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Sammanfattning  
I huvudkapitel 2-5 redogörs för skadeståndslagstiftningens olika delar. Här beskrivs även den 

kritik som har funnits mot den reform gällande föräldraansvaret i 3 kap. 5 § skadeståndslagen 

som kom år 2010. Olika fall tas upp från verkligheten där skadestånd tilldömts. Här finns en 

beskrivning hur skadeståndsrättens huvudsakliga reparativa syfte införde föräldraansvaret med 

ett preventivt syfte. Det vill säga att vårdnadshavare aktivt ska försöka förhindra och framförallt 

förebygga att barnet begår skadevållande handlingar. Brister vårdnadshavaren i detta kan denne 

åläggas skadeståndsskyldighet. En bristfällig tillsynsplikt kan exempelvis vara att underlåta att 

ge barnet nödvändiga instruktioner vid användandet av farliga föremål. I detta avseende är 

förekomsten av föräldranärvaron och de sociala banden av stor betydelse för lagregleringen 

avseseende föräldrars principalansvar. Men ett enkelt svar på huvudfrågan finns inte. Motiven 

som berör vårdnadshavaren att förebygga skadegörande handlingar är en kombination mellan 

de rättsliga reglerna och det kriminalpolitiska ur en kriminologisk aspekt. Möjligen besvaras 

frågan olika beroende på om fokus ska ligga på tanken om reparation eller prevention. I 

uppsatsens analys diskuteras bestämmelsen utifrån en kritisk utgångspunkt. Fokus ligger på de 

faktiska effekterna av bestämmelsen för ekonomiskt svaga familjer samt argumenten för varför 

ungdomsbrottsligheten inte verkar minska trots förhoppning om en preventiv effekt med 

skadeståndsrätten. 
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1. Inledning  
 
Valet av ämne för uppsatsen är skadeståndsrätt och vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet. 

Detta då ämnet nyligen varit föremål för utvärdering som Brå genomfört på uppdrag av 

regeringen år 2017. Ämnet är inte enbart relevant inom rättsvetenskapen utan även i andra 

vetenskaper som undersöker områden så som prevention och beteenden. En annan bidragande 

orsak till uppsatsens tillkomst är att ämnet är laddat och kan vara mycket känsligt. Detta då 

vårdnadshavarens förmåga som förälder ställs till svars när ett barn anses skyldigt till något 

som genererar ett skadestånd. Rimligheten i hur stort ansvar föräldrarna har är en intressant del 

i skadeståndslagstiftningen. 

 

Att en förälder eller en vårdnadshavare ansvarar för sina barns handlingar kanske för många är 

en självklarhet, oavsett om de varit vållande till skadan eller inte. Under 2009 var just 

föräldraansvaret föremål för utredning gällande skadeståndsansvaret. Som ett led i att bekämpa 

ungdomsbrottsligheten skulle skadeståndsansvaret för föräldrar skärpas i syfte att markera att 

det är föräldrarna som bär huvudansvaret för sina barn. I samband med utredningen hämtades 

yttranden in från ett fyrtiotal remissinstanser. En betydande del av dessa var starkt kritiska till 

reformen. Bland annat för att ansvarsformen var främmande för svensk skadeståndsrätt samt 

att de tekniska problem som ett ansvar, utformat så som föreslagits, skulle innebära. Vidare 

riktades kritik mot bristen på empiriska grunder och goda argument. Trots kritiken kom ett så 

kallat principalansvar för föräldrar att införas i skadeståndslagens tredje kapitel. 

”Principalansvaret” innebär att föräldrar efter reformen inte endast bär ett tillsynsansvar, utan 

även riskerar att utan egen vårdslöshet bli skadeståndsskyldiga för skador som orsakas genom 

de handlingar som deras barn begått.  

 

I september år 2010 infördes en ansvarsskärpning och ett strängare skadeståndsansvar för 

vårdnadshavare i form av 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Reformen innebär att 

föräldrar åläggs ett solidariskt skadeståndsansvar tillsammans med sitt barn för vissa typer av 

skador som uppkommit genom barnets handlingar, i enlighet med 3 kap. 5 § SkL. Innan detta 

brytdatum kunde vårdnadshavaren endast bli skadeståndsansvarig för sitt barns handlande om 

det gått att visa att vårdnadshavaren själv varit vållande till skadan genom ett försummat 

tillsynsansvar som föreligger enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken (1949:381) (FB). I övriga fall blev 

barnet ensamt skadeståndsskyldig. Syftet med reformen var att motverka ungdomsbrottslighet 

samt förhindra att ungdomar väljer en vanekriminell livsstil. Det nya skadeståndsansvaret för 

vårdnadshavare gäller skador som uppkommer genom lagöverträdelser och erbjuder 

brottsoffret att rikta anspråk mot föräldrarna till barnet och stärker därmed brottsoffrens 

ställning genom att öka möjligheten till skadeståndsersättning. Denna ansvarsskärpning och 

regel har fått etiketten som ett principalansvar – likt det ansvar som arbetsgivare har för 

arbetstagare, vilket innebar att ansvaret inte förutsätter att vårdnadshavaren varit vållande för 

skador – i denna uppsats orsakat av barnet.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och kritiskt granska den rättsliga regleringen 

gällande skadeståndsansvar enligt 3 kap. 5 § SkL, det vill säga det skadeståndsrättsliga 

principalansvaret för föräldrar. Det utifrån följande frågeställningar:  

 

• Vilket ansvar har föräldrar för sina barns skadegörande handlingar?  

• Har det utökade skadeståndsansvaret påverkat ungdomsbrottsligheten?  

 

1.2 Metod 

Arbetet med framställningen har i huvudsak genomförts med den rättsdogmatiska metoden. 

Metoden innebär att man genom allmänt accepterade rättskällor som doktrin, förarbeten, 

lagstiftning och rättspraxis söker svaret på ett rättsligt problem. Med hjälp av källorna har 

uppsatsen fått en problematiserande utformning där relevanta problem beskrivits med ämnet 

som helhet och tillämpade rättskällor. Information har vidare inhämtats från den juridiska 

databasen Karnov där auktoritativa författare uttalat sig genom lagkommentarer. Med hjälp av 

databasen har sökord som, vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet, 3 kap. 5 § samt 

skadeståndslagen använts för att inhämta material för uppsatsen.  

 

Arbetet innehåller vidare en rättssociologisk del för att ge en alternativ bild hur rättsregler 

tillämpas i praktiken. Rättssociologisk metod utgörs av en kombination av rättsdogmatik och 

samhällsvetenskaplig metod. Enkelt uttryckt studerar rättssociologin förhållandet mellan rätt 

och samhälle. Rättssociologin vill förmedla en djupare förståelse för rättsreglers och normers 

bakgrund och funktion samt ge ökad förståelse för vad som påverkar mänskligt handlande – 

den moraliska måttstocken av värderingar och känslor. I rättssociologiska studier undersöks 

och problematiseras rättsordningen och rättstillämpningen utifrån resultaten av empiriska 

undersökningar som genomförs med hjälp av samhällsvetenskaplig metod. Arbetet baseras på 

datainsamling genom både kvantitativa- och kvalitativa undersökningsmetoder som inhämtats 

från redan framtaget material. Tonvikten ligger därför inte enbart på enskilda lagparagrafer, 

utan på rätten i ett socialt sammanhang.  

 

1.3 Disposition  

Efter introduktion följer ett allmänt metodavsnitt (kapitel 2) som förklarar de principer som 

skadeståndsrätten och även denna uppsats vilar på. Uppsatsen delas sedan in i tre huvuddelar. 

Den första delen av uppsatsen är en deskriptiv del där fokus primärt handlar om 

principalansvaret för vårdnadshavare. Inledningsvis redogörs de relevanta delarna av gällande 

rätt. Detta för att ge en viss förståelse för bakgrunden till frågeställningarna i studien i ett 

sammanhang. Efter det redogörs för litteraturen och doktrinen på området. Bland annat berör 

uppsatsen bedömningen av culparegeln och skadeståndets reparativa och/eller förebyggande 

funktion kan utföras. Denna del skrevs även i syftet att ge en grundläggande förståelse för det 

skadeståndsansvar som eventuellt kan krävas en vårdnadshavare. Framförallt för dennes ansvar 

på grund av egen oaktsamhet.  

Föräldrabalken berörs inte ingående, utan endast översiktligt där det funnits anledning att 

nämna lagstiftningen. Även en kort beskrivning av Sociala band-teorin, en teori inom 

kriminologi och metod för brottsbekämpning och brottsprevention redogörs. Den fortsätter 

sedan med en deskriptiv del av utredningen SOU 2009:42 och dess förslag. 



3 

 

Avslutningsvis återfinns analyserande och problematiserande avsnitt av gällande rätt, 

utredningen och hur lämpligast en bedömning bör göras samt en slutsats som besvarar 

huvudfrågeställningen. 
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2. Grundläggande funktioner och innehåll inom 

skadeståndsrätten  
 

2.1 Allmänt  

I detta avsnitt följer redogörelser av termer och utgångspunkter för den fortsatta läsningen. 

Syftet bakom denna genomgång är att underlätta förståelsen för grundläggande regler för 

föräldrars skadeståndsansvar och som sedan kommer återkopplas till relevanta delar av 

uppsatsen.  

 

2.2 Definition av centrala begrepp  

För att en förälder ska kunna hållas ansvarig för sitt barns skadegörande handlingar kräver det 

att denna har vårdnaden över barnet, det vill säga det juridiska ansvaret. Med andra ord är en 

förälder inte alltid ett adekvat uttryck inom detta sammanhang. I förarbeten och doktrin växlar 

man flitigt mellan terminologin vårdnadshavare och föräldrar. Vilket följaktligen även kommer 

ske i denna uppsats. Främst för att ge en korrekt beskrivning i sitt sammanhang. En förälder 

som inte har vårdnaden över dennes barn bär inte samma ansvar som en vårdnadshavare över 

barnet. En förälder är heller inte ansvarsskyldig när barnet inte är i dennes omsorg, exempelvis 

när barnet befinner sig i skolan.1 En förälder är också vårdnadshavare om inget annat anges. 

För att analysera vårdnadshavares ansvar kommer skadeståndslagen regler om föräldrarnas 

ansvar samt föräldrabalken som behandlar aktsamheten hos vårdnadshavare att vara i fokus. I 

FN:s barnkonvention definieras barn som en individ som inte fyllt arton år.2 Med barn och 

ungdomar avses i uppsatsen icke myndiga personer över 15 och under 18 år. Det beror på att 

brottmålsprocessen främst är relevant i relation till de ungdomar som är straffmyndiga.3 

 

2.3 Den historiska utvecklingen  

Skadeståndsreglerna i Sverige har sedan medeltiden haft ett nära samband med straffrätten. 

Tidigare användes ett botsystem som reglerades av ett antal särskilt beskrivna gärningar och 

som utgjorde ett mellanting mellan straff och skadestånd. Det var först i mitten av 1800-talet 

som Sverige frångick ett botsystem som då fick sitt definitiva upphörande. Istället var det 

culparegeln som princip som gällde för ersättning av person- och sakskada.4 Culparegeln 

kommer att undersökas närmare längre fram i uppsatsen och är en av skadeståndets viktigaste 

regler. Culparegeln innebär förenklat att skadeståndsskyldighet enbart föreligger om 

skadevållaren varit oaktsam eller culpös (eller om det funnits en avsikt vid skadan) i lagens 

mening. Den som orsakar en skada genom att vara oaktsam eller vårdslös ska enligt 

skadeståndslagen ersätta skadan.5   

 

När 1864 års strafflag ersättas av brottsbalken (BrB) uppstod ytterligare fog för reform.6 Både 

straff och skadestånd kan också ur rättspolitiskt perspektiv ses som en reaktion på handlingar 

som är oönskade i samhället.7 Tidigare var skadeståndsrätten en del av den dåvarande 

strafflagen och än idag återfinns där spår av skadeståndsreglerna i den straffrättsliga 

lagstiftningen. Exempelvis förutsätter några regler i skadeståndslagen en brottslig handling för 

                                                      
1 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 254. 
2 FN:s konvention om barnets rättigheter art. 1. 
3 Brå Rapport 2017:1, s. 13. 
4 Hellner & Radetzki, s. 28 f.   
5 Hellner & Radetzki, s. 122. 
6 Hellner & Radetzki, s. 32. 
7 Hellner & Radetzki, s. 61 f. 
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att rätt till skadestånd ska föreligga.8 De objektiva ansvarsfrihetsgrunder som anges i 24 kapitel 

BrB (försvarligt nödvärn etc.) antas också ha giltighet på skadeståndsrättens område.9 

 

2.3.1 Reformens bakgrund  

Föräldraansvaret är en rättssystematisk anomali, det vill säga en avvikelse. Föräldraansvaret 

kan ses som ett avsteg från grundtanken gällande individuellt skadeståndsansvar, vilket innebär 

att skadeståndsrättens grundläggande tillämpning åsidosätts för att istället lägga över ett större 

ansvar på föräldrarna. I SOU 2009:42 föreslår utredarna ett frånsteg från culparegeln och en 

övergång till en lagfäst principalprincip. Detta förändrar inte bara ersättningsansvaret inom 

skadeståndsrätten i Sverige, utan även definitionen av vårdnadshavarens roll som övervakare 

av sina barn. Förslaget innebär att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ansvara för 

vissa typer av skador som barnet orsakar. Ansvaret förutsätter inte att föräldern varit vårdslös. 

Ansvaret ska gälla person- och sakskada och skada genom kränkning som barnet vållar genom 

brott.10 

 

Före ansvarsskärpningen med ett strängare skadeståndsansvar som infördes den 1 september år 

2010, kunde föräldrar bli skadeståndsskyldiga för sitt barns handlingar. Förutsatt att de hade 

försummat vårdnaden om barnet. Frågan om ett principalansvar har dock varit uppe för 

diskussion vid flera tillfällen, första gången i förarbetet som låg till grund för skadeståndslagen 

som resulterade i en ny skadeståndslag (SkL) som trädde i kraft år 1972.11 Ett av de förslag som 

redovisades i propositionen innebar att föräldrarna skulle ha ett så kallat ”strikt ansvar” för 

skador som deras barn orsakat, det vill säga att de skulle bli ansvariga för skador som 

uppkommit till följd av barnets brott oavsett om de brustit i sin tillsyn eller inte. Ett förslag som 

dock avvisades. Argumenten för avvisning var bland annat baserat på tvivel avseende en sådan 

ansvarsforms förenlighet med den svenska skadeståndsrätten samt ovissheten avseende dess 

förutsättningar att fylla det ämnade syftet.12 

 

I slutet av 1980-talet blev frågan om att skärpa föräldrars ekonomiska ansvar, för barns brott, 

åter aktuell som en del av den politiska debatten om ungdomsbrottsligheten. På den då sittande 

regeringens begäran genomförde Brottförebyggande rådet (Brå) en utredning om ett utökat 

ekonomiskt föräldraansvar kunde medföra en brottspreventiv effekt. Brå presenterade år 1990 

rapporten ”Barnens brott och föräldrars ansvar”. I rapporten kom Brå kom fram till att 

föräldrarnas ansvar för sina barn borde markeras tydligare och förespråkade därför att föräldrar 

skulle få ett utökat skadeståndsansvar för sina barn.13 

 

2.3.2 Ett skärpt ansvar 

För att minska ungdomsbrottsligheten fick Brå år 1987 i uppdrag av Justitiedepartementet att 

undersöka möjligheterna att utöka föräldraansvaret vid barns brottsliga handlingar. I rapporten 

konstaterade Brå att ungdomsbrottsligheten utgjorde ett allvarligt samhällsproblem eftersom 

ungdomsbrottsligheten sker på flera olika plan och samhällsgrupper. Justitiedepartementets 

arbetsgrupp konstaterade att ungdomsbrottsligheten utgjorde ett oroande samhällsproblem i och 

med att den var så pass utbredd. Arbetsgruppen genomförde en attitydundersökning som tydligt 

visade att majoriteten av de tillfrågade ansåg att föräldrar och barn borde svara gemensamt för 

följderna på de skadegörande handlingar som barnet orsakat. Närmare 90 procent av de som 

                                                      
8 Se 2 kap. 2 § Skadeståndslagen.  
9 Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, 1994, s. 17. Se även Hellner & Radetzki, s. 112 ff.  
10 Ds 2009:42 s. 6. 
11 Prop. 1972:5 angående förslag till ny skadeståndslag (hädanefter prop. 1972:5) s. 172.    
12 Prop. 1972:5 s. 171. 
13 Brå-PM 1990-1, s. 10. 
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deltog i undersökningen ansåg att föräldrar borde ta ett större ansvar vid uppfostringen av sina 

barn. Vidare anfördes i rapporten att forskning visat att familjen har en stor betydelse avseende 

i vilken utsträckning ett barn riskerar att utveckla ett brottsligt beteende. Här bär samhället ett 

stort ansvar att på bästa sätt stötta familjer för att kunna vara viktiga institutionen för barns 

utveckling.14  

 

Justitiedepartementets arbetsgrupp kom fram till att föräldrars ansvar för barn och unga borde 

tydliggöras och med det stärka relationen till sina barn. Detta inom ramen för skadeståndslagen. 

Arbetsgruppen kom att föreslå tre olika former av ansvar: en skärpning av vållandeansvaret, ett 

presumtionsansvar eller alternativt ett principalansvar. Fler ändringar föreslogs som ett led i att 

minska ungdomsbrottsligheten men dessa utan skadeståndsrättslig koppling. Arbetsgruppen var 

tydliga med att en skadeståndsrättslig sanktion inte ensam kunde förväntas få någon större 

betydelse i sammanhanget och den föreslagna ändringen av skadeståndslagen i princip enbart 

syftade till att markera den av samhället brottsförebyggande roll som tillskrivits föräldrar.15    

 

Enligt remissförfarandet som följde Brå-rapporten fanns många invändningar trots att flera av 

remissinstanserna var positiva till en skärpning av föräldrars skadeståndsansvar. Förmodan om 

att förslaget skulle ha en gynnsam preventiv effekt underkändes av flera. Meningarna präglades 

av att ansvaret inte kunde förväntas ha någon positiv effekt i familjer med sociala problem och 

skulle även drabba de ekonomiskt utsatta familjerna.16 

 

År 1989 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att överväga åtgärder för att motverka 

våld och för att förbättra stödet till brottsoffren. Bakgrunden var den markanta ökningen av 

våldsbrottsligheten. Våldskommissionen föreslog en uttrycklig bestämmelse i 6 kap. 2 § 

föräldrabalken med syfte att markera att barn har behov av och rätt till att föräldrarna ställer 

upp på deras sida vid motgångar och svårigheter.17     

 

2.4 Bedömningen av skadeståndsansvar   

För att någon enligt svensk rätt ska hållas skadeståndsansvarig kräver det att fem olika 

förutsättningar är uppfyllda. En allmän förutsättning för skadeståndsskyldighet är att skada 

drabbat någon annan än den skadeskyldige. Därefter krävs att vissa objektiva förutsättningar 

för skada är uppfyllda. Med objektiva förutsättningar förstås de förutsättningar eller faktorer 

som inte har direkt med den enskilda skadevållaren eller den skadelidande att göra, utan hänför 

sig till situationen när skadan uppstod, till exempel att skadan uppstod i en nödsituation. 

Härefter, som tredje led, krävs det att vissa subjektiva förutsättningar är uppfyllda. Här tar man 

sikte på förutsättningarna i det enskilda fallet. Till de subjektiva rekvisiten tillhör bland annat 

uppsåt och oaktsamhet, som gemensamt betecknas med ordet culpa. En fjärde aspekt för 

bedömningen skadeståndsansvar är kravet på orsakssamband och kausalitet. Slutligen kan en 

jämkningsbedömning exempelvis vara i sin ordning, när den skadelidande själv medverkat till 

sin skada eller då skadevållaren var ung eller psykiskt sjuk. Jämkning innebär att en 

ersättningsskyldighet sätts ned av någon anledning.18  

  

                                                      
14 Brå-PM 1990-1, s. 83 f.  
15 Brå-PM 1990-1, s. 84 f.  
16 Brå-PM 1990-1, s. 86 f. 
17 Se prop. 2009/10:142 s. 16 f.   
18 Hellner & Radetzki, s. 121 ff. 
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2.5  Skadeståndets funktioner    

De grundläggande reglerna om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (1972:207). Av 

skadeståndslagens första paragraf följer även att lagen inte är tillämplig om det finns 

speciallagstiftning som reglerar förhållandet ifråga. Detta är en viktig inskränkning i 

skadeståndslagens tillämpningsområde, eftersom det finns åtskillig speciallagstiftning inom 

skadeståndsrättens område som således har företräde framför skadeståndslagens allmänna 

regler.  

 

Skadestånd är inte ett straff för brott, utan ersättning för skada. Skadestånd ska skydda den 

enskilde mot skada som drabbat honom, hans egendom och hans förmögenhet. Vilka funktioner 

har då skadeståndet? 

 

2.5.1 Reparation   

Den mest centrala funktionen inom skadeståndsrätten är den reparativa. Kort innebär det att 

den som orakat sådan skada hos någon annan ska betala den skadedrabbade för att placera denne 

i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig inträffat. Vid personskador ska 

ersättningen motsvara de utgifter för exempelvis sjukvård och läkarbesök som den skadelidande 

har försatts i, samt de eventuella arbetsinkomstförluster som uppstått till följd av skadan. Vid 

sakskada ska istället ersättningsbeloppet motsvara och möjliggöra att ersätta den förlorade 

egendomens värde eller den skadade egendomens reparationskostnader.19 Skadeståndet ska 

även i viss utsträckning ersätta för indirekta förluster i form av exempelvis utlägg för hyra av 

annan egendom under tiden som den skadelidande haft som en följd av den skadade 

egendomen.20 

 

2.5.2 Prevention    

Det som skiljer skadeståndets preventiva funktion mot ovannämnda reparativa funktion, är att 

den hänför sig till situationer innan dess att en skada inträffat, berättigar ersättning och är 

tämligen okontroversiell. Det är däremot svårare att bedöma verkan av den preventiva 

effekten.21 Grundtanken är att föreställningen om hotet att bli skadeståndsskyldig för skador 

ska medföra ett mer aktsamt beteende och den som en gång ålagts betala skadestånd blir mer 

benägen att undvika att historien upprepar sig. Det är den individualpreventiva effekten som 

eftersträvas med straffet. Utan att kategorisera återfalls- och förstagångsförövare, är det den 

allmänpreventiva funktionen som är av större betydelse ur ett brottförebyggande syfte. Tanken 

är att avskräcka benägenheten hos människor att begå handlingar som kan medföra 

skadeståndsskyldighet.22 

 

Professor Vilhelm Lundstedt är den som främst förespråkat att preventionen är skadeståndets 

viktigaste funktion inom svensk rättsvetenskap. Lundstedt har genomgående i sitt arbete 

förklarat vikten av skadeståndsansvaret, viket han menar är viktigare än att skadestånd utgår i 

de tämligen få fall där skada inträffar. Vidare menade Lundstedt att vårdslösa handlingar skulle 

bli allt vanligare om de inte var ålagda med skadeståndsansvar. Med en skadeståndsskyldighet 

avhåller sådant handlande och förstår att handlandet bör undvikas.23 Denna fråga kommer vara 

central i många delar av uppsatsen, varför det ur ett kriminologiskt och rättspolitiskt perspektiv 

är mycket intressant.  

                                                      
19 Strömbäck, Erland. Karnov not. 91-92, kommentar till Skadeståndslagen 5 kap. 1§. 
20 Hellner & Radetzki, s. 36.  
21 Hellner & Radetzki, s. 39. 
22 Hellner & Radetzki, s. 39. 
23 Hellner & Radetzki, s. 39. 
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2.6  Objektiva förutsättningar     

Begreppen objektivitet och subjektivitet är av väsentlig betydelse för att påvisa skillnader inom 

skadeståndsrätten. De objektiva förutsättningarna är oberoende av enskilda och personliga 

förhållanden hos den som orsakat skada. Under de objektiva förutsättningarna fastställs bland 

annat vilken skadetyp som föreligger, om det finns ett presumtivt ansvarssubjekt och om det 

finns ett orsakssamband. Det är således förutsättningar för skadeståndsansvar som kan bedömas 

utan att man behöver gå in på individuella faktorer hos skadevållaren, som till exempel vad den 

som orsakat skadan insåg eller borde insett.24  

 

En allmän förutsättning är att skadan ska ha drabbat någon annan än den skadeskyldiga själv.25  

Den andra premissen är att skadevållaren ska anses vara förpliktigad att undvika att skada någon 

annan. Detta innebär att skadevållaren i avsedd situation anses haft en plikt att agera på sådant 

sätt att förhindra att en skada sker. Begreppet plikt är dock inte avsett att vara vägledande för 

bedömning av handlandet, utan mer en riktlinje för rättsordningen att undersöka hur 

skadevållare agerat vid handlandet och om det på ett otillåtet sätt.26 

 

2.6.1 Person- och sakskador  

Den svenska skadeståndsrätten utgår från en specifik skadeståndskategorisering som är av stor 

betydelse för om skadestånd ska utgå i enskilda fall. Därför måste en klassificering av 

den påstådda skadan ske vid en bedömning om skadan inträffat. Följaktligen är person- och 

sakskada de viktigaste kategorierna inom skadeståndslagen. Det är i allmänhet inga svårigheter 

att avgöra vilka skador som är personskada. Karaktäristiska personskador är exempelvis brutna 

ben, sår, ledskador och även psykiska skador. Det kan i vissa fall vara svårare att avgöra om 

somliga besvär ska placeras som personskada eller annan skada. I vissa fall kan det vara svårt 

att avgöra om vissa besvär ska vara att hänföra till personskada eller annan skada, exempelvis 

händelser som berör kränkning.27  

 

Person- och sakskador tillhör de mest ekonomiskt ledande och största grupperna av skador. 

Oavsett uppsåt och vårdslöshet kan resultatet i en person- och sakskada bli 

skadeståndsskyldighet, helt utan förutsättning för en brottslig handling i enlighet med 2 kap. 

1§ SkL.28 Psykiska såväl fysiska skador omfattas av personskador. Olika fysiska skador kan 

vara sår, benbrott, hjärnskador, sjukdomar och depressioner. Dock kan läkarintyg, för att 

medicinskt påvisa psykiska skador, krävas. Utöver de grundläggande fysiska och psykiska 

skadorna innefattas även de ekonomiska skador som uppstår på grund av de psykiska och 

fysiska skadorna. Kostnader för vård, förlust av inkomst för att inte kunna utföra sitt arbete är 

exempel på detta. Därutöver utgår även ersättning även för de ideella skadorna såsom sveda 

och värk.29 

 

De fysiska skador som kan uppstå på fast egendom eller lösa föremål är sakskador. Skador på 

bilar, klotter, sönderslagen ruta eller förstörda kläder är exempel på sakskador. Förlust av 

egendom kan också betraktas som en sakskada. Sakskadebegreppet omfattar här, liksom vid 

personskador, de ekonomiska följderna av den eventuella sakskadan, såsom kostnader för 

inkomstförlust för att inte kunna utnyttja sin sak eller för reparation.30 

                                                      
24 Hellner & Radetzki, s. 101. 
25 Hellner & Radetzki, s. 102. 
26 Hellner & Radetzki, s. 104. 
27 Se 2 kap. 3§ Skadeståndslagen. Se även avsnitt 2.5.5. 
28 Hellner & Radetzki, s. 95. 
29 Hellner & Radetzki, s. 81. 
30 Hellner & Radetzki, s. 36. 
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2.6.2 Medgärningsmannaskapet  

För att medgärningsmannaskap ska gälla förutsätter det ett deltagande med flera personer, som 

tillsammans utför liknande handlingar på ett sätt som medför att de gemensamt uppfyller 

rekvisitet av brottets karaktär. Medgärningsmannaskapet gäller heller inte om varje 

gärningsman uppfyller rekvisiten på egen hand.31 

 

Om flera personer tillsammans uppfyller brottsrekvisitet, men haft en relativt aktiv roll i brottets 

utförande, till exempel om alla deltar i en stenkastning som resulterar i skadegörelse. Var och 

en av de åtalade behöver således inte uppfylla alla brottsrekvisit i det aktuella brottet, utan det 

räcker med att de tillsammans har uppfyllt rekvisiten.32 Det finns dock fall där varje deltagande 

för sig inte uppfyller brottsrekvisiten fullt ut, på grund av att den brottsliga effekten orsakats av 

en annan deltagare eller av alla deltagare tillsammans.33 

 

Ytterligare en förutsättning för ett medgärningsmannaskap är att förövarna handlat i samråd 

eller i ett tyst samförstånd. Även om de inblandade förövarna inte var och en behöver utföra 

den brottsliga handling som avses, kan en outtalad (tyst) överenskommelse föreligga. De 

inblandade borde insett utfallet av handlingarna. Det krävs således att förövarna haft en 

gemensam brottsplan eller föreställning om vad de vill uträtta med handlingarna. Även den som 

inte rent faktiskt är den som skriver på en mobil eller formulerar en kränkande text, men som 

genom sitt deltagande ingiver ett visst stöd åt de mer aktiva och därmed stärker den 

gemensamma agendan och drivkraften att genomföra brottet - kan dömas som medskyldig.34 

Detta är något som ”Instagram-målet” tydligt illustrerar. Det tysta agerandet kan medföra att 

samtliga är att betraktas som gärningsmän. En konsekvens blir då att det inte prövas om uppsåt 

föreligger.35 Instagram-målet kommer längre fram i uppsatsen att få större utrymme. 

 

2.6.3   Solidariskt ansvariga och regressrätt  

Skadeståndsansvaret för en viss skada åvilar såväl barnet som dess vårdnadshavare. Om det 

finns två vårdnadshavare är båda var för sig skadeståndsansvariga för den uppstådda skadan 

och en skadelidande kan kräva hela beloppet från ena vårdnadshavaren. Detta innebär således 

att det går att rikta krav på hela beloppet mot ena vårdnadshavaren. Detta ansvar för 

vårdnadshavare bör i regel utdömas solidariskt, där den slutliga summan fördelas lika mellan 

vårdnadshavarna om inte det föreligger särskilda omständigheterna.36 

 

Det stadgas uttryckligen i 6 kap. 4§ SkL: ”Skall två eller flera ersätta samma skada, svarar de 

solidariskt för skadeståndet, i den mån ej annat följer av att begränsning gäller i den 

skadeståndsskyldighet som åvilar någon av dem.” Om de ansvarar för olika skador blir ansvaret 

inte solidariskt.37 Regressrätten är däremot inte lagreglerad, utan följer av allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. Det finns fall där skadeståndsskyldigheten fastställs till olika 

belopp för de skadeskyldiga.38 Det kan innebära att den största delen av kostnaden åläggs den 

part som vållat störst skada.39  

                                                      
31 Leijonhufvud, Wennberg, 2008, s. 124. 
32 SOU 1996:185, del I, s. 182. 
33 Wennberg, 2002, s. 616. 
34 Hellner & Redetzki, s. 254. Se även ”Instagram-målet”.  
35 Leijonhufvud, Madeleine, Wennberg, Suzanne, Straffansvar, s. 125. 
36 Prop. 2009/10:142 s. 46. 
37 Hellner & Radetzki, s. 227.  
38 Prop. 2009/10:42 s. 11. 
39 NJA 1993 s. 727. 
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NJA 2015 s. 482 ”Instagram-målet”       

Målet har medialt uppmärksammats som Instagram-målet och avsåg två tonårsflickor som 

åtalades för grovt förtal. De båda flickorna, som vid tillfället var 15 respektive 16 år gamla, 

kränkte flertalet individer via ett Instagramkonto. Totalt var det 38 personer (målsägande) som 

kvarstod efter att många hoppat av målet på grund av den stora uppmärksamheten. De två 

tonårsflickorna dömdes utöver straffrättsligt ansvar även till kränkningsersättning till de som 

fallit offer för kränkningarna.  

 

Fråga om jämkning av en förälders skadeståndsansvar för brott begångna av barnet. 

Mamman till en av de två unga flickorna åtalades för förtalsbrott i Högsta domstolen (HD) och 

dömdes till skadeståndsansvar enligt föräldraansvaret. Mamman överklagade hela vägen till 

HD och när frågan väl prövades där återstod skadeståndsansvar för 15 av målsäganden, 

eftersom förlikning dessförinnan skett med övriga. Precis som underrätterna kom HD att döma 

mamman till ojämkat skadeståndsansvar.  

 

I målet framgår bland annat att dotterns situation var stökig och att hon vid tiden för brotten var 

bosatt hos sin far, som inte längre hade vårdnaden om henne. Mamman hade gått så långt att 

hon tillsammans med stöd av socialtjänsten försökt få hem sin dotter, dock utan framgång. 

Pappan sades vara narkoman samt ha hotat mamman med kniv när hon kommit för att hämta 

hem sin dotter. Trots att mamman omöjligen kunnat utöva någon faktiskt vårdnad och omsorg, 

och än mindre övervaka vad dottern under denna period, därtill hennes ansträngningar för att 

få hem sin dotter, dömde domstolen att det inte fanns tillräckliga skäl för jämkning enligt den 

särskilda jämkningsregeln i 3 kap. 6 § SkL.40  

 

HD konstaterade att skadeståndsbeloppet i och med att det var så pass många målsägande, var 

avsevärt. Trots att mamman anfört att skadeståndsbeloppet betydligt översteg en årsinkomst, 

samt att hon haft tre underåriga barn hemma att försörja, ansåg HD alltjämt att den allmänt 

tillämpliga ekonomiska jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL inte skulle tillämpas. 

 

Kommentar:  

Instagram-målet berör frågan om vad som rimligen hade kunnat krävas av mamman för att 

undgå skadeståndsansvar enligt föräldraansvaret, något som kan ifrågasättas. Framförallt vad 

lagstiftaren avser att föräldrarna ska göra för att förhindra barnet att begå brott. För att få 

genomslag behöver domstolarna lämna tydliga avgöranden på hur en förälder ska agera och 

vad som räcker som förebyggande incitament. För att undvika ansvar enligt culparegeln krävs 

som regel ett aktsamt agerande. Om en skada sker mot någon eller något, på grund av 

vårdslöshet eller genom uppsåt, riskerar en att hållas skadeståndsrättsligt ansvarig. För att som 

förälder ska undvika skadeståndsansvar för bristande tillsyn krävdes en skärpt aktsamhet i 

tillsynen över sitt barn. En möjlighet att få skadeståndsansvaret jämkat är om föräldern genom 

specifika och långtgående insatser har gjort allt i sin makt för att förhindra att ens barn begår 

brott. Något som mamman onekligen försökt till det bästa av hennes förmåga. Domen kan bli 

vägledande och kan komma att betyda mycket för tillsynen över barn och vad en förälder kan 

stå till svars för det barnet publicerar och skriver på internet.  

 

 

 

 

                                                      
40 Bengtsson, Bertil. Karnov not. 64, kommentar till Skadeståndslagen 3 kap. 6§. 
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2.6.4 Kausalitet     

Något som bör konstateras är att uttrycken orsaksförhållanden och kausalitet kommer att 

betraktas som synonymer och en gemensam förutsättning för skadeståndsansvar.41 Föreligger 

orsakssamband föreligger det alltså, i denna uppsats, kausalitet och orden har därtill samma 

mening. 

 

”Det finns i svensk rätt ett starkt samband mellan skadestånd och straff.”42 Sambandet gäller 

främst att ett brottsligt handlande medför också skadeståndsskyldighet. Det förutsätter också att 

det finns ett orsakssamband – en kausalitet – mellan den brottsliga handlingen och effekten. 

Det räcker således inte att utfört handlingen utan en prövning av orsakssambandet behöver 

sättas in i ett sammanhang. Kausalitetsbedömningen syftar inte till att bedöma vad som borde 

ha hänt eller vilka rättsliga konsekvenser ett agerande kan eller borde kunna få.43 Förenklat kan 

frågan inför en bedömning ställas om effekten skulle ha inträffat även om den aktuella 

handlingen inte hade företagits. Vidare att skadan hade kunnat undvikas om det presumtiva 

ansvarssubjektet inte utfört den aktuella handlingen. Ju större sannolikhet är att skadan inträffar 

och ju mer allvarlig en skada kan tänkas bli, desto större försiktighet krävs av den handlande.44 

Något som framförallt gäller ungdomar i övre tonåren.  

 

2.6.5 Kränkning  

”Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett ingrepp mot dennes 

person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär”. Så lyder den 

regel som gäller för ersättning vid kränkning enligt 2 kap. 3§ SkL.  

 

Kränkningsersättningen har som funktion att utgöra någon form av upprättelse och samtidigt 

fungera som ett erkännande att denna typ av kränkande behandling inte är accepterad. Om det 

föreligger en ersättningsskyldighet genom att någon blivit utsatt för kränkning av den 

personliga integriteten ska den ideella skadan ersättas.45 Inget hindrar att en person som ännu 

inte uppnått straffmyndig ålder döms att betala skadestånd med stöd av 2 kap. 3§ SkL.46 

 

Enligt 5 kap. 6§ SkL bestäms ersättningens storlek med hänsyn till kränkningens art och 

varaktighet, om den haft förnedrande eller skändliga inslag, syftat till att framkalla allvarlig 

rädsla för liv eller hälsa, rikta sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga 

integritet, inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande eller varit ägnad att 

väcka allmän uppmärksamhet.47  Domstolen får mot bakgrund av de ovannämnda faktorerna se 

till vilken kränkning som kan ha ansetts uppkommit genom angreppet. Avsikten är att peka på 

vissa omständigheter som är ägnade att typiskt sett påverka graden av kränkning och därmed 

också ersättningens storlek.48 

 

2.6.6 Rent strikt ansvar   

Enligt föräldrabalken har vårdnadshavare ett tillsynsansvar och ett rent strikt ansvar enligt 

skadeståndslagen. I skadeståndsrättslig mening innebär rent strikt ansvar att en part ansvarar 

                                                      
41 Hellner & Radetzki, s. 186.   
42 Hellner & Radetzki, s. 57.   
43 Schultz, Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation, 2007, s. 36.     
44 Bengtsson, s. 16.    
45 Ramberg och Sigeman, s. 284. 
46 Hellner & Radetzki, s. 76. 
47 Strömbäck, Erland. Karnov not. 121, kommentar till Skadeståndslagen 5 kap. 6§ 
48 Hellner & Radetzki, s. 79 f.  
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för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon 

annans. Rent strikt ansvar innebär att en part svarar för skador oavsett om det finns eget eller 

annans vårdslösa eller uppsåtliga handlande i grunden. Då en skadelidande har rätt till 

skadestånd enligt rent strikt ansvar, finns det inte skäl att åberopa culpaansvaret då det strikta 

ansvaret är förmånligare för den skadelidande. Det finns emellertid undantag som gäller 

beloppsbegränsningar och som enligt lagstiftningen inte kan kringgås eller utökas genom att 

allmänna skadeståndsregler åberopas.49 

 

2.7 Subjektiva förutsättningar     

Till skillnad från de objektiva förutsättningarna som ovan skildrats hänför de subjektiva 

ansvarsförutsättningarna till skadevållaren personligen. Det handlar då om att undersöka de 

särskilda förutsättningarna för att skadevållaren i en specifik situation ska hållas ansvarig för 

skadan. Under denna rubrik faller den svenska skadeståndsrättens viktigaste regel – culparegeln 

– som utgörs av uppsåt och oaktsamhet som beskrivs nedan.50 För att bestämma 

oaktsamhetskravet görs en helhetsbedömning utifrån omständigheterna som vägs mot varandra, 

efter vilket man kan avgöra vilken grad av aktsamhet som ska iakttas i det specifika fallet brukar 

man ta hänsyn till tre faktorer. För det första tar man hänsyn till skaderisken. För det andra tar 

man hänsyn till hur stor en sannolik skada kan komma att bli och för det tredje tas hänsyn till 

möjligheterna att undvika skadan.51 När det saknas vägledning i författning, prejudikat eller 

sedvana är det nödvändigt med en friare bedömning av handlandet där domstolarna är 

hänvisade till en skönsmässig bedömning.52   

2.7.1 Culparegeln    

Som gemensam beteckning för de subjektiva rekvisiten uppsåt och oaktsamhet används ofta 

ordet culpa, alternativt vållande. Däremot kan varianter av dessa ord förekomma i den 

straffrättsliga- och skadeståndsrättsliga litteraturen då termerna som används för att beteckna 

de subjektiva rekvisiten för skadeståndsskyldighet är många och ordvalen i är långt ifrån 

konsekventa.53 Vårdslöshet, oaktsamhet och försumlighet innebär densamma enligt juridiskt 

språkbruk och ett skadeståndsansvar förutsätter således en sorts skuld hos den ansvarige själv 

och där denne inte varit försiktig som han borde ha varit.54 Det kräver att skadegöraren brustit 

i sin aktsamhet, vilket innebär att det inte räcker att ens handlande orsakat skada. 

Skadeståndsskyldighet för rena olyckshändelser föreligger följaktligen inte. Den som orsakar 

någon en person- eller sakskada kan bli skadeståndsskyldig om hon bevisligen vållat skadan 

uppsåtligen eller genom vårdslöshet, enligt 2 kap. 1 § SkL. Denna regel kallas för culparegeln 

och är den viktigaste principen inom skadeståndsrätt.55 

 

Det finns särskilda regler beträffade ansvar för barn och ungdomar och vårdnadshavare och 

föräldrar. Det är särskilda regler för föräldrar och vårdnadshavare medför ett särskilt strängt 

ansvar. Vidare förkommer ett culpaansvar vid sport och lek, där betydande antal skador uppstår 

- framförallt personskador.56 Det finns även en så kallad samtyckesregel, en av de vanligaste 

grunderna för att undanta skadeståndsansvar, som kan aktualiseras till exempel i idrottsliga 

                                                      
49 Hellner & Radetzki, s. 171 ff. 
50 Se avsnitt 2.6.1 Culparegeln. 
51 Hellner & Radetzki, s. 104 ff. 
52 Hellner & Radetzki, s. 122 ff. 
53 Hellner & Radetzki, s. 121. 
54 Bengtsson, s. 15.  
55 Bengtsson, s. 15.   
56 Hellner & Radetzki, s. 247.   
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sammanhang57 och som ger begreppet ”den som ger sin in i leken få leken tåla”, en verklig 

innebörd.  

 

Den skadeståndsrättsliga bedömningen är koncentrerad på en prövning av huruvida en handling 

varit oaktsam eller ej. En bedömning av om det förelegat ett uppsåt är oftast inte nödvändig, 

eftersom ersättningsskyldighet vid person och sakskada vanligen inte förutsätter uppsåt, utan 

istället aktualiseras redan vid oaktsamhet.58 

Vid en culpabedömning är frågan om den skadevållande kunde agerat annorlunda av största 

vikt. Detta berör både aktiva handlingar och underlåtenhet att handla. Vid en culpabedömning 

är frågan om den skadevållande kunde agerat annorlunda av största vikt. Detta berör både 

aktiva handlingar och underlåtenhet att handla.59 En traditionell uppfattning om en 

jämförelseperson och graden av aktsamhet denne besitter som en oaktsamhetsbedömning bör 

grundas på kallas ”bonus pater familias”, en god familjefar. Om skadevållaren inte iakttagit den 

grad av aktsamhet som karaktäriserar den gode familjefadern, kan det förutsättas att personen 

handlat oaktsamt.60 Den primära frågan som bör ställas i en culpabedömning är hur den påstått 

oaktsamme borde ha handlat annorlunda. Framförallt bör en standard att jämföra handlandet 

som förekommit med hittas. I culpabedömningen idag sker endast en avgränsad del av 

bedömning utifrån detta sätt. Lagstadganden och andra föreskrifter samt prejudikat används 

istället huvudsakligen som bedömningsgrunder.61 Finns inte lagstadgande, föreskrifter, 

prejudikat eller sedvana som vägledning för culpabedömningen, måste en fri bedömning av den 

skadevållandes handlande göras av domstolen. Då tas hänsyn till fyra faktorer: Risken för 

skada, skadans storlek, möjligheterna att förekomma skadan samt den handlades möjligheter 

att inse risken för skada. Alla faktorer vägs mot varandra i en helhetsbedömning och avgör om 

den skadevållande borde agerat annorlunda. Det ställs högre krav på att skadevållaren skulle 

underlåtit att utföra handlingen om risken för skada och skador som kan uppkomma är större.62 

  

                                                      
57 Hellner & Radetzki, s. 117 f.   
58 Prop. 2009/10:142 s. 46. 
59 Bengtsson, Bertil. Karnov not. 5, kommentar till Skadeståndslagen 2 kap. 1§. 
60 Hellner & Radetzki, s. 123.   
61 Hellner & Radetzki, s. 128 f. 
62 Hellner & Radetzki, s. 133 ff.   
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3. Vårdnadshavarens ansvar för barns handlingar  
 

3.1 Allmänt  

Som tidigare behandlats i definition av centrala begrepp (1.6) behandlas preciseringen av 

begrepp vårdnadshavare och förälder. För att en förälder ska kunna hållas ansvarig för sitt barns 

handlingar krävs det att denna har vårdnaden över barnet, det vill säga det juridiska ansvaret. 

Enligt 6 kap. 2-3 §§ FB framgår att båda föräldrar eller en av dem är vårdnadshavare om inte 

domstol anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilda förordnande förmyndare. Allt som oftast 

handlar det om att etablera den faktiska vårdnaden om barnet. Vid exempelvis skilsmässa kan 

vårdnaden komma tillfalla huvudsakligen en av föräldrarna, även om de har gemensam 

vårdnad. Den faktiska vårdnaden kan också med stöd av Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ha överlämnats till 

familjehemsföräldrar.63 

 

3.2 Föräldrars ansvar markeras genom lagstiftning  

Viktigt för kommande läsning är att hålla isär ansvarsformerna föräldrars ansvar på grund av 

den strikta ansvarsregeln i 3 kap. 5§ SkL och föräldrars ansvar enligt vanliga culparegeln (i 

kombination med 6 kap. 2§ FB) och barnets eget ansvar. Barnets eget ansvar kommer däremot 

inte i större utsträckning i detta forum.  

 

3.2.1 Tillsynsansvaret  

I 3 kap. 5 § SkL, som ovan angivits, en bestämmelse om strikt skadeståndsansvar för föräldrar 

som har vårdnaden om sitt barn som innebär att föräldrar har ett principalansvar för skador 

deras barn orsakat. Av motiven till den aktuella lagstiftningen framgår det att syftet i första 

hand är preventivt - att förebygga brott. Således går det att konstatera att reformen ska fungera 

som ett tydligare incitament för föräldrar att skapa en ökad tillsyn och insyn i barnets liv och 

mot denna bakgrund kunna bidra till att minska risken för ungdomsbrottslighet. Av förarbetena 

anges bland annat följande: 

 

”En aspekt som visat sig ha stark koppling till risken för ungdomsbrottslighet är föräldrarnas 

reaktioner när deras barn och ungdomar uppvisar ett beteende som strider mot grundläggande 

samlevnadsregler och normer, t.ex. snatterier och skolk från skolan //…// Ungdomar vars 

föräldrar inte bryr sig om eller agerar vid denna typ av avvikande beteendemönster löper den 

största risken för att begå brott och för att senare utveckla en vanekriminell livsstil //…// En 

reform som ger föräldrar tydligare incitament för att skapa ökad insyn i deras barn och 

ungdomars liv och att reagera på antisociala beteendemönster bör mot denna bakgrund kunna 

bidra till att minska risken för ungdomsbrottslighet.”64 

 

Föräldrar är, enligt 6 kap. 2 § tredje meningen FB, skyldiga att svara för att barn står under 

uppsikt eller se till att andra lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra barnet orsakat skada för 

någon annan.65 Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet är inte uteslutande beroende av om 

barnet är ersättningsskyldigt. Har ett barn genom olyckshändelse orsakat skada och därmed inte 

är skadeståndsskyldig kan vårdnadshavaren trots detta bli skadeståndsskyldig. Här åläggs 

föräldern ett skadeståndsansvar enligt den allmänna skadeståndsregeln i 2 kap 1§ SkL. Ansvaret 

riktas mot föräldern och det är orsakssamband mellan vårdnadshavares culpa/försumlighet i 

                                                      
63 Oldenstedt, Boel. Karnov not.143, kommentar till Föräldrabalk 6 kap. 2§. 
64 Se Prop. 2009/10:142 s. 23. 
65 Hellner & Radetzki, s. 255 f.  
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förhållande till den skada som uppstår av avgörande karaktär för om ett skadeståndsansvar ska 

anses föreligga eller ej.66 

 

Det är emellertid den skadelidande som ska visa att den tillsynspliktige varit oaktsam och 

därmed försummat sin tillsynsplikt över barnet och att det är underlåtenheten som orsakat 

skadan. Något som varit svårt för den skadelidande att bevisa. Lars-Göran Sund professor i 

rättsvetenskap anser att det kan ifrågasättas om inte beviskraven vid orsakandet bör vara 

mildare vid underlåtenhet att utöva tillsyn över barn. Eftersom det mindre ofta torde var möjligt 

att med säkerhet påstå att en hypotetisk handling skulle förhindra skadan.67 Om däremot den 

omedelbara tillsynen anförtrotts en lärare eller umgängesförälder så är vårdnadshavaren i regel 

inte ansvarig för skada som orsakats av barnet under deras tillsyn.68  

 

Föräldrars ansvar för sina barns skadevållande vid bristande tillsyn har ännu inte genererat 

särskilt många prejudikat. Mårten Schultz, professor i skadeståndsrätt, menar att det möjligen 

skulle kunna vara att reglerna är så effektiva att de inte leder till tvister eller också är föräldrarna 

mer benägna att frivilligt betala för sina barns handlingar och skadeståndsskyldighet.69 

 

Av det nu anförda ska inte slutsatsen dras att barn endast i helt riskfria miljöer får lämnas utan 

uppsikt. I NJA 1976 s. 458 som innefattar en nioåring (C) med en cykelpump, modifierad så att 

en kork kunde skjutas iväg med den. Nioåringen lånade ut pumpen till en sexåring (D) som 

ville leka med den. Eftersom korken fastnade, bad D en annan nioåring (G) om hjälp. Vid ett 

försök att få loss korken sköts korken ut och skadade D i ögat. 

 

Frågan var nu om C eller C:s pappa, som tillåtit C att leka med pumpen, kunde göras ansvarig 

för D:s skada på grund av vållande till denna. HD ansåg att pumpen inte kunde betraktas som 

en så farlig leksak att barn generellt skulle förhindras att leka med den. Det borde, enligt HD, 

för ”barns sunda utveckling” vara nödvändigt att då och då ägna sig åt lekar som inte är helt 

riskfria eller ofarliga. Pappans underlåtenhet att ta ifrån sonen pumpen ansågs därför inte vara 

vårdslöst och medförde ingen skadeståndsskyldighet – trots konstaterad farlighet.  

 

Det som HD framhäver med domen är att det inte går att begränsa barn i sin utveckling och 

heller inte låta barn leva i ett helt riskfritt liv – instängd i en bubbla. Olyckor kommer att ske 

när barn leker och allt sådant beteende kan därför inte vara skadeståndsgrundande.   

 

3.2.2  Förskole- och fritidsverksamhet  

Även den som har tillfällig vård om barn, till exempel arbetstagare inom förskole- och 

fritidshemsverksamhet, är tillsynspliktiga.70 De svarar för oaktsam underlåtenhet att utöva 

tillsyn över barnen, vanligen i den formen att de ådrar sin arbetsgivare skadeståndsskyldighet 

genom principalansvar (3 kap. 1§ SkL). Denna kategori berörs dock inte av det särskilda 

ansvaret enligt 6 kap. 2§ FB.71 

  

                                                      
66 Prop. 2009/10:142 s. 14. 
67 Sund, Tillsyn över barn, en studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, s. 240 ff.  
68 Hellner & Radetzki, 2014, s. 255 ff.  Se även nedan 4.2.1 Förskole- fritidshemsverksamhet.  
69 Schultz, SvJT 2010 s. 200. 
70 Sund, s. 262. 
71 Se Prop. 1993/94:57 s. 22. 
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3.2.3 Beloppsbegränsning   

Skadeståndsskyldigheten för vårdnadshavare är begränsad till högst en femtedel av 

prisbasbeloppet för en skadegörelse (för år 2019 är summan 9 300 kr).72 Syftet med denna 

begränsning är enligt förarbetena att principalansvaret ska omfatta hela eller i vart fall större 

delen av det skadeståndsbelopp som aktualiseras vid ungdomsmål.73 Det belopp som föräldern 

ska svara för kan möjligen jämkas vilket härefter följer i nästkommande avsnitt 

Jämkningsmöjligheter.   

 

3.2.4 Ansvarsförsäkring och skadeståndsansvar 

Det är sällan som den skadeståndsskyldige själv betalar skadeståndet. Barn och ungdomar har 

oftast en ansvarsförsäkring som täcker skadan och som faller under den hemförsäkring som 

föräldrarna betalar. Numera betraktas ansvarsförsäkringen som ett nödvändigt komplement till 

skadeståndsreglerna för person- och sakskada.74  

 

När en skada orsakas av någon som inte har fyllt arton år ska enligt lagen hänsyn tas till dennes 

ålder och utveckling, om ansvarsförsäkring finns, handlingens art, andra ekonomiska 

avseenden och övriga omständigheter. Skadeståndet ska bestämmas till vad som kan anses vara 

skäligt med hänsyn till dessa omständigheter.75  

 

Om skadegöraren är över 15 år utgår som huvudregel full ersättning, utom för mycket stora 

skador. Det kan däremot ställas ett större krav på aktsamhet på tonåringar nära 15-årsåldern. 

Vid skälighetsbedömningen tas avgörande hänsyn till ansvarsförsäkringen. 

Skadeståndsansvaret fungerar som ett incitament för att kunna förmå potentiella skadevållare 

att teckna en försäkring som i realiteten kommer de skadelidande till godo.76  

 

När skadevållaren är mellan 15 och 18 år är jämkning sällan aktuellt av andra orsaker än 

ekonomiska. Som nämnts ovan är detta inte aktuellt i de fall då en ansvarsförsäkring täcker 

skadeståndsansvaret. Om försäkring saknas kan jämkning komma ifråga.77 

 

3.2.5 Barns skadeståndsansvar  

Ett barn kan precis som en vuxen bli skadeståndsskyldig. Däremot skiljer sig den 

skadeståndsrättsliga bedömningen åt från hur en vuxen hade prövats. Den främsta skillnaden 

sker i de fall barnet av oaktsamhet vållat en skada. Ett barns eget skadeståndsansvar regleras i 

en särskild kombinerad ansvars- och jämkningsregel i 2 kap. 4 § SkL. För sådana ansvarsformer 

gäller som utgångspunkt samma regler som för vuxna. Termen ”vållar” betecknar även här 

skadeståndsgrundande handlande eller underlåtenhet. Särskilt beträffande mindre barn måste 

man emellertid ofta tillämpa andra bedömningsgrunder än som gäller för vuxna, även om man 

även för barnens del måste förutsätta ett beteende som är i viss mening uppsåtligt eller 

vårdslöst.78  

 

                                                      
72 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/40a27617-8e29-4ec2-a6d3-546087b1ecdf/293-aktuella-

belopp-2018-03.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 
73 Prop. 2009/10:142 s. 34. 
74 Hellner & Radetzki, s. 174 f.  
75 Bengtsson, Bertil. Karnov not 17-19, kommentar till Skadeståndslagen 2 kap 4§. 
76 Hellner & Radetzki, s. 175.  
77 Hellner & Radetzki, s. 177. Se även Prop. 1972:5 s.164. 
78 Bengtsson, Bertil. Karnov not 21, kommentar till Skadeståndslagen 2 kap 4§. Se även Hellner & Radetzki,  

s. 248. 
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Vid bedömningen i vilken utsträckning ett barn ska hållas skadeståndsskyldig vid vållande av 

skada föreligger en rad faktorer som ska beaktas. Vid beaktande av handlingens beskaffenhet 

ska hänsyn också tas till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande 

ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Utifrån dessa 

faktorer görs en skälighetsbedömning för att fastställa i vilken mån ett barn som vållat skada 

ska hållas skadeståndsskyldigt.79 Det är framförallt åldersfrågan som är av väsentlig betydelse 

vid bedömningen av barns skadeståndsansvar. Det görs en uppdelning av barn i 

ålderskategorierna 0– ca 4 år, ca 4–15 år samt 15–18 år.80 Det finns inte någon bestämd nedre 

åldersgräns under vilken ansvarighet skulle vara utesluten. Det har genom rättspraxis utarbetats 

en norm som innebär att de allra minsta barnen inte kan bli skadeståndsskyldiga över huvud 

taget, eftersom barnen varken kan anses vara oaktsamma eller handla med uppsåt vid orsakande 

av skada.81 För de fall skadevållaren ännu inte fyllt 15 år vållar sker aktsamhetsbedömningen 

efter mer objektiva kriterier än för vuxna då tanken är att någon som är under 15 år generellt 

ska behandlas mildare än äldre personer. Det är efter en ungdom fyllt 15 år som en 

aktsamhetsbedömning görs på samma sätt som för vuxna. Det finns emellertid utrymme i 

bestämmelsen att på grund av exempelvis ålder och utveckling jämka ansvaret för en sådan 

ungdom.82  

 

 

 

 

  

                                                      
79 Bengtsson, Bertil. Karnov not 22, kommentar till Skadeståndslagen 2 kap 4§. Se även Hellner & Radetzki,  

s. 247. 
80 Hellner & Radetzki, s. 250. 
81 Hellner & Radetzki, s. 248. Se även NJA 1977 s. 186.   
82 Hellner & Radetzki, s. 248-249.  
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4. Jämkningsmöjligheter     
 

4.1 Skälen för regeringens förslag   

Principalansvaret är enligt regeringens förslag beloppsmässigt begränsat per skadetillfälle. 

Syftet med denna begräsning är enligt förarbetena att principalansvaret ska omfatta hela eller i 

vart fall större delen av de skadeståndsbelopp som är aktuella i vanliga ungdomsmål. 

Skadeståndsskyldigheten för vårdnadshavarna är begränsat till högst en femtedel av 

prisbasbeloppet för en skadehändelse (för år 2019 är summan 9 300 kr).83 Som flera 

remissinstanser framhåller kan vårdnadshavare trots denna begränsning komma att drabbas av 

höga skadeståndsbelopp till följd av att barnet begår många brott. I vissa fall uppdagas en lång 

serie av brott vid ett och samma tillfälle och en vårdnadshavare kan alltså tämligen 

överraskande åläggas att ersätta ett stort antal skador. Det samlade skadeståndet kan då bli 

högt.84    

 

Vårdnadshavares skadeståndsansvar kan jämkas om skyldigheten att utge skadestånd är 

uppenbart oskälig. Det med hänsyn till vårdnadshavarens förhållande till barnet eller de 

särskilda åtgärder vårdnadshavaren har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. En 

vårdnadshavares skadeståndsskyldighet kan jämkas helt eller delvis, i de fall där tillämpningen 

av ansvaret är uppenbart oskälig.85 Vid bedömningen beaktas bland annat vårdnadshavarens 

förhållande till barnet, samt de särskilda åtgärder som föreligger vårdnadshavare att förhindra 

att barnet begår brott. Avsikten är att jämkningsmöjligheten endast ska användas undantagsvis 

och med återhållsamhet.86 Huvudregeln är att den skadelidande ska ha full ersättning för sin 

ekonomiska förlust och för den ideella skada han kan anses ha lidit.87 

 

Skadeståndet kan i vissa fall bestämmas efter en skälighetsbedömning, då ersättning för hela 

skadan möjligen inte ersätts i sin helhet. Något som ofta är fallet när det handlar om ansvaret 

för barn.88 Det förkommer även regler om skadeståndet och om en jämkning är möjlig. Något 

som först och främst sker då den skadelidande har varit medvållande till sin skada. Antingen 

genom att uppsåtligen medverkat till den eller genom oaktsamhet. Det kan vidare finnas fall 

när en vårdnadshavare gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott att ett 

skadeståndsansvar framstår som orimligt, exempelvis när barnet befinner sig i skolan.89 Den 

allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL är tillämplig även för föräldraansvaret. Dessutom 

finns en särskild jämkningsregel för föräldraansvaret i 3 kap. 6 § andra stycket SkL. Även om 

den ska tillämpas restriktivt, innebär den en utvidgning av möjligheten till jämkning vid ansvar 

enligt 3 kap. 5 § SkL.90 

 

4.2 Den allmänna jämkningsregeln   

En vårdnadshavares skadeståndsansvar kan också jämkas med stöd av den allmänna 

jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL. För jämkning förutsätter det ett oskäligt betungande 

                                                      
83 Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. 

Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och utgår från bastalet  

36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. 
84 Prop. 2009/10:142 s. 36 f.  
85 Bengtsson, Bertil. Karnov not. 64, kommentar till Skadeståndslagen 3 kap. 6§. 
86 Prop. 2009/10:142 s. 37 f.  
87 Bengtsson, 1994, s. 35.  
88 Bengtsson, Bertil. Karnov not. 57, kommentar till Skadeståndslagen 3 kap. 5§. 
89 Hellner & Radetzki, s. 254. 
90 Prop. 2009/10:142, s. 37 f.  
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skadeståndsansvar med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Därvid 

beaktas även skadelidandes behov av ersättning samt övriga omständigheter.91 Om en förälder 

åsidosatt tillsynen av barnet kan det potentiellt handla om stora summor som ska betalas ut. 

Därvid är det viktigt att möjligheten till att ersättningsskyldigheten kan jämkas, varvid den 

skadelidandes behov av skadestånd och övriga omständigheter ska beaktas. I vissa fall kan 

skadeståndet jämkas till noll. Om en vårdnadshavare under en kortare tid ställs inför omfattande 

skadeståndskrav på grund av att barnet har begått en serie brott, kan det finnas utrymme för 

jämkning vilket tas upp i förarbetena till propositionen.92 Om det är fråga om vårdnadshavare 

med mycket låga inkomster, till exempel i form av ekonomiskt bistånd eller en ensamstående 

vårdnadshavare med låg förvärvsinkomst, skulle skadeståndet enligt förarbetena kunna jämkas 

även när det inte är fråga om omfattande skadeståndskrav.93 

 

4.3 Den särskilda jämkningsregeln   

Enligt 3 kap. 6 § andra stycket SkL återfinns bestämmelsen om jämkning av föräldrars 

principalansvar. Grundtanken är att principalansvaret ska tillämpas vare sig vårdnadshavaren 

agerat försumligt i något avseende eller ej. Den särskilda jämkningsregeln är undantaget från 

denne princip. I propositionen ligger fokus på förhållandet mellan vårdnadshaven och barnet, 

där en eventuell jämkning kan aktualiseras då det inte finns någon kontakt alls. Detta kan 

exempelvis bero på att vårdnadshavaren aktivt valt att inte delta i tillsynen av barnet eller där 

en ungdom är omhändertagen enligt socialrättslig tvångslagstiftning. Att en av 

vårdnadshavarna har mer kontakt med barnet än den andre vårdnadshavaren bör däremot inte 

utgöra skäl till jämkning.94 

 

Har vårdnadshavaren gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott där ett 

skadeståndsansvar skulle vara en vanföreställning, kan det enligt förarbetena finnas anledning 

till jämkning.  Det finns exempel på rättsfall från hovrätterna där domstolen beaktat denna typ 

av invändningar från vårdnadshavarna och därmed jämkat skadeståndet till noll.95 

 

4.4 Praxis   

4.4.1 Utdömande av solidariskt skadeståndsansvar 

I nedanstående rättsfall har skadestånd utdömts och jämkning inte utgått dock har domstolarna 

lämnat denna fråga utan motivering och konstaterar enbart att vårdnadshavaren är 

skadeståndsskyldig i enlighet med 3 kap. 5 § SkL och att det inte finns några skäl för jämkning 

enligt 3 kap. 6 § SkL. 

 

HovR B 969-12       

I denna dom från Göta hovrätt gällande ett misshandelsmål bestred föräldrarna 

skadeståndsskyldigheten och gjorde gällande att skäl för jämkning förelåg. I avgörande gjorde 

hovrätten sin bedömning i enlighet med 3 kap. 6§ SkL och ansåg att det saknades 

förutsättningar att jämka skadeståndet för vårdnadshavarna. Således låg det yrkade 

skadeståndsansvaret inom ramen för vårdnadshavarnas skadeståndsansvar enligt SkL 3 kap. 5§. 

 

                                                      
91 Bengtsson, Bertil. Karnov not. 142, kommentar till Skadeståndslagen 6 kap. 2§. 
92 Prop. 2009/10:142 s. 36 f.  
93 Prop. 2009/10:142 s. 37 f.  
94 Prop. 2009/10:142 s. 36-37. 
95 Se Hovrätten för Övre Norrland mål T 1121-10, Hovrätten för Västra Sverige mål T4008-11 och Svea hovrätt 

mål B 7356-11. 
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HovR B 1218-11       

I ett avgörande i Svea hovrätt dömdes en ensamstående vårdnadshavare till solidariskt 

skadeståndsansvar tillsammans med sin son till följd av ett rån sonen begått. Hovrätten menade 

att det är irrelevant för principalansvaret huruvida modern är ensamstående eller ej. I fråga om 

jämkning konstaterade hovrätten att en restriktiv tillämpning av denna regel ska ske och endast 

tillämpas då föräldern vidtagit särskilt långtgående åtgärder för att förhindra att barnet begår 

brott. Hovrätten menade att insatserna inte varit tillräckliga för att jämka vårdnadshavarens 

skadeståndsansvar trots långvarig kontakt med socialtjänsten.   

 

HovR B 1121-10       

Tingsrätten dömde två 15-åriga pojkar för rån och därmed också skadeståndsskyldighet. I målet 

redogjordes vilka åtgärder vårdnadshavarna vidtagit som enligt tingsrättens mening inte var 

tillräckliga för att ett skadeståndsansvar skulle anses orimligt. Tingsrätten dömde pojkarnas 

föräldrar ett ålagt solidariskt skadeståndsansvar tillsammans med sina barn. Ena pojkens 

förälder överklagade och yrkade på att hovrätten skulle befria henne från skyldigheten att 

solidariskt med sonen utge de utdömda skadestånden. Vilket hovrätten även i sitt domslut 

befriade henne från. I detta fall kom hovrätten fram till att pojkens mamma vidtagit åtgärder i 

syfte att komma till rätta med sonens beteendeproblematik. Det konstateras vidare att upprepade 

kontakter med socialtjänsten och kontakt med andra myndigheter syftat till att förhindra en 

kriminell livsstil. Mamman påvisade således att hon uppfyllt sin plikt i enlighet med 3 kap. 6 § 

FB i enlighet med förarbetena till bestämmelsen i 3 kap. 5 § SkL.  

 

TR B 211-17       

En 19-årig man har vid Kalmar tingsrätt dömts för att via sociala medier försökt få att barn att 

skicka nakenbilder till honom. Mannen som vid tillfället för brotten var 17 år gammal dömdes 

till psykiatrisk vård för barnpornografibrott, sexuellt ofredande, försök till utnyttjande av barn 

för sexuell posering och olaga hot. Eftersom han var underårig vid tillfället ansåg Kalmar 

tingsrätt att fängelse är uteslutet. Tre av barnen ska enligt domen få skadestånd på mellan 6000 

och 13 000 kronor. På grund av mannens ålder dömdes hans mamma och tillika vårdnadshavare 

att solidariskt betala skadestånd på nästan 23 000 kronor till de målsägande.   

 

Kommentar: 

Denna dom från Kalmar Tingsrätt (TR B 211-17) berör inte minst tillsynsansvaret hos 

vårdnadshavaren. Kalmar tingsrätt lämnar endast följande motivering: ”Vid denna utgång och 

eftersom L.H. är mamma till D.H. och vid tiden för brotten var hans vårdnadshavare ska hon 

solidariskt med honom svara för de mot honom utdömda skadestånden intill en femtedel av 

prisbasbeloppet vid nämnda tid”. Av domen framgår det inte om mamman uppfyllt sin 

tillsynspliktighet något som tingsrätten inte tagit med i beaktandet vid beslut. En 

vårdnadshavare är enligt 6 kap. 2 § andra stycket FB skyldig att se till att barnet står under 

uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra barnet från att orsaka skada för 

annan. 

 

Frågan är den om tillsynen över barnet kan gå till sådan överdrift att en förälder tvingas 

övervaka barnet, låsas in i hemmet och begränsas tillgång till internet. Detta så att barnet inte 

ska kunna företa straffbelagda gärningar.  

 

Culpabedömningen av äldre tonåringars gärningar bör motsvara den som tillämpas för vuxna 

personer. Vidare kan det tänkas att en förälder ska genomsöka dator och telefon för att finna 

denna typ av brott. Någonting som kan uppfattas som ett intrång och inskränkning på individen. 

Är det rimligt att en förälder ska åläggas ansvaret för händelser som sker över internet på en 
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telefon eller dator som tillhör en nästintill myndig person? Ska det gå så långt att 

tillsynsansvaret hos föräldrarna liknas vid ett panoptikon? En slags disciplinär makt som kan 

utövas av vårdnadshavaren genom att barnet faller i ledet automatiskt då barnet inte vet om han 

eller hon är övervakat eller inte. Tekniken finns. Spionprogram och GPS-övervakningssystem 

kan installeras i ovan nämnda teknik. Men vilka intrång på barnets integritet kan anses 

acceptabla under tillsynsansvaret och vilka konsekvenser kan detta generera? 

 

4.4.2 Jämkning av solidariskt skadeståndsansvar   

Här redovisas fall där jämkning av solidariskt skadeståndsansvar skett.   

 

HovR T 4008-11  

I detta mål dömdes en 15-åring tillsammans med två andra unga flickor för en rad olika 

övergrepp mot en annan ung ficka. En av de tre förövarna blev av tingsrätten dömd till att betala 

ut skadestånd till den skadelidande. Hennes föräldrar blev även solidarisk skadeståndsskyldiga 

enligt 3 kap. 5§ SkL för dotterns brott.  

 

I domen meddelad av Hovrätten för västra Sverige blev bedömningen annorlunda vad gäller 

betydelsen av att barnet är föremål för socialtjänstens åtgärder. Hovrätten ändrade tingsrättens 

beslut angående vårdnadshavares skadeståndsskyldighet för sin dotters brott enligt 3 kap. 5 § 

SkL. Tingsrätten dömde till solidariskt skadeståndsansvar och menade att föräldrarnas åtgärder 

genom socialtjänst inte var tillräckliga då föräldrarna inte visat särskilt engagemang angående 

åtgärderna. Hovrätten menade emellertid att det var av betydelse då vårdnadshavarna aktivt 

sökt hjälp hos både skola och socialtjänst långt före dotterns handlingar. Vidare ansåg hovrätten 

även att föräldrarna på egen hand vidtagit de åtgärder som rimligen kan begäras av föräldrar till 

en tonåring med problem. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och menade att det vore 

uppenbart oskäligt att vårdnadshavarna skulle bli solidariskt ansvariga att betala dotterns 

skadestånd i detta fall.  

 

HovR T 1121-10  

Berör en ung man som tillsammans med en kamrat förorsakat en rad brottsliga handlingar. I 

meddelad dom av Hovrätten för övre Norrland gällande skadestånd vid ett rån anförde 

vårdnadshavare att hon gjort allt hon kunnat för att förhindra att hennes son begick brott. Det 

har bland annat redogjorts att de haft en mångårig kontakt med socialtjänsten, BUP och 

socialjouren. Vårdnadshavaren hade både ensam och tillsammans med myndigheterna gjort ett 

aktivt försökt till att förhindra att sonen hade ett umgänge med kamrater han tidigare begått 

brott med. Vårdnadshavaren ansåg själv att hon inte kan anses ha brustit i sin tillsynsplikt som 

hon har i egenskap som mamma, det var inte möjligt för henne att förutse vad hennes son skulle 

begå ett så grovt brott som rån och andra företeelser. Mamman ansåg sig därmed inte kunna bli 

solidariskt skadeståndsansvarig tillsammans med sin son.  

 

Hovrätten prövade ärendet och anförde att huvudregeln är att vårdnadshavaren är 

skadeståndsskyldig för skador orsakade av sina barn vilket följer av 3 kap. 5 § SkL. 

Utgångspunkten är att ansvaret ska tillämpas även då föräldern inte agerat försumligt i något 

avseende. Således ska en förälder som uppfyllt alla sina förpliktelser som vårdnadshavare 

solidariskt med sitt barn svara för skadeståndet, då jämkningsregeln ska tillämpas restriktivt. 

Hovrätten anförde att det är svårt att se vilka ytterligare åtgärder mamman rimligen kunnat vidta 

för att förhindra att sonen skulle begå brott. Hovrätten fann i enlighet med 3 kap. 6§ andra 

stycket SkL att det vore uppenbart oskäligt att ålägga mamman tillsammans med sonen ett 

solidariskt betalningsansvar för den skadeståndsskyldighet som uppstått genom hans brottsliga 
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handlingar. Det hade därför varit uppenbart oskäligt att ålägga modern solidariskt ansvar för 

sin sons skadeståndsskyldighet till följd av brottslighet.  
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5. Föräldrars ansvar ur ett preventivt och kriminologiskt 

perspektiv  
 

5.1 Föräldrars möjlighet att förhindra brott     

I Sverige är barn under 15 år inte straffrättsligt ansvariga för sina handlingar. Anledningen är 

att ett barn inte anses ha uppnått den mognad som krävs för att förstå konsekvenserna av sina 

handlingar och de kan därför inte heller dömas för brott.96  

 

Det finns heller ingen enkel förklaring till varför unga begår brott. Det finns otaliga studier 

avseende denna fråga och är en potentiell riskfaktor i svåra familjesituationer med olika typer 

av sociala, ekonomiska och emotionella problem.97  

 

Barn och ungdomars boende- och familjesituationen kan i hög grad påverka risken för 

ungdomsbrottslighet. Familjesituationen och uppfostringsmetoderna har visat sig vara av stor 

betydelse för risken för ungdomsbrottsligheten och kan antingen fungera som en 

brottsprevention eller som en riskfaktor till utvecklandet av ett kriminellt beteende. Föräldrars 

reaktioner har visat sig ha stark koppling till risken för ungdomsbrottslighet. Det kan röra sig 

om beteende som strider mot grundläggande samlevnadsregler och normer till exempel 

frånvaro från skolan eller snatterier. Föräldrar som inte agerar vid denna typ av avvikande 

beteendemönster ökar risken för barn att begå brott som möjligen kan utvecklas till en 

vanekriminell livsstil. Det kan konstateras att föräldrarnas avsaknad av tillsyn, intresse och 

anknytning har betydelse för risken beträffande ungdomsbrottslighet. Det förutsattes i 

propositionen att ett tydligare incitament och ”ett skärpt skadeståndsansvar för 

vårdnadshavare” ska minska risken för ungdomsbrottslighet.98  

 

5.1.1 Ett tydliggörande av föräldrars ansvar   

Av redogörelsen ovan står klart att ungdomsbrottslighet påverkas av flera komponenter och att 

en av dessa faktorer är den sociala kontroll som föräldrar och det övriga närsamhället kan utöva. 

Skolans insatser är av stor betydelse i sammanhanget genom att preventivt förebygga de miljöer 

som barnet befinner sig i. Vid sidan av sådana insatser finns det anledning att anta att ett skärpt 

skadeståndsansvar för föräldrar kan bidra till att på sikt motverka ungdomsbrottsligheten. Även 

i övrigt finns goda skäl för att föräldrar i större utsträckning än i dag ska medverka till att täcka 

de skador som uppkommer genom brott som begås av deras barn och ungdomar. Regeringens 

bedömning är således att föräldrars ansvar för skador orsakade av deras barn och ungdomar bör 

skärpas i syfte att markera att det är föräldrarna som bär huvudansvaret för sina barn och 

ungdomar.99 

 

5.1.2 Föräldrars brottsförebyggande roll    

Vid kriminologiska förklaringar för brottsligt beteende har de förhållanden som funnits under 

uppväxttiden kommit att ses som centrala.100 

Viktiga faktorer för ett barns utveckling är förälderns individuella egenskaper och förmåga till 

omsorg. Dessutom har uppfostringsmetoder och förhållningsätt till barnet en stor inverkan på 

                                                      
96 Brå Rapport 2014:20, s. 27. 
97 Prop. 2009/10:142, s. 22 f.  
98 Prop. 2009/10:142, s. 23. 
99 Prop. 2009/10:142, s. 26 f. 
100 Estrada & Flyghed, s. 143.  
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barnets trygghetskänsla för en sund inställning mot samhället. Teorin om sociala band utvecklat 

av Travis Hirschi är ett exempel på social prevention. De sociala åtgärderna är de som utgör 

förändrandet av individers benägenhet att begå brott. Genom att förstärka individens moral, 

självkontroll och kopplingar till samhället kan man då minska benägenheten och risken för att 

individen ska begå brott. Enligt Hirschi finns där fyra huvudbegrepp som påvisar att man tar 

avstånd från brottsliga handlingar: 

1. Anknytning (attachment): vilket innebär relationen som individen har till skola, 

föräldrar samt andra nära relationer.  

2. Åtagande (commitment): ett åtagande i form av till exempel skola eller arbete.  

3. Involvering (involvement): ett engagemang såsom skola, arbeta eller fritidsaktivitet 

(föreningslivet) 

4. Moralisk övertygelse (belief): en övertygelse som individen känner ser på att följa 

samhällets regler och ordningen.101  

5.2 Ett skärpt vårdnadshavaransvar     

5.2.1 Syftet med bestämmelsen     

Föräldraansvaret markeras genom lagstiftning och infördes i preventivt syfte.102 Bestämmelsen 

har en allmänpreventiv funktion och att motverka människor att begå brott och på sikt även 

minska ungdomsbrottsligheten i Sverige. Syftet var främst att öka föräldrarnas engagemang 

och kontroll över barnens liv utanför hemmet och inskärpa att föräldrarna bär huvudansvaret 

för barn och ungdomar.103   

 

Om barnet inte anses vållande till skadan, bör en vårdnadshavare endast kunna hållas ansvarig 

enligt den allmänna culparegeln i 2 kap. 1 § SkL, vilket bland annat förutsätter att 

vårdnadshavaren varit vårdslös. Den då sittande regeringen menade att en stor del av 

ungdomsbrottsligheten berodde på att vårdnadshavarens reaktioner eller snarare bristande 

reaktioner på handlandet av deras barn.104 För att motverka detta och tydliggöra avsikten gavs 

föräldrar ett direkt ekonomiskt ansvar för sina barn och de skador de orsakar. Regeringen 

menade vidare att det ökade föräldraansvaret inte skulle innebära att samhällsansvaret minskar 

utan att det har en samverkan.105   

 

Regeringen menade att det nya ansvaret ska vara ett stöd för föräldrar i diskussioner med sina 

barn kring vilka regler inom familjen ska gälla. Något som skulle medföra rimliga argument 

för ökad insyn i de aktiviteter deras barn hänger sig åt, då föräldrarna kan bli personligt 

ansvariga för eventuella skador barnet orsakar. Regeringen argumenterar också för 

principalansvaret genom att betona att någon alltid får bära det ekonomiska ansvaret för 

skadeverkan. Det är föräldrarna som ska bära kostnaden istället för den skadedrabbade, barnet, 

staten eller kommunen.106 Reformen ska vara ett förtydligande av att föräldrarna är ytterst 

ansvariga för sina barn.107 En ny skärpt ansvarsregel för föräldrar behövs av den anledningen 

att den tidigare lagändringen i föräldrabalken108 (1949:381) från år 1994 var otillräcklig. 

                                                      
101 Lilly, Cullen & Ball, s. 119. 
102 Prop. 2009/10:142 s. 17. Se även Bengtsson, Bertil. Karnov not. 56, kommentar till Skadeståndslagen 3 kap. 

5§. 
103 Prop. 2009/10:142 s. 20. 
104 Prop. 2009/10:142 s. 44. 
105 Prop. 2009/10:142 s. 25. 
106 Prop. 2009/10:142 s. 25. 
107 Prop. 2009/10:142 s. 26. 
108 Lag (1994:1433) om ändring i föräldrabalken. 
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Föräldrars culpaansvar i tillsynen för deras barn utökades i den ändringen, men detta gav ingen 

effekt i praktiken. Därav ansåg regeringen att en skärpning angående föräldraansvaret i 

lagstiftningen var nödvändig, där ett nytt culpaansvar skulle inte vara tillräcklig.109   

 

I propositionen för lagändringen i föräldrabalken år 1994 diskuterades redan då införandet av 

ett strikt ansvar. Utredarna ansåg att det skulle strida mot huvudregeln att man endast kan bli 

skadeståndsansvarig för skador man själv vållat samt att det inte skulle ge den preventiva effekt 

som eftersträvades.110 Förslaget för det nya vårdnadshavaransvaret skulle utformas likt det 

principalansvar som råder mellan arbetsgivare och arbetstagare.111 Föräldern är ansvarig om 

barnet vållat skadan och ingen prövning krävs av domstolen mer än i förhållandet mellan barnet 

och skadan.112 Införandet av en sådan regel skulle enligt regeringen inte skilja sig från 

uppfattningen de flesta föräldrar redan har om vilket ansvar de har för sina barns skadestånd, 

detta enligt Brå:s rapport från år 1990.113 

 

5.2.2 Principalansvaret      

Föräldrars principalansvar återfinns i Skadeståndslagens tredje kapitel ”Skadeståndsansvar för 

annans vållande och för det allmänna”. Kapitlets femte och sjätte paragrafer ger uttryck för 

föräldraansvaret samt tillhörande jämkningsmöjligheter. Principalansvaret enligt 3 kap. 5 § SkL 

omfattar person- och sakskada som barnet vållar genom brott. Vid tillämpningen av 

föräldraansvaret kan även den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL aktualiseras, utöver 

speciella jämkningsregeln i 3 kap. 6 § SkL. Detta är en sista utväg att undgå ett oskäligt stort 

skadestånd.114 

 

Ansvarssubjektet är en förälder som har vårdnaden om ett barn, enligt 3 kap. 5 § första stycket 

första meningen SkL.115 Av förarbetena anges även skada som uppkommer genom att barnet 

kränker någon annan på så sätt som anges i 2 kap. 3 § SkL. Principalansvaret gäller även då 

barn under 15 år har gjort sig skyldiga till brott. Däremot kan påföljderna för en underårig inte 

en straffrättslig påföljd dömas denne, enligt 1 kap. 6 § BrB. Anledningen till åldersgränsen är 

att barn under 15 år inte anses ha uppnått den mognadsgrad som krävs för att de ska kunna 

förstå konsekvensen av sina handlingar. Brottet kan emellertid utredas och den unge kan bli 

föremål för andra samhällsingripanden än brottspåföljd. En åtgärd kan exempelvis röra sig om 

en så kallad paragraf 31-utredning116 vars huvudsakliga syfte är att klarlägga barnets behov av 

ingripande av sociala insatser.117 Reglerna som återfinns i föräldrabalken utgår från att barnets 

båda föräldrar är vårdnadshavare, om inget annat har förordnats av domstol.118 Vårdnaden över 

barnet gäller från barnets födelse till 18-årsdagen. Föräldraansvaret sträcker sig således över 

denna tidsperiod.119 

 

                                                      
109 Prop. 1993/94:57, s. 10. 
110 Prop. 1993/94:57, s. 13 f. 
111 Ds 2009:42, s. 49. För vidare läsning se Heller och Radetzki, s. 144 ff.  
112 Prop. 2009/10:142, s. 28. 
113 Brå-PM 1990-1, s. 83 f.  
114 Bengtsson, Bertil. Karnov not. 149-152, kommentar till Skadeståndslagen 6 kap. 2§. 
115 Prop. 2009/10:142 s. 45. 
116 En § 31-utredning innebär en utredning enligt 31 § i lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

(1964:67).  
117 Brå Rapport 2014:20 s. 36.   
118 Se bland annat 6 kap. 3 § FB. 
119 6 kap. 2 § FB. Se även prop. 2009/10:142 s. 45. 
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En gärning ska som huvudregel anses som brott endast om den har begåtts uppsåtligen. Frågan 

om adekvat kausalitet, det vill säga orsakssamband avgörs enligt sedvanliga principer.120 Det 

kräver även att den skadelidande själv väcker talan mot vårdnadshavaren i ett tvistemål och 

syftet med regeln är att fånga upp de vanligaste brotten som unga begår, såsom till exempel 

misshandel, stöld och rån.121 

 

Förälderns ansvar enligt bestämmelsens andra stycke framgår att föräldraansvaret för varje 

skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gäller för det år då 

skadehändelsen inträffade.122 Står barnet under vårdnad av två föräldrar, gäller begränsningen 

för dem gemensamt. Enligt regeringen är det mer lämpligt att knyta begränsningen till ett 

skadeståndsrättsligt begrepp. Av lagförslaget framgår att beloppsbegränsningen bör gälla för 

varje skadehändelse. Det avgörande är inte om det uppkommit en eller flera skador utan om det 

förekommit ett eller flera händelseförlopp.123 Vidare framgår av andra stycket att 

begränsningen gäller för båda föräldrarna om vårdnaden för barnet är gemensam. Om 

skadeståndet är högre än detta ansvarar barnet ensamt för resterande del av skulden.124 

 

Slutligen framgår av tredje stycket att om flera lidit skada till följd av skadehändelsen och om 

beloppet som anges i andra stycket inte räcker till full ersättning till alla ska ersättningen sättas 

ned med samma kvotdel för var och en av de skadelidande.125 

 

5.3 Kontroll av brottsliga impulser      

Kriminologisk forskning har länge försökt besvara frågan om varför vissa människor utövar 

brottsliga handlingar medan andra avstår ifrån att begå brott. Den sociala kontexten har genom 

historien spelat en betydande roll i utvecklandet av olika teoretiska grunder för att beskriva 

brott. Genom förändrade sociala kontexter i samhället har människors syn på människans 

ställning och tillvaro förändrats genom tid. Dessa förändrade sociala kontexter har resulterat i 

kriminologiska teorier som har olika centrala element (individbaserad - samhällsbaserad) som 

grundpelare för att beskriva brottets tillkomst.126 Den relevanta frågan att ställa enligt detta 

synsätt är inte: Varför begår de brott? utan i stället: Varför begår vi inte allesammans brott? 

Två kontrollteorier som genererat en ansenlig mängd kriminologisk forskning och diskussion 

är teorin om sociala band samt självkontrollteorin.127 Senare teorier förhåller sig, kritiserar eller 

införlivar vissa komponenter från dessa teorier och det kan därför vara befogat med en 

presentation av dessa som redovisas nedan.  

En teori som förklarar varför unga människor utvecklar kriminellt beteende är Travis Hirschis 

sociala band-teori. Teorin utvecklades i syfte att utmana de två ledande paradigmen i den 

aktuella tiden, vilka var: den differentiella associationsteorin och Strain-teorin. Hirschi såg den 

differentiella associationsteorin som beskrivandet av ungdomar som är omslutna i avvikande 

kulturer och att de lär sig genom interaktion med andra. Strain-teorin, självkontrollteorin, 

                                                      
120 Prop. 2009/10:142 s. 45. 
121 Hellner & Radetzki, 2014, s. 248. 
122 För år 2019 är prisbasbeloppet beräknat till 46 500 kr. Föräldraansvaret är utifrån detta begränsat till 9 300 kr 

per skadehändelse. Se Statistiska centralbyrån, Prisbasbeloppet för 2019 beräknat till 46 500 kr, Statistiknyhet från 

Statistiska centralbyrån, 2018-07-12.  
123 Prop. 2009/10:142 s. 34 ff. 
124 Bengtsson, Bertil. Karnov not. 64, kommentar till Skadeståndslagen 3 kap. 5§. Se även Brå-PM 2014:20, Brott 

begångna av barn (i det följande Brå- PM 2014:20) s. 93.   
125 Bengtsson, Bertil. Karnov not. 65, kommentar till Skadeståndslagen 3 kap. 5§.  
126 Lilly, Cullen & Ball, s. 4. 
127 Lilly, Cullen & Ball, s. 127. 
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utvecklad av bland annat Michael Gottfredson, menade att förmågan att inte kunna uppnå 

kulturella mål, utvecklade en frustration som drev människor till kriminalitet. Hirschi menade 

att dessa teorier beskrev något som inte krävde förklaring eftersom det var motivationer. Den 

teoretiska utgångspunkten om varför människor är motiverade att begå brott ifrågasatte Hirschi. 

Istället framhävde han ett alternativt tankesätt: Varför bryter inte människor mot lagar? 

Identifierandet av social kontroll är det som reglerar när brott uppstår. Hirschi beskrev dessa 

som sociala band.128  

En central variabel i teorin är relationen till föräldrarna som länkas ihop med hög socialisering 

och internalisering av normer, det vill säga införlivning av andras tankar, värderingar och 

reaktionssätt i den egna personen. Det emotionella bandet föräldern har med barnet involverar 

överförandet av förälderns ideal och förväntningar. Hirschi menar att föräldrarnas ideal och 

normer är psykologiskt närvarande när frestelse att begå ett brott uppstår för ungdomar om det 

finns ett starkt socialt band. Om ungdomarna inte har ett starkt socialt band till sina föräldrar 

ökar sannolikheten att falla för frestelser att begå brott utan att tänka på föräldrars reaktion. 

Därför är den psykologiska närvaron mellan förälder och barn viktig. Den direkta kontrollen 

för övervakning från föräldrar till ungdomar inte är hållbar när individerna blir äldre.129   

5.4 Kritik mot utredningen avseende 3 kap. 5§ Skadeståndslagen  

”Målet för kriminalpolitiken är att brottsligheten ska minska och att människors trygghet ska 

öka. Särskilt fokus brukar ofta riktas mot ungdomsbrottsligheten. Ett skäl till detta är att barn 

och ungdomar med rätta uppfattas som bärare av framtiden” 

 

Så inleder Regeringens proposition 2009/10:142 om ett skärpt skadeståndsansvar för 

vårdnadshavare. Det är däremot osäkert i vilken omfattning som bestämmelserna enligt 3 kap. 

5§ SkL verkligen inneburit någon väsentlig påverkan på ungdomsbrottsligheten. År 2016 fick 

Brottsförebyggande rådet därför i uppdrag av regeringen att utvärdera reformen om ett skärpt 

skadeståndsansvar för föräldrar. 130  

 

I rapporten, som baseras på statistik, enkäter och intervjuer framgår det att år 2016 (året för 

utredningarna) var det omkring 2 000 föräldrar som blev skadeståndsskyldiga till följd av att 

deras barn begått brott som resulterat i skadestånd. De flesta tycks ha betalat skulden men det 

är däremot osäkert om lagen verkligen inneburit att brottsoffren i större utsträckning än tidigare 

får sina skador täckta. Reformen innebär att föräldrar, tillsammans med sina barn, numera kan 

bli solidariskt skadeståndsansvariga för vissa typer av skador som uppkommit till följd av brott 

som barnen dömts för.131 Syftet med reformen var framförallt att motverka ungdomsbrottslighet 

och förhindra att ungdomar hamnar på glid och djupare in i kriminella banor. Det fanns även 

en tanke att reformen skulle stärka brottsoffrens ställning genom att öka möjligheterna att få ut 

skadeståndsersättning.132 

 

Inget stöd för effekter på ungdomsbrottsligheten.  

Ett flertal remissinstanser ifrågasatte att ett skärpt skadeståndsansvar kunde ha en inverkan på 

ungdomsbrottsligheten och menade på att det inte fanns något empiriskt stöd eller underlag som 

                                                      
128 Lilly, Cullen & Ball, s. 115. 
129 Lilly, Cullen & Ball, s. 87 f. 
130 Brå Rapport 2017:1, Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott, En utvärdering av 2010 års reform.  
131 Bengtsson, Bertil. Karnov not. 56, kommentar till Skadeståndslagen 3 kap. 5§. 
132 Brå Rapport 2017:1, s. 12. 
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påvisade att ett skadeståndsansvar för föräldrar skulle innebära att de engagerar sig mer i sina 

barn.133  

 

Åklagarmyndigheten menade att förslaget skulle kunna påverka föräldrarnas beteende negativt 

och framhävde att de flesta föräldrar redan i dagsläget agerar utifrån bästa förmåga. Ett utökat 

skadeståndsansvar skulle knappast fungera som ett incitament för föräldrarna att ändra och att 

agera på någon annat vis. Enligt Åklagarmyndigheten kan ett förtroende från föräldrarnas sida 

skadas. Möjligheten att få föräldrarna på samhällets sida, i försöken att tillrättavisa den unga, 

försämras om föräldrarna görs till motpart i brottmålet. Föräldrarnas del i det hela kan då 

medföra ett självständigt intresse av att den unga inte döms för brott. Något som skulle kunna 

leda till att de försöker förmå sitt barn att inte erkänna, skyller på någon annan eller kanske till 

och med ger falskt alibi och på så vis bagatellisera barnets brottsliga gärning. 

Åklagarmyndigheten befarade även att föräldrar skulle kunna förväntas bli mindre benägna att 

samarbeta med polis och åklagare. En del remissinstanser menade också att ett principalansvar 

riskerar att ha en direkt negativ påverkan på ungdomars beteende. Advokatsamfundet menade 

att ansvarsskärpningen kunde innebära att barnet kunde agera hur som helst, eftersom ansvaret 

för eventuella följder åvilar föräldrarna. Åklagarmyndigheten menade i likhet med detta att 

förslaget leder till att barnets personliga ansvar för följderna av sin brottslighet reduceras.134 

 

Något som också blev starkt kritiserat var att en förälder som riskerar skadeståndsansvar enligt 

föräldraansvaret har utöver detta inte rätt till ett juridiskt ombud såsom en person som står åtalad 

för ett brott. Att informera och upplysa en förälder om ansvaret och dess innebörd är endast en 

möjlighet, inte en skyldighet, som polisen och åklagare kan förmedla.135  

 

Den ekonomiska situationen föräldern befinner sig i är avgörande för dennes möjlighet att anlita 

ett ombud för att få hjälp med att framställa invändningar om jämkning. Som tidigare nämnt är 

förekomsten av brottslighet större bland ungdomar i familjer med dålig ekonomi, vilket kan 

motivera att föräldrarna till dessa ungdomar förmodligen är begränsade i sina möjligheter till 

att bekosta ett ombud själva. Konsekvensen av detta blir att föräldern riskerar att inte få korrekt 

information kring vad skadeståndsansvar innebär och därtill inte heller få upplysningar 

om vilka möjligheter som finns till jämkning. Inte heller blir argumenten som bör läggas för att 

ta tillvara på förälderns rätt förmedlad av polis eller åklagare.136 En av de intervjuade 

föräldrarna förklarar: 

 

”Jag har alltid varit en superengagerad mamma. Jag har 

kanske blivit mer lyhörd för om barnen mår dåligt och söker 

hjälp. Men jag har alltid varit en förälder som söker hjälp, 

och jag tror på att man ska ha terapi och behandlingar och 

samtal och förståelse och ändå ha tydliga regler och mål med 

livet och värderingar. Det är liksom inte där det har saknats 

utan i det här fallet så är det relationen med den andra föräldern 

som har påverkat mina barn väldigt negativt, och den kan 

jag inte göra någonting åt oavsett om jag får ett skadestånd 

eller inte. […] Men på ett eller annat sätt så betalar man ju 

alltid för den andra förälderns bristande engagemang.”137 

                                                      
133 Brå Rapport 2017:1, s. 18 f.  
134 Brå Rapport 2017:1, s. 19. 
135 Prop. 2009/10:142 s. 48 f. 
136 Prop. 2009/10:142 s. 49. 
137 Brå Rapport 2017:1, s. 50. 
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5.4.1 Utsatta familjer       

Vikten av att agera tidigt under uppväxten för att nå önskade resultat hos ett barn understryks 

av forskning - barn som växer upp i socioekonomiskt mindre välbärgade förhållanden generellt 

sett löper en ökad risk för antisocial utveckling. Det är däremot ingen självklarhet att det rör sig 

om några enkla orsakssamband som är direkt användbara för tidigt brottsförebyggande arbete 

på individ- och familjenivå. De allra flesta barn som växer upp i dessa områden blir trots allt 

inte kriminella. Förhållanden som familjens ekonomi och boendesituation är av stor roll i 

sammanhanget, utöver föräldrarnas uppfostran och uppsikt över barnen.138 Ett ifrågasättande 

huruvida lagstiftningen haft någon inverkan på någon av dessa faktorer kan göras. I en familj 

med social och ekonomiskt dålig ställning kommer troligen inte införandet av föräldraansvaret 

hjälpa föräldrarna, oavsett om de vill eller ej, att ändra på sin situation för att minska risken för 

att deras barn ska begå brott. Det kan även ifrågasättas om en familj med en god ekonomisk 

ställning skulle ändra på sin uppfostran.  

 

Åklagarmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och dåvarande Ungdomsstyrelsen139 påpekade 

alla att reformen skulle medföra risker att påverka resurssvaga familjer mer än andra. 

Dåvarande Ungdomsstyrelsen ansåg att det var angeläget att säkerställa att lagändringen inte 

slog alltför hårt mot dessa hushåll och betonade behovet av att utredas närmare. 

Åklagarmyndigheten menade att förslaget skulle slå ojämnt beroende på den enskildes 

ekonomiska förhållanden. Föräldrar med god ekonomi torde inte påverkas särskilt mycket 

ekonomiskt och ersättning från dessa föräldrar förutsätts redan ersätta för skador som skett. 

Familjer i redan ekonomiskt utsatta förhållanden, som saknar betalningsförmåga och som 

möjligen redan är skuldsatta försätts då i en ytterligare skuld som inte kan betalas. Då en av 

begränsningarna i lagregeln innebär att ansvaret står i förhållande till vårdnadshavaren, kan 

effekterna bli påtagbara. Många i denna kategori – inte minst ensamstående föräldrar (ofta 

mammor)140  kämpar hårt för att få ekonomin och vardagen att gå ihop och en skadeståndsdom 

kan slå mycket hårt mot dem.141  

 

Trots den kritik som riktades mot förslaget i promemorian om en ökad risk att resurssvaga 

familjer drabbas särskilt hårt. Kvarstod förslagen i propositionen om ett strängare 

skadeståndsansvar för föräldrar som har vårdnaden om ett barn, i stort sett desamma som i 

promemorian som lades fram 2009. 

 

  

                                                      
138 Lilly, Cullen & Ball, s. 36 f. 
139 I den budgetproposition som lämnades i september 2011 anges att Ungdomsstyrelsen får ett utökat ansvar i och 

med att den ska vara ett ”myndighetsstöd för det civila samhället”. 
140 Brå Rapport 2017:1, s. 83 f. 
141 Prop. 2009/10:142 s. 36 f. Se även Brå Rapport 2017:1, s. 120. 
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6. Slutsats och diskussion  
 
Uppsatsen har redogjort för reformen gällande det utökade skadeståndsansvaret för 

vårdnadshavare som kom år 2010. Syftet var att motverka ungdomsbrottsligheten för att 

förhindra att barn och ungdomar hamnar på glid mot en vanekriminell livsstil. Detta genom att 

föräldrar blir solidariskt ansvariga för sitt barns skadestånd. Om föräldern döms till 

skadeståndsskyldighet blir denne inte längre åskådare till barnets rättsprocess utan själva part i 

målet.   

 

Grundtanken var att få vårdnadshavare att engagera sig mer i sina barns liv för att förhindra att 

de begår brott. Något som välkomnas av alla delar av samhället. Däremot uppstår det en 

problematik genom att föräldrarna inte de facto engagerar sig mer i sina barns liv till följd av 

skadeståndsreformen. Att skadeståndet snarare kan försämra relationen mellan föräldrar och 

barn samt försvåra möjligheterna till konstruktiva samtal som påverkar barnet i en positiv 

riktning, särskilt i familjer där relationen mellan föräldrar och barn redan är ansträngd. 

Förslagen till reformen baserar sig på ett kriminalpolitiskt perspektiv där fokus legat på att 

minska brottslighet och relaterade kostnader. När lagförslaget kom år 2010 uttryckte ett flertal 

remissinstanser sig skeptiska mot just lagförslaget att föräldrar ska kunna bli betalningsskyldiga 

för sina barns skadevållande handlingar. Regleringen i flera avseenden brister såväl i sin 

konstruktion som i sin funktion. Något som Sveriges dåvarande justitieminister Beatrice Ask 

förkunnade i bland annat tidningen SvD142 att föräldrar inte var ansvariga för sina barns 

skadeståndsskyldighet. Genom Asks uttalande målades det upp en bild av att föräldrar tidigare 

inte kunde bli ansvariga för barnets skadevållande handlingar. Något som påtalats och som inte 

heller stämmer. Sedan tidigare kunde föräldrar bli ansvariga för barns orsakande av skador om 

föräldrarna varit vårdslösa i bland annat tillsynen. Den skärpta lagstiftningen innebär att 

föräldrarna nu även ska ansvara om de själva inte gjort något fel. Det som idag handlar om ett 

rent strikt ansvar för barns skadevållande genom brott. Istället för att lägga det största ansvaret 

på vårdnadshavarna borde den största delen brottsförebyggande åtgärder bestå i insatser från 

samhället. 

Inom gränserna för uppsatsen har det inte varit möjligt att påvisa att reformen haft någon effekt 

på ungdomsbrottsligheten. I ljuset av den bristfällighet som granskningen Föräldrars 

skadeståndsansvar för barnens brott, En utvärdering av 2010 års reform genomförd av Brå år 

2017 påvisade och att det dessförinnan var flertalet starka och kritiska röster gällande just 

reformen, tyder på att regleringen är långt ifrån optimal. Det är avgörande att målgrupperna, i 

detta fall vårdnadshavare och barnen, har kännedom om reformens innehåll för att den ska 

kunna ha brottsförebyggande effekt. Vårdnadshavares bristande kunskaper om 

skadeståndsreglerna talar emot en anpassning i uppfostran av barnen för att minska risken för 

brottsliga handlingar. Det saknas dock statistik och förutsättningar för att kunna undersöka 

frågan på ett uttömmande sätt. Brå har, genom ovanstående rapport från år 2017, vidare 

konstaterat att myndigheterna inte registrerar uppgifter som är nödvändiga för att kunna följa 

tillämpningen.  

 

Möjligen borde lagstiftarna slopa principalansvaret för föräldrar till barn som döms till 

skadestånd på grund av brott. Det kan krävas av reformens förespråkare att en allmän princip 

underbyggs med stöd av statiskt och empiri. Att framföra material som visar att föräldraansvaret 

de facto bidrar till minskad ungdomsbrottslighet samt om att reformen gör övervägande mer 
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nytta än skada. Regeringen är av uppfattningen att det krävs insatser på olika områden för att 

möjliggöra för föräldrar att ta ett större ansvar för sina barns och ungdomars liv. För att hjälpa 

dessa familjer måste jämkningsmöjligheten utvidgas och kraven för föräldrarnas insatser till att 

förhindra att barnen begår brott måste sänkas. Därför bör ett skifte av fokus riktas från det 

skärpta skadeståndsansvaret till åtgärder i form av till exempel insatser inom socialtjänsten och 

skolan. 

 

Som förälder har man naturligtvis ett ansvar och en plikt att se till att barnet inte begår brottsliga 

handlingar något som sedan tidigare redan var reglerat genom culpaansvaret. Exempelvis 

genom att en förälder borde sett till att barnet inte klottrar på en byggnad eller smäller en 

smällare i någons brevlåda - redan där finns ansvaret. Med den nya lagreglering innebär det att 

en förälder blir skadeståndsskyldiga även i de fall där de rimligen inte kan förväntas övervaka 

eller begränsa barnets frihet.  

Regeringen framhöll i propositionen att ungdomsbrottsligheten är en fråga som ständigt är 

aktuell och som man aktivt arbetar med. Kanske var denna reform endast ytterligare en politisk 

aktion från regeringens håll att visa det inte är en bortglömd fråga. Jag är benägen att säga att 

reformen går så längt att den ifrågasätter rollen som förälder och kapaciteten att hålla koll på 

sitt barn. Att vara förälder innebär att ha ett ansvar både för att ens barn inte skadas men även 

för att ens barn inte skadar andra. Det innebär att en förälder kommer stå till svars för någonting 

ens barn har gjort – för att man inte förhindrat det. Något som ”Instagram-målet” tydligt 

illustrerar genom att inte jämka det skadestånd som ålagts föräldern. Det straff som 

principalansvar istället kan medföra är det straff som åläggs den eller de föräldrar som tvingas 

betala för något som deras barn har gjort. Det medför absolut att tillsynen över barnet ökar men 

det utesluter inte att vårdnadshavaren dessförinnan vidtagit en del åtgärder för att förhindra ett 

avvikande beteende. Familjesituationen och uppfostringsmetoderna i hemmet är avgörande 

faktorer för barnets utveckling och kan antingen fungera som en brottsprevention eller som en 

riskfaktor till utvecklandet av ett kriminellt beteende.  

Är det rimligt att kräva att föräldrar ska ta ansvar även för barns skadevållande handlingar som 

de inte skäligen kan förväntas hindra eller uppmärksamma? Barn och ungdomar är människor 

under utvecklig och tonåringar vill skapa sin egen identitet och med det få ett större avstånd till 

sina föräldrar. Att växa upp innebär mer och större ansvar, något föräldrarna ska förbereda 

barnet på genom uppväxten. Varför ska föräldrarna då bära yttersta ansvaret när ungdomar 

begår lagöverträdelser och dess påföljder? Föräldraansvaret signalerar istället att barnen är en 

förlängning av föräldrarna själva, där barnet inte får stå konsekvenserna och heller inte ”växa” 

upp. Där föräldrarna blir en livlina att falla tillbaka på, samtidigt som föräldrarna då åläggs med 

ansvar och följder för barnets handlingar.    

 

”De verkliga bojorna är rädslan för de personliga konsekvenserna om man bryter mot lagar 

och konventioner”.143 En rädsla som psykologiskt skulle avhålla individen att begå brott. Att 

rädslan att bli påkommen och sedermera stå till svars inför familj och vänner, arbetet eller 

skolan samt vad skadestånd kan ställa till med. Men varför begår barn och ungdomar brott? 

Kanske man får se det ur ett kriminologiskt perspektiv för att svara på den typen av frågor. Men 

likt skadeståndsrätten, finns där en prevention. En tanke med att avskräcka individer att begå 

brott, varför föräldraansvaret är en central aspekt för både skadeståndsrätten men också ur ett 

rättspolitiskt synsätt. Det handlar om ett oväntat samband mellan skadeståndsrätten och 

                                                      
143 Herngren, Per, Handbok i civil olydnad. s. 75. 
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principalansvaret, men även brottsligheten och den kriminologiska aspekten inom 

rättspolitiken.  

 

”Den innebär ett begränsat skadeståndsansvar för föräldrar, oberoende av vållande, för skada 

orsakad genom barnets brott; syftet var främst att inskärpa att föräldrarna bär huvudansvaret 

för barn och ungdomar, öka föräldrarnas engagemang och kontroll över barnens liv utanför 

hemmet och på sikt motverka ungdomsbrottsligheten.”144 Det kanske inte är så svart på vitt som 

det framgår av 3 kap. 5§ SkL?    

Att bedöma inverkan av den preventiva effekten är komplicerat. Grundtanken om skadestånd 

som ett hot och ge avskräckande effekt kan mycket väl fungera preventivt. Men sannolikt inte 

i alla familjer, i alla delar av samhället. Betalningen av skadeståndet är givetvis en central fråga 

för brottsoffret. I och med föräldraansvaret ges en potentiell skadedrabbad, till följd av barnets 

agerande, ökad möjlighet att kräva skadestånd av barnets föräldrar och teoretiskt sett öka 

möjligheter till ersättning. Det kan dock komma att slå hårt för en förälder som redan befinner 

sig i en utsatt ekonomisk situation. Det är något som kan påverka familjesituationen och övriga 

familjemedlemmar vars socioekonomiska situation riskerar att försämras ytterligare. Flera av 

socialsekreterarna och föräldrarna som deltog i utredningen som Brå utförde ifrågasätter 

grundtanken att skadeståndsansvaret skulle ge ökat engagemang och därmed fungera 

preventivt. Genom innehållet av materialet kan utläsas att det krävs ett helhetsgrepp för att 

arbeta preventivt mot att ungdomar som hamnar på fel sida lagen. Det ligger inte enbart på 

vårdnadshavaren att se till att barnets behov tillgodoses. Ett stort ansvar till att barnet får en god 

uppväxt faller också på samhället (kommunal barntillsyn, förskolor, vanliga skolor och av 

samhället erbjudna fritidsaktiviteter).145 Eftersom att skolplikten är obligatorisk måste skolan 

vara en trygg miljö för de unga. Där skolan både ska var en plats för undervisning och en plats 

för utveckling och att undervisa barn och unga om brottslighet och dess konsekvenser inför 

vuxenlivet.  

Social brottsprevention är de åtgärder som med ett långsiktigt perspektiv ska ha verkan på 

individens benägenhet att begå brott. Det är oftast barn och ungdomar som man riktar arbetet 

med social brottsprevention mot, men kan även riktas till vuxna. Ett exempel på det kan vara i 

att stödja föräldrar med barn som visar tendenser på problematiska, avvikande- eller 

riskbeteenden samt riskrelationer som ökar risken för brottsligt beteende. På så sätt tidigt skapa 

en moral hos de unga individerna som också medför att de avhåller sig från att begå brott.  

”Ungdomsperioden är en livsfas mellan barndom och vuxenhet som inte låter sig avgränsas 

entydigt åldersmässigt”.146 

Ungdomsperioden är en period då individen gör sig fri från familjen och det är under 

ungdomsåren som individen utvecklar sin identitet och skapar sig en självbild. Travis Hirschi 

menar att det fanns en stark länk mellan attityd och beteende. Inte i den meningen att attityder 

motiverar människor att begå brott, utan snarare att samhällsnyttiga attityder begränsar 

människor från att begå brott. Skolan är en institution som utgör ett viktigt element för att 

utveckla sociala band. Att infinna sig i skolan och utöva aktiviteter som reglerar beteende som 

överensstämmer med lagen. Att lära sig överväga konsekvenser utifrån vissa handlingar kan 

hålla barn och ungdomar borta från att begå brottsliga handlingar som sedermera genererar i 

skadestånd. En slutsats att en definition om sociala band och uppfostran och dess 

                                                      
144 Bengtsson, Bertil. Karnov not. 56, kommentar till Skadeståndslagen 3 kap. 5§. 
145 Oldenstedt, Boel. Karnov not. 144, kommentar till Föräldrabalk 6 kap. 2§. 
146 Estrada & Flyghed, s. 11. 
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sammankoppling till brott är en diskurs som behöver utvecklas och ständigt vara i centrum.  

Till exempel när är det lämpligt att kräva ändring i lagen så att det man anser vara omoraliskt 

blir kriminaliserat? Vems moral är det myndigheterna uppvaktar? 
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