 år och barn strax över 5 år inte 
blir lika tydlig.  
 
Att ett barn blir äldre betyder inte att de måste vara mer mogen och ha mer insikter av sina 
handlingar. Ålder är bara en siffra. Det är också svårt att veta vid vilken ålder ett barn bör 
förstå eventuella risker med sitt handlande, då detta torde vara väldigt individuellt. Eftersom 
detta gör att det blir problematiskt att sätta en fast åldersgräns för skadeståndsansvar kan det 
anses utgöra skäl för att den objektiva bedömningen bör ske för barn i alla åldrar. I rättspraxis 
har inte uttalats någon nedre åldersgräns för skadeståndsansvar. Domstolarna anses dock 
ansluta sig till motivens synsätt att de allra minsta barnen inte kan hållas 
skadeståndsansvariga (NJA 1977 s. 186). Utöver detta finns ingen tydlig åldersgräns för när 
barnet uppnått en sådan ålder att skadeståndsskyldighet kan anses föreligga. Som tidigare 
nämnts kan det av praxis utläsas att gränsen för skadeståndsansvar går mellan 4 och 5 år (NJA 
1948 s. 342 II, NJA 1949 s. 617). 
 
Skadeståndsansvaret ökar successivt ju äldre barnet blir och det är vanligt förekommande att 
skadeståndet jämkas för barn under 15 år. Detta tyder på att det krävs mer förstånd och 
omdöme av barnet desto äldre det blir. Både i fall NJA 1948 s. 342 II och NJA 1949 s. 617 
var skadevållarna 5 år gamla. Skadeståndet jämkades till en tredjedel i båda fallen. Även i 
NJA 1948 s. 342 jämkades skadeståndsansvaret till en tredjedel för en skadevållare som var 6 
år gammal. För en 11-åring jämkades skadeståndet endast till två tredjedelar i NJA 1960 s. 
599. HD ansåg att barnet uppnått en sådan ålder där han borde insett risken med sitt 
handlande. Som tidigare nämnts avgjordes dessa rättsfall innan SkL:s tillkomst. Frågan 
uppstår därför om rättsfallen skulle ha bedömts annorlunda enligt SkL:s motiv. 
 
Rättsfallen NJA 1976 s. 121 och NJA 1993 s. 727 avgjordes efter SkL:s ikraftträdande. HD 
ansåg i båda fallen att ett skadestånd inte kunde jämkas med hänsyn till skadevållarnas ålder 
och utveckling, även om en av dem var något omogen för sin ålder. Ungdomarna var i båda 
fallen 15 och 16 år gamla.  
 
Resultatet av skälighetsbedömningen gällande barnets ålder och utveckling torde vara att barn 
under 2 till 3 år överhuvudtaget inte torde kunna åläggas skadeståndsansvar. Trots att en 
objektiv bedömning eftersträvas görs undantag för de allra minsta barnen. För barn över 
denna ålder, upp till 15 år, torde i regel ett jämkat skadestånd erläggas barnet. Som synes har 
skadeståndsansvaret jämkats både till en tredjedel och till två tredjedelar. För ungdomar 
mellan 15 till 18 år utgår i regel skadeståndet med fullt belopp, detta även om skadevållaren 
är något omoget för sin ålder. Skadeståndsansvaret jämkas alltså inte med hänsyn till 
skadevållarens ålder och utveckling.  
 
Av NJA 1960 s. 599 framgår att HD först vid en ålder om 11 år tar hänsyn till vad barnet 
insett för risk med sitt handlande. Att barnet eller ungdomen borde insett risken med sitt 
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handlande är något som talar mot jämkning. Även i fall NJA 1980 s. 670 och NJA 1976 s. 
121 ansåg HD att skadevållarna borde insett vilka risker handlingen kunde medföra, vilket 
även här var något som talat mot jämkning.  
 
Enligt motiven ska skillnad göras mellan barn under 15 år och ungdomar mellan 15 till 18 år. 
Jämkning av skadeståndsansvaret för ungdomar i ålderskategorin 15 till 18 år ska enligt 
motiven användas restriktivt och endast sättas ned på grund av ekonomiska omständigheter, 
till exempel om ett skadestånd skulle bli oskäligt betungande. Detta bekräftas av domstolen. 
Ungdomar i denna ålderskategori har endast erhållit jämkat skadestånd om de varit så stort att 
det varit oskäligt betungande.  
 
I NJA 1976 s. 121 ansågs ett skadestånd om 7 500 kr inte vara oskäligt betungande för en 15-
åring. Skadeståndet jämkades därför inte. Avgörande för utgången i målet var bland annat att 
skadeståndsbeloppet var relativt lågt. Att anmärka är dock att skadeståndet i förhållande till 
penningvärdet under tiden för avgörandet inte var ett så litet belopp. Ett skadestånd om flera 
hundra tusen kronor ansågs däremot vara oskäligt betungande för de 16-åriga skadevållarna i 
NJA 1993 s. 727. Skadeståndet jämkades därför med hänsyn till skadevållarnas ekonomiska 
omständigheter. Båda rättsfallen avgjordes efter SkL:s ikraftträdande. 
 
Det framgår även att bedömningen tenderar att vara mildare när skador orsakats under lek och 
spel. Detta visar sig av avgöranden både innan och efter SkL:s ikraftträdande. Både i fall NJA 
1976 s. 458, NJA 1974 s. 585 och NJA 1964 s. 12 gick barnen fria från skadeståndsansvar. 
Det torde vara bra att bedömningen inte är alltför hård i alla sammanhang där barn orsakar 
skador. Barn måste få vara barn och det kommer att inträffa skador förr eller senare. Eftersom 
att leka och spela är en naturlig del av ett barns uppväxt och utveckling måste de kunna få 
ägna sig åt det utan att bli ansvarig för sina handlingar.  
 
Motiven framhåller att culpabedömningen avseende barns och ungdomars skadeståndsansvar 
inte får påverkas av föreliggande ansvarsförsäkring, att försäkrade och oförsäkrade barn ska 
behandlas lika. Om barnet skyddas av ansvarsförsäkring ska skadeståndet utgå med fullt 
belopp inom försäkringens ram, vilket betyder att ingen skälighetsbedömning kommer att ske. 
Detta har gjort att antalet avgöranden i domstol minskat eftersom försäkringsbolaget går in 
och betalar ersättningen om ansvar föreligger. Det lönar sig heller inte att föra 
skadeståndstalan mot barn som saknar försäkringsskydd, i allmänhet finns inga pengar att 
hämta då barnet inte har någon egendom.  
 
Culpabedömningen och skälighetsbedömningen har dock en benägenhet att förenas till en 
gemensam bedömning. Av både lagmotiv och praxis är det visat att försäkrade barn ändock 
åläggs skadeståndsansvar i större utsträckning än oförsäkrade barn. Att skadeståndsansvar i 
större utsträckning utgår för barn som är försäkrade beror bland annat på att den skadelidande 
erhåller full ersättning för sin skada och att barnet inte själv behöver betala ersättningen – 
ersättningen betalas ut av försäkringbolaget. Motiven framhåller ju att den skadelidandes 
intresse är viktigt, vilket utgör skäl till att skadeståndsansvar utgår i större utsträckning hos 
försäkrade barn och ungdomar. Att en ansvarsförsäkring täcker skadeståndsansvaret förenklar 
även processen då två intressen tillgodoses utan mer ingripande åtgärder.  
 
Eftersom avgöranden angående barns och ungdomars skadeståndsansvar minskat sedan 
ansvarsförsäkringen fått ökat betydelse har rättsfall från tiden innan SkL:s ikraftträdande varit 
vägledande för uppsatsen. Eftersom mer hänsyn ska tas till föreliggande ansvarsförsäkring 
råder dock en viss osäkerhet om hur domstolen skulle bedömt dessa fall idag. Eftersom 



	

	 27 

motiven framhåller att bedömningsgrunderna delvis ska vara densamma har det ändock varit 
väsentligt att ha med dessa rättsfall.   
 
Avslutningsvis kan det anses vara viktigt att barn och ungdomar har en särskild bestämmelse 
för skadeståndsansvar. Bestämmelsen gör det möjligt för barn och ungdomar att erhålla ett 
lindrigare ansvar. Barn intar en särställning jämfört med vuxna personer. Eftersom barn inte 
har samma erfarenheter och kunskaper som vuxna personer vore det oriktigt att ålägga dem 
samma ansvar. SkL 2 kap 4 § uppfyller således en viktig funktion.  
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