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Sammanfattning 
 

Denna uppsats behandlar framväxten, utformningen och tillämpningen av 

vårdnadshavarens principalansvar samt huruvida regeln stämmer överens med 

några av de mest grundläggande tankarna och funktionerna inom 

skadeståndsrätten. För att uppfylla syftet har i första hand de traditionella 

rättskällorna studerats men när dessa inte räckt till har även icke traditionella 

rättskällor, såsom RättsPM från Åklagarmyndigheten och försäkringsvillkor, 

studerats.  Framväxten av regeln har en lång historia bakom sig med många 

utredningar som inte ledde till lagstiftning förrän så sent som den 1 september 

2010. Under lagstiftningsarbetet fick regeln massiv kritik från både 

remissinstanser och i doktrinen. Även om det skärpta skadeståndsansvaret för 

föräldrar enligt lagstiftaren utformades som ett principalansvar, likt det 

arbetsgivare har för sina arbetstagare, anförs i uppsatsen att utformningen mer 

liknar ett strikt ansvar. Av hovrätternas avgöranden framgår att domstolarna i de 

flesta fall håller sig till de uttalanden som finns i propositionen. I uppsatsen anförs 

att regeln om vårdnadshavares principalansvar inte har någon bevisad preventiv 

verkan, att några tillräckligt goda skäl till att frångå culparegeln inte fanns och att 

skadeståndets reparativa funktion har skadats i och med införandet av 

bestämmelsen. Skadeståndets omdiskuterade preventiva funktion har dock fått ett 

större utrymme på senare år då både lagstiftaren och Högsta domstolen, i sin 

argumentation, hänvisat till skadeståndets prevenerande effekt. 

 

Sökord: Culparegeln, föräldraansvar, prevention, principalansvaret för 

vårdnadshavare, reparation, skadeståndsrätt.     
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

”Tillträde förbjudet för obehöriga! Målsmän ansvarar för sina minderåriga!” Detta budskap 

möts man inte sällan av på skyltar i anslutning till byggarbetsplatser, industriområden och 

diverse inhägnade områden. Vad många antagligen inte vet är att budskapet om att målsmän 

(vårdnadshavare) ansvarar för sina barn inte varit riktigt sant förrän så sent som den 1 

september år 2010 då en ansvarsskärpning för vårdnadshavare trädde i kraft i 3 kap. 5 § 

skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Tidigare har nämligen vårdnadshavare endast varit 

skadeståndsrättsligt ansvariga för sina barns förehavanden om det gått att visa att de själva 

varit vållande till skadan genom att brista i det tillsynsansvar de har enligt 6 kap. 2 § 

föräldrabalken (1949:381) (FB). Numera ansvarar vårdnadshavare dessutom för sina barns 

brottsliga skadehändelser, oavsett om de själva varit vållande till skadan eller ej. 

 

Denna ansvarsskärpning för vårdnadshavare, som uttrycks som ett principalansvar, var en 

radikal förändring av det skadeståndsrättsliga ansvar som vårdnadshavare tidigare haft för 

sina barn. Lagförslaget kritiserades starkt under lagstiftningsarbetet i både doktrin och av flera 

remissinstanser. Kritiken berörde många olika aspekter men bestod i huvudsak av att 

utformningen av ansvarskärpningen inte stämde överens med grundläggande tankar och 

funktioner inom skadeståndsrätten. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att utreda och redogöra för framväxten, utformningen och tillämpningen 

av regeln om vårdnadshavares skadeståndsansvar för sina barns brottsligt orsakade skador 

samt analysera och diskutera huruvida denna regel stämmer överens med några av de mest 

grundläggande tankarna och funktionerna inom skadeståndsrätten. 

 

För att besvara syftet har jag uppställt följande frågeställningar: 

– Har principalansvaret för vårdnadshavare en preventiv funktion? 

– Fanns det tillräckligt goda skäl för att frångå culparegeln? 

– Har skadeståndets reparativa funktion skadats? 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens fokus ligger på principalansvaret för vårdnadshavare men för att läsaren ska få en 

samlad förståelse för det skadeståndsansvar som kan åligga en vårdnadshavare redogörs 

också, mycket begränsat, för dennes ansvar på grund av egen culpa/oaktsamhet. Vidare 

behandlas endast vårdnadshavares ansvar för barn som är över 15 men under 18 år. Då 

grundläggande tankar och funktioner inom skadeståndsrätten ensamt skulle kunna vara ett 

ämne för ett examensarbete har jag begränsat mig till att studera hur regeln förhåller sig till 

den grundläggande culparegeln och till skadeståndets reparativa och/eller preventiva funktion. 

 

1.4 Metod och material 

Något som gäckat oss studenter genom hela studietiden på juristprogrammet är valet av 

metod. Rättsdogmatisk, juridisk och rättsvetenskaplig metod är några av de metoder vi 

kommit i kontakt med när vi författat våra promemorior tidigare under utbildningen. Vad som 

är avgörande för val av metod är vilket ämne och material som ska studeras och vad 

uppsatsens syfte är.
1
 Uppsatsens syfte kan delas in i fyra olika delar, framväxten, 

utformningen och tillämpningen av bestämmelsen samt analys och diskussion av 

bestämmelsen i förhållande till grundläggande tankar och funktioner inom skadeståndsrätten. 

För att uppfylla den första delen av syftet, framväxten av bestämmelsen, har framför allt äldre 

propositioner, offentliga utredningar och departementspromemorior studerats. Även äldre 

lagtext har studerats för att skapa något utav en startpunkt för den historiska tillbakablicken. 

Vid sidan av dessa traditionella rättskällor har även en promemoria från Brottsförebyggande 

rådet (Brå) studerats. Även om promemorian inte är att se som en traditionell rättskälla menar 

jag att den behöver redogöras för i denna uppsats eftersom den är en del av den diskussion 

som föranlett bestämmelsen. I propositionen till den gällande lagstiftningen tas promemorian 

dessutom upp i den historiska genomgången av tidigare utredningar. Vid författandet av 

uppsatsens andra del, utformningen av bestämmelsen, har lagtexten, som är att se som den 

primära rättskällan, i första hand studerats. Tillvägagångssättet för denna del gäller även för 

redogörelserna av vårdnadshavarens culpaansvar, de processrättsliga aspekterna och 

ansvarsförsäkring. Då lagtext sällan ger fullständigt svar på vad som är gällande rätt är det 

ofta nödvändigt att söka vidare i andra rättskällor.
2
 För att tolka lagtexten har därför 

förarbetena studerats. Stor vikt har lagts vid förarbetsuttalanden då de har stor betydelse i 

                                                 

1
 Hydén, ”Faktorer av betydelse för val av metod”, Regulering og Styring III – till förnyelse av den juridiske 

teori og metode (red. Ellen Margerethe Basse och Vibeke Jensen), s. 89. 
2
 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 91. 
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svensk rätt.
3
 För att redogörelsen av bestämmelsen skulle få större bredd och djup har också 

doktrin studerats. Vid redogörelsen för de processrättsliga aspekterna och ansvarsförsäkring 

har också icke traditionella rättskällor, såsom RättsPM från Åklagarmyndigheten och 

försäkringsvillkor, studerats då de traditionella rättskällorna inte gav tillräckligt med 

information för att utröna gällande rätt.  I redogörelsen av domstolarnas tillämpning av 

bestämmelsen, syftets tredje del, har praxis studerats. Då principalansvaret för vårdnadshavare 

trädde i kraft så sent som den 1 september år 2010 finns i nuläget ingen praxis från Högsta 

domstolen (HD). För att redogöra för domstolarnas tillämpning av lagstiftningen har därför 

hovrättspraxis studerats. Vid redogörelsen av tillämpningen av vårdnadshavarnas culpaansvar 

har den något åldersstigna praxisen från HD kunnat studeras och redogöras för. För att 

besvara sista delen av syftet, analys och diskussion av bestämmelsen i förhållande till 

grundläggande tankar och funktioner inom skadeståndsrätten, har först förarbeten, praxis och 

doktrin studerats för att utreda vad skadeståndsrättens grundläggande tankar och funktioner 

är. I själva analys- och diskussionsdelen ligger fokus på argumentationen och för att ge stöd 

för mina argument har jag framför allt använt mig av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, 

men även andra källor än de traditionella rättskällorna har studerats. Genom att studera 

empiriska undersökningar gällande svensk kriminalstatistik från Brå har jag kunnat stärka min 

argumentation. Om man ska sätta någon etikett på vilken metod jag använt mig av vid 

författandet av denna uppsats skulle jag vilja hävda att jag använt mig av vad Sandgren kallar 

den rättsvetenskapliga metoden, som inbegriper, förutom den traditionella rättskälleläran, 

även annat material för att analysera rätten.
 4

 

 

Vid urvalet av hovrätternas praxis har jag läst och analyserat ett 30-tal slumpvis utvalda 

avgöranden, jämnt fördelade mellan år 2011 och 2013 och sedan valt ut sex stycken där 

domstolarna på ett pedagogiskt och utförligt sätt redogjort för både lagstiftningens innebörd 

och bedömningen av densamma. För att göra urvalet har Karnovs internettjänst använts.
5
 De 

utvalda avgörandena speglar enligt min mening också den syn som hovrätterna haft i samtliga 

de avgöranden jag studerat. Hovrättspraxis har inte samma prejudikatvärde som praxis från 

HD men då HD inte avgjort något mål ännu är hovrätternas avgöranden viktiga för 

underrätternas bedömningar. En annan följd av att lagstiftningen är ny är att den i princip inte 

                                                 

3
 Bernitz m.fl., s. 110. 

4
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39. Jfr Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 

249 ff. 
5
 http://www.karnovgroup.se/tjanster/karnov [2013-12-05] 

http://www.karnovgroup.se/tjanster/karnov
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omnämns i doktrinen. Schultz är såvitt jag vet ensam om att ha skrivit om bestämmelsen och 

därför har min analys och diskussion influerats mycket av hans tankar. Professor Mårten 

Schultz är visserligen inte i samma paritet som Jan Hellner när det gäller skadeståndsrätt men 

jag ser ändå hans tankar som viktiga i sammanhanget. För att skapa en större förståelse för 

innebörden av lagstiftningen har jag studerat promemorior och rapporter från Brå och 

Åklagarmyndigheten. För att utreda hur försäkringsbolagen förhåller sig till lagstiftningen har 

också ett antal olika bolags försäkringsvillkor studerats. Utan dessa icke traditionella 

rättskällor, hade syftet inte kunnat uppnås och det har därför varit motiverat att använda sig av 

dessa. De har utgjort ett bra komplement till de traditionella rättsskällorna och 

tillförlitligheten ser jag som mycket god. 

 

1.5 Förklaring av begrepp 

I förarbeten och doktrin blandas begreppen vårdnadshavare och föräldrar flitigt. Av 

förklarliga skäl blandas begreppen i viss utsträckning även i denna uppsats men oavsett 

begrepp är det alltid en förälder som också är vårdnadshavare som avses. I äldre förarbeten 

användes inte begreppet principalansvar för vårdnadshavare utan ett objektivt eller ett strikt 

ansvar. Ett objektivt/strikt ansvar är oberoende av uppsåt eller oaktsamhet. Även om dessa 

begrepp användes hade de i princip samma innebörd som det lagstiftaren idag kallar ett 

principalansvar för vårdnadshavare. I förarbetena diskuterades också ett införande av ett s.k. 

presumtionsansvar och med det menas ett culpaansvar med omvänd bevisbörda. Det innebär 

att man antas vara försumlig om man inte kan bevisa motsatsen.
6
 Vid utformningen av 

principalansvaret för vårdnadshavare hade lagstiftaren principalansvaret för arbetsgivare som 

förlaga. Principalansvaret för arbetsgivare innebär att arbetsgivaren ansvarar för sina 

arbetstagares culpa.
7
 Med barn och ungdomar avses i uppsatsen icke myndiga personer över 

15 och under 18 år. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i totalt åtta olika kapitel, exklusive källförteckning, med tillhörande 

underrubriker. Ordningen på kapitlen är upplagd likt en tratt, genom att inleda med vidare, 

grundläggande frågor för att sedan smalna av mer och mer mot slutet mot mer specifika 

frågor. I kapitel två redogörs för grundläggande tankar och funktioner inom 

                                                 

6
 Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, s. 65 f.  

7
 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 151 ff. 
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skadeståndsrätten. Vidare i kapitel tre ges en historisk tillbakablick på hur vårdnadshavarens 

skadeståndsrättsliga ansvar för sina barn har utvecklats över tid. I kapitel fyra redogörs kort 

för vårdnadshavares skadeståndsrättsliga ansvar på grund av egen culpa. Kapitel fem ägnas åt 

principalansvaret för vårdnadshavare genom att först redogöra för förarbetena bakom 

lagstiftningen och den kritik som framförts mot densamma, för att sedan redogöra för 

gällande rätt. I samband med att praxis från hovrätterna redogörs för, ges också en egen 

reflektion kring dess innebörd. Det sjätte kapitlet berör tre olika processrättsliga aspekter på 

principalansvaret för vårdnadshavare, åklagarens roll, rätten till målsägandebiträde och 

möjligheterna till brottsskadeersättning. I kapitel sju redogörs för ansvarsförsäkringens 

betydelse i förhållande till både principalansvaret och till vårdnadshavares culpaansvar. Det 

avslutande kapitlet, kapitel åtta, innehåller egen analys och diskussion som är upplagd utifrån 

uppsatsens tre frågeställningar med tillhörande underrubriker. 

 

 

2 Grundläggande tankar och funktioner inom 
skadeståndsrätten 

 

2.1 Culparegeln 

Culparegeln är den viktigaste principen inom svensk skadeståndsrätt.
8
 Principen har varit av 

central betydelse även historiskt sett.
9
 Culpa betyder oaktsamhet/vårdslöshet och den 

grundläggande regeln återfinns i 2 kap. 1 § SkL och enligt bestämmelsen ska den som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar skada, ersätta skadan. Skadeståndsskyldighet för rena 

olyckshändelser föreligger således inte. Själva culpabedömningen är dock inte reglerad i 

lagtexten utan den görs, enligt Roos, antingen genom en normavvägning eller genom en 

riskavvägning.
10

 Culparegeln ska delas in i flera olika komponenter som tillsammans ger 

förutsättningarna för ersättning. De olika komponenterna är ersättningsgill skada, handling 

eller ersättningsgrundande underlåtenhet, adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan, 

uppsåt eller vårdslöshet hos skadevållaren samt att inga omständigheter som utesluter ansvar 

förekommer. Först och främst måste alltså en skada föreligga och den måste dessutom ha 

vållats av någon annan. Den som vållat sig själv eller sin egendom skada kan inte rikta sin 

                                                 

8
 Bengtsson, 1994, s. 15. 

9
 Jägerskiöld, ”Om culpa-ansvaret under 1600- och 1700-talen. Några anteckningar om svensk rättspraxis och 

doktrin”, Rättshistoriska studier tillägnade Gösta Hasselberg vid hans avgång från ämbetet den 30 juni 1976 

(red. Kjell Å. Modéer), s. 145 ff.  
10

 Roos, Ersättningsrätt och ersättningssystem, s. 105.  

javascript:open_window(%22http://album.umu.se/F/EEQTMRYCRVHDYX1T2VAC32ALDHH2KPHP9P2PVBKVIY6QFHQ3LX-02179?func=service&doc_number=000297432&line_number=0016&service_type=TAG%22);
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talan mot någon. Något som är svårare att bedöma är kravet på handling och 

ersättningsgrundande underlåtenhet. Huvudregeln är att aktiva handlingar kan generera 

ersättningsskyldighet medan passivitet normalt sett inte kan det. Det finns dock undantag från 

denna huvudregel, bland annat en förälders tillsynsansvar i 6 kap. 2 § FB. Kravet på adekvat 

kausalitet är ett omdebatterat område inom skadeståndsrätten. Kravet kan delas in i två regler, 

kausalitetsregeln och adekvansregeln. Enligt kausalitetsregeln ska handlingen eller 

underlåtenheten vara nödvändig för skadans uppkomst. Det ska föreligga ett faktiskt samband 

mellan handlingen och skadan. Skadan skulle inte ha uppkommit om inte handlingen eller 

underlåtenheten ägt rum. Adekvansregeln innebär att ett naturligt orsakssamband måste 

föreligga mellan skadan och den utlösande händelsen. Kausalitets- och adekvansregeln kan 

föranleda komplicerade bedömningar och tvisterna går ofta till domstol.
11

 

 

Skadevållarens subjektiva inställning, uppsåt eller vårdslöshet, är en central punkt i 

culpabedömningen. De handlingar som vållar minst bekymmer i bedömningen om någon är 

skadeståndsskyldig är de som sker med uppsåt. Dessa avsiktliga handlingar är inte sällan 

också brottsliga och den skadeståndsrättsliga bedömningen åker då ”snålskjuts” på den 

straffrättsliga. Det är emellertid inget krav att skadan orsakats uppsåtligen utan det räcker att 

skadevållaren varit vårdslös för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma. 

Vårdslöshetsbegreppet är navet som skadeståndsrätten rör sig kring och culpabedömningen 

kan ske genom en normavvägning eller en riskavvägning, där normavvägning torde vara det 

vanliga enligt Roos. Handlandet bedöms då mot en objektiv samhällelig norm. De 

samhälleliga normer som kan komma ifråga är de som kommer till uttryck i lag eller som 

följer av domstolarnas prejudikat. Vidare finns riktlinjer, principer, etiska regler och 

standardavtal som kan tjäna som samhälleliga normer.
12

 Skadevållarens enskilda förhållanden 

måste också vägas in i culpabedömningen och i det enskilda fallet kan det finnas 

omständigheter som utesluter ansvar. Det medför att den skadevållande vid en 

normavvägning kan frias från skadeståndsansvar trots att en norm har överträtts. Det är inte 

fråga om förhållanden som rör personliga kvalifikationer, utbildning, ålder, fysisk utrustning 

eller liknande, utan någon som ger sig på något som denne inte behärskar får också ta risken 

för att bli skadeståndsskyldig.
13

 Ett förhållande som bedömts utesluta ansvar är en militär 

                                                 

11
 Roos, s. 102 ff. HD har ett flertal gånger bedömt kausalitets- och adekvansförhållanden, se exempelvis NJA 

1981 s. 622 och NJA 1982 s. 421 om svårutredda orsaker till miljöskada. 
12

 Roos, s. 105 f.  
13

 Roos, s. 106 f.  
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övningsledare som fått för lite utbildning. Övningsledaren hade anordnat en fältskjutning 

inom ett hemvärnsområde och under skjutningen träffade en rikoschetterande kula en ej 

deltagande person som ledde till att denne dog. Anledningen till den undermåliga mängden 

utbildning kunde inte läggas övningsledaren till last och på grund av detta friades 

övningsledaren från skadeståndsansvar.
14

 Den andra metoden, riskavvägning, används när det 

inte går att finna någon norm att bedöma handlandet utifrån. Risken för skada, den sannolika 

skadans storlek, och möjligheterna att förekomma skada samt den handlandes möjligheter att 

inse risken för skada är de fyra olika faktorerna som riskavvägningen utgår ifrån. Synsättet 

grundar sig delvis på en amerikansk domares uttalanden i ett fall från år 1940.
15

 

 

Mer generella omständigheter som utesluter skadeståndsansvar är handlingar som sker i nöd 

eller nödvärn. Undantagen följer i stort sett de straffrättsliga reglerna om nöd och nödvärn i 

24 kap. 1 och 4 §§ brottsbalken (1962:700) (BrB).
16

 

 

2.2 Skadeståndets funktioner 

Vad som är skadeståndets funktioner har debatterats under en lång tid.
17

 I doktrinen är det 

framför allt två olika funktioner som diskuteras, skadeståndets reparativa och preventiva 

funktion.
18

 Vad som menas med skadeståndets funktioner kan sägas att det är de verkningar 

som ger en förklaring till att reglerna anses nyttiga och lämpliga. Det inbegriper både 

moraliska och ändamålsbestämda överväganden. Vad som är funktionernas värde är sedan 

något som kan bedömas utifrån olika kriterier.
19

  

 

                                                 

14
 NJA 1966 s. 70. 

15
 Roos, s. 107 och Hellner & Radetzki, s. 133 f. HD har avgjort ett mål, NJA 1979 s. 129, som på ett bra sätt 

beskriver riskavvägningen vid culpabedömning. Målet gällde en person som skadats när han från en brygga dök i 

grunt vatten. Bryggan tillhörde ett kommunalt friluftsbad och den skadade personen menade att kommunen 

vållat hans skada genom att upplåta badplatsen för allmänheten utan att sätta upp skyltar som varnade de 

badande om att inte dyka från bryggan. HD menade att kommunen borde förutsett att badplatsen skulle besökas 

av många olika människor och att dessa hade olika förutsättningar till att bedöma riskerna vid dykning från 

bryggan. Kommunen borde således ha satt upp skyltar som varnade de badande om dykning från bryggan. HD 

ansåg att kommunen vållat mannens skada och biföll därför skadeståndstalan. 
16

 Roos, s. 107 f. 
17

 För en historisk genomgång av diskussionen om vad som anses vara skadeståndets funktion, se Strömbäck, 

”Internationella strömningar inom skadeståndsrätten – kompensation eller prevention?”, Forhandlingene ved det 

35. nordiske juristmøtet i Oslo, 18-20 august 1999. D. 2, s. 1165 ff. 
18

 Hellner tog även upp ”placering av kostnaden för skador”, ”pulvrisering av förlusterna” och ”ekonomisk 

prevention” som funktioner för skadeståndet. Se Hellner & Radetzki, kap. 2. 
19

 Hellner & Radetzki, s. 39. 
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2.2.1 Reparation 

Med reparation menas skadeståndets ersättande funktion. Den som lidit skada får ett belopp i 

pengar av skadevållaren som ska ersätta den inträffade förlusten. Om den skadelidande 

exempelvis fått sin egendom förstörd av någon annan blir utdömandet av skadestånd en 

möjlighet för den skadelidande att införskaffa motsvarande egendom.
20

 Skadeståndsrätten 

vilar också på grundsatsen om att full ersättning ska utgå vid varje inträffat skadefall.
21

 

 

Hellner menade att skadeståndets främsta funktion är att bereda den skadelidande ersättning 

för sin skada, det vill säga reparation.
22

 Enligt Strömbäck är det Hellner som lagt grunden för 

den inställning som härskat under de senaste årtiondena i Sverige. Skadeståndet är enligt 

Hellner främst en ersättningskälla medan den preventiva funktionen är av underordnad 

betydelse.
23

 Enligt Hellner bidrar den ersättande funktionen till en känsla av trygghet i 

samhället genom att medborgarna vet att de kommer att få ersättning om en skada inträffar. 

Hellner medgav dock att tryggheten är förhållandevis begränsad då alla skador inte ger 

upphov till ersättning och att många andra omständigheter kan leda till att den skadelidande 

inte får den ersättning som denne är berättigad.
24

 

 

Radetzki menar att skadeståndet syftar till såväl prevention som reparation. I och med att 

skadevållarens skadeståndsansvar allt oftare omfattas av en ansvarsförsäkring anser Radetzki 

dock att den preventiva effekten har försvagats. Radetzki menar vidare att det i sin tur innebär 

att skadeståndets reparativa funktion har stärkts. Detta eftersom den skadelidande, med 

anledning av ansvarsförsäkringen, inte löper lika stor risk för att skadevållaren inte kan betala 

skadeståndet.
25

 

 

Även Schultz har anslutit sig till dem som förespråkar att skadeståndets allmänna funktion är 

reparation. Enligt Schultz är det reparationen som står i fokus inom den moderna 

skadeståndsdiskussionen.
26

 Schultz menar dock att skadeståndet inte kan och har aldrig haft 

som funktion att reparera skador. Skadeståndet är ofta bara en liten del av de ekonomiska 

                                                 

20
 Hellner & Radetzki, s. 39. 

21
Se t.ex. SOU 1995:33 s. 317. 

22
 Hellner & Radetzki, s. 39. 

23
 Strömbäck, s. 1179. 

24
 Hellner & Radetzki, s. 39 f.  

25
 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 9.  

26
 Schultz, Kränkning, s. 62. 
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kostnaderna för exempelvis en personskada, det är istället på sjukförsäkringen och andra 

ersättningssystem som den största kostnaden landar. Schultz beskriver istället skadeståndets 

reparativa funktion på ett något annorlunda och eget sätt än vad t.ex. Hellner gör. Han menar 

att skadeståndets primära funktion är att den skadelidande ska, under vissa omständigheter, ha 

rätt till ersättning från skadevållaren. Inte någon reparation i allmänhet utan reparation från 

skadevållaren. Skadeståndets funktion ska därmed ses utifrån en rättviseteori och det är därför 

inte rimligt att påstå att skadeståndet varken har en reparativ eller preventiv funktion eller bör 

ha ett reparativt eller ett preventivt ändamål. Den allmänna funktionen är istället reparation 

på skadevållarens bekostnad, varken mer eller mindre.
27

 

 

2.2.2 Prevention 

Vid sidan av skadeståndets reparativa funktion finns det dem som hävdat att det huvudsakliga 

syftet med lagstiftningen är dess preventivverkan, det vill säga att skadeståndet avskräcker 

och förhindrar att personer företar handlingar som kan ge upphov till skadeståndsanspråk. 

Tanken är att någon som blivit skadeståndsskyldig ska bli mer aktsam i framtiden och på så 

sätt undvika ytterligare krav. Även om skadeståndet kan sägas ha en individualpreventiv 

funktion är det ändå den allmänpreventiva funktionen som får antas vara av störst betydelse 

när skadeståndets preventionsverkan diskuteras. Med det menas att folk i allmänhet undviker 

sådant handlande som genererar skadeståndsskyldighet.
28

 Det är framför allt inom 

rättsekonomin som preventionstanken får uppbackning. Den mer traditionella 

skadeståndsdiskussionen präglas dock av en skepsis mot skadeståndets preventiva funktion.
29

 

Preventionsargumentet används också i vissa fall av domstolarna som motivering för 

skadeståndsskyldighet.
30

 

 

Vid införandet av SkL var departementschefen skeptisk till skadeståndets förebyggande 

effekt. Denne ifrågasatte både tanken om att skadeståndet påverkar en individs handlingssätt i 

det enskilda fallet och att skadeståndsreglerna skulle verka allmänt moralbildande. Vid 

uppsåtliga handlingar är det också fråga om straffbara handlingar och de straffbuden spelade 

enligt departementschefen en mycket viktigare roll för moralbildningen än 

                                                 

27
 Schultz, Kausalitet, s 182 ff. 

28
 Hellner & Radetzki, s. 42. 

29
 Schultz, 2008, s. 61.  

30
 Se exempelvis NJA 1991 s. 720 som rörde införande av ett strikt ansvar för innehavare av 

fjärrvärmeanläggning och NJA 2007 s. 540 om en tre år gammal flicka som blivit utsatt för ett sexuellt 

utnyttjande när hon sov. 
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skadeståndsreglerna. När det gällde personskada anfördes därför att det inte var sannolikt att 

risken för att bli skadeståndsskyldig, vid sidan av att straffrättsligt ansvar, hade någon 

preventiv effekt. Det hölls dock inte för osannolikt att skadeståndet kunde ha en preventiv 

effekt när det gällde uppsåtlig skadegörelse på annans egendom. Vid vårdslösa och 

försumliga beteenden anfördes att den preventiva effekten var svårare att avgöra men att 

starka skäl dock talade för att skadeståndsreglernas moralbildande och preventiva funktion 

var överdriven också i dessa fall. För att styrka detta uttalande anfördes att det inte fanns 

några belägg för att påstå att ansvarsförsäkringens utveckling på området hade lett till att 

människors aktsamhet hade minskat. Departementschefen menade att det fanns anledning att 

tro att faktorer som uppfostran, utbildning och vidgad upplysning och opinionsbildning 

genom massmedia hade betydligt större betydelse än de skadeståndsrättsliga reglerna, om 

medborgarna skulle avhålla sig från skadeståndsansvar. Vidare konstaterades att alla dessa 

bedömningar vilade på en osäker grund och för att övervinna denna osäkerhet krävdes 

vetenskapliga undersökningsmetoder och några sådana undersökningar hade vid det tillfället 

inte gjorts.
31

 

 

Lundstedt framhöll med särskild styrka skadeståndets prevenerande effekt. Lundstedt hävdade 

att den ersättande funktionen var underordnad den preventiva. Samhällets intresse av att 

förebygga själva skadegörelserna var enligt Lundstedt mycket större än att se till att 

skadestånd utgår i de undantagsfall då skada skett. Han var dock inte främmande för att 

skadeståndet även hade en reparativ funktion och menade att preventivfunktionen principiellt 

var överordnad den reparativa och att det i vissa situationer kunde vara ersättningsfunktionen 

som ur samhällets synpunkt var det väsentliga. Detta berodde dock på att i dessa situationer 

tillgodoses det preventiva på annat sätt, genom människans särskilda instinkter och 

självbevarelsedriften, oberoende av lagar.
32

 Karlgren framhöll likt Lundstedt preventionen 

som skadeståndets främsta funktion.
33

 Ekelöf menade att om en preventionsverkan kan 

konstateras så har den, ur samhällets synpunkt, en mycket viktigare funktion än den 

reparativa.
34

 

 

                                                 

31
 Prop. 1972:5 s. 80 f.  

32
 Lundstedt, Grundlinjer i skadeståndsrätten – Förra delen: Culparegeln, s. 108 f.  

33
 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 11 ff. 

34
 Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet, s. 76. 
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Lundstedts uppfattning om preventionens betydelse inom skadeståndsrätten har ifrågasatts av 

många. Hellner menade att preventionens betydelse är lika svår att bevisa som att motbevisa. 

De uttalanden som finns om skadeståndets preventiva effekt stöder sig enligt Hellner på 

obevisade uttalanden och han menade också att det inte finns någon större kunskap om vad 

som påverkar vår aktsamhet, särskilt inte när det gäller skadeståndets roll för vårt agerande. 

Det finns enligt Hellner många andra faktorer som har betydelse i vårt agerande. Både 

reaktioner på vårt handlande, såsom straffet, och faktorer som kan uppmuntra till försiktighet. 

Olycksförebyggande verksamhet, upplysningsverksamhet och risken för att själv råka ut för 

skada är faktorer Hellner lyfte fram som kunde uppmuntra till försiktighet. Ofta drabbar 

skadeståndsskyldigheten också någon som själv inte varit vårdslös, som fallet är med det 

skadeståndsansvar som arbetsgivare har för arbetstagares vårdslöshet, men Hellner menade att 

det inte är uteslutet att skadeståndet ändå kan ha en preventiv effekt, trots att skadeståndet 

bekostas av någon annan än den som varit vårdslös. Arbetsgivaren kan få skäl för att övervaka 

sina anställda och organisera verksamheten på ett sådant sätt att skada inte uppkommer. En 

enligt Hellner betydelsefull invändning mot skadeståndets starka preventiva betydelse var att 

det ofta är den skadeståndsskyldiges försäkringsbolag som betalar skadeståndet och inte den 

skadeståndsskyldige själv.
35

 Den antagligen viktigaste orsaken till preventionens 

andrahandsposition är avsaknaden vetenskapliga studier.
36

 

 

I en artikel i Nordisk Forsikringstidsskrift om kränkning och diskriminering anför Bengtsson 

att den tidigare inte så populära tanken om skadeståndets preventiva funktion på senare tid fått 

en renässans. Det är särkskilt diskrimineringslagstiftningens tydligt preventiva syfte som fick 

Bengtsson att hävda att det intagits en ny syn på den preventiva funktionen. Bengtsson menar 

vidare att även nyare praxis ger en bild av en ändrad syn på skadeståndets preventiva effekt. 

Detta framgår bland annat i ett avgörande från år 2007, där ett tre år gammalt barn hade 

utsatts för ett sexuellt utnyttjande när hon sov. Flickan var således inte medveten om att 

övergreppet skedde. Mannen som utnyttjat barnet förpliktades utge 50 000 kronor i 

skadestånd för kränkning. Bengtsson menar att HD i detta avgörande frångick skadeståndets 

                                                 

35
 Hellner & Radetzki, s. 42 ff. Även Strahl, Roos och Schultz har uttryckt skepsis mot skadeståndets preventiva 

funktion, se Strahl, Några kritiska anmärkningar om den svenska skadeståndsrätten, SvJT 1947 s. 96, Roos, s. 

115 ff och Schultz, 2008, s. 61. 
36

 Se t.ex. Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 328 f, Kruse m.fl., Preventionen i ersättningsrätten – 

finns den?, SvJT 1987 s. 397 ff och 411 ff och Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga. 3, Kap. 13-14, s. 1681. 
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huvudsakliga funktion, den reparativa, och istället motiverade skadeståndet uteslutande på 

preventiva grunder.
37, 38

 

 

2.2.3 Sammanfattning 

Åsikterna om prevention som huvudfunktion på skadeståndet är förhållandevis åldersstigna 

och de nu tongivande inom skadeståndsrätten håller reparationen som huvudfunktion. 

Preventionen ses istället som en önskad biprodukt. En stor brist i tanken om skadeståndets 

preventiva effekt är bristen vetenskapliga studier. Bengtsson menar dock att det av både 

lagstiftaren och HD intagits en ny syn på den preventiva funktionen.  

 

 

3 Utvecklingen av skadeståndsansvaret för 
vårdnadshavare 

 

3.1 1864 års strafflag 

I 1864 års strafflag (SL) fanns bestämmelser om skadestånd i 6 kap. Bestämmelserna var 

mycket kortfattade men var grundläggande för den svenska skadeståndsrätten. I 6 kap. 6 § SL 

fanns särskilda bestämmelser om barns skadeståndsansvar men någon motsvarande 

särreglering för föräldrars och andra vårdnadshavares skadeståndsansvar fanns inte. Bristen på 

uttryckliga bestämmelser innebar inte att det rådde någon oenighet gällande vårdnadshavares 

skadeståndsansvar utan det var den allmänna culparegeln som gällde för deras eventuella 

ansvar.
39

 

 

I 3 kap. 6 § SL fanns dock en bestämmelse om straff för föräldrar och andra vårdnadshavare 

som underlåtit att hindra sina barn att begå straffbelagd gärning. Bestämmelsen rörde 

visserligen inte skadeståndsansvar men kan ändå vara av betydelse i sammanhanget då 

föräldrarnas underlåtenhet att hindra deras barn från att begå brott kunde vara kriminellt.  

 

3.2 SOU 1963:33 Skadestånd I 

När BrB infördes och skulle ersätta bestämmelserna i SL fick Skadeståndskommittén i 

uppdrag att tillsammans med de kommitterade för Danmark, Finland och Norge utarbeta en 

                                                 

37
 Bengtsson, Om kränkning och diskriminering, NFT 4/2007 s. 303. 

38
 NJA 2007 s. 540. 

39
 SOU 1963:33 s. 27 f.  
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särskild lag om skadeståndsrätt. Det var med anledning av BrB:s ikraftträdande som 

kommittén gavs uppdraget och den nya lagstiftningen skulle ersätta dåvarande 6 kap. SL. 

Frågan om föräldrars skadeståndsansvar förutsattes inte föranleda några större förändringar 

och det nordiska samarbetet bestod därför endast i att den svenska kommitténs förslag delgavs 

de övriga ländernas kommitterade. I juni år 1963 lade kommittén fram ett förslag till lag med 

allmänna bestämmelser om skadestånd. I förslaget fanns bland annat bestämmelser som 

gällde föräldrars skadeståndsansvar.
40

 

 

Efter önskemål från den norska kommittén föreslog den svenska kommittén att en särskild 

bestämmelse om vårdnadshavares skadeståndsansvar skulle införas i den nya lagen. 

Kommittén övervägde olika alternativ till hur bestämmelsen skulle utformas. Ett alternativ var 

att vårdnadshavare skulle åläggas ett objektivt ansvar för barns handlande, oberoende av 

vårdnadshavarens egen eventuella culpa. Någon vidare utveckling av hur ett objektivt ansvar 

kunde utformas gjordes dock inte. Tanken avvisades istället då kommittén ansåg att 

tillräckliga skäl för ett införande inte förelåg samt att det var uppenbart att det skulle leda till 

svårigheter vid avgränsningen av vilka fall som skulle höra till det rent objektiva ansvaret. 

Kommittén diskuterade också om bevisbördan borde kastas om, ett så kallat 

presumtionsansvar, vid föräldrars och andra vårdnadshavares ansvar för barns handlingar. Vid 

en genomgång av rättspraxis konstaterade dock kommittén att det inte fanns något belägg för 

att hävda att den skadelidande hade så stora bevissvårigheter att en omkastad bevisbörda vore 

angelägen. Kommittén ansåg därför inte att någon särskild bevisbörderegel var nödvändig. 

Kommittén föreslog istället en bestämmelse som stadgade ett culpaansvar för föräldrar. 

Bestämmelsen innebar att den som genom bristande tillsyn eller annan försummelse i vården 

om barn medverkat till skada som barnet förorsakat, var skyldig att ersätta skadan.
41

 

 

3.3 Prop. 1972:5 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till 
skadeståndslag m.m. 

Skadeståndskommitténs förslag till ny lagstiftning behandlades sedan i en proposition som 

sedermera ledde till den nuvarande SkL som trädde i kraft år 1972. Med anledning av att 

Skadeståndskommittén hade diskuterat ett objektivt ansvar för vårdnadshavare berördes detta 

även i propositionen. Kommitténs förslag hade föranlett flera av remissinstanserna att 

                                                 

40
 SOU 1963:33 s. 3 och 9.  

41
 SOU 1963:33 s. 7 och 27 f. 
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behandla frågan om ett objektivt ansvar för vårdnadshavare och uttala sympatier för 

förslaget.
42

 Departementschefen konstaterade att det inte rådde några tvivel om att det vore en 

fördel för den skadelidande om vårdnadshavarens ansvar kunde skärpas i förhållande till 

culpaansvaret, men fann att det inte skulle stämma med den allmänna syn som framförts kring 

hur det skadeståndsrättsliga reformarbetet borde bedrivas när det gällde reglerna om 

ersättning för person- och egendomsskada.
43

 Detta eftersom departementschefen ansåg att det 

skadeståndsrättsliga reformarbetet i stort skulle ta sikte på att ersättningsbehoven i första hand 

skulle tillgodoses genom olika typer av försäkringar. Vidare anfördes att skadeståndsrätten, på 

grund av de försäkringsmässiga ersättningsanordningarnas utbyggnad, skulle få allt mindre 

betydelse. Särskilt inom person- och sakskadeområdet.
44

 

 

Bedömningen av vårdnadshavares vållande borde, enligt departementschefen, inte bli 

strängare än för andra skadevållare.
45

 I och med att den allmänna culparegeln skulle lagfästas 

i 2 kap 1 § SkL ansågs att det varken var nödvändigt eller särskilt lämpligt att ta upp en 

särskild skadeståndsregel för vissa typer av skadevållare. Därför avstyrktes kommitténs 

förslag till en särskild bestämmelse som reglerade vårdnadshavares ansvar för skada som de 

vållar genom försummelse i deras tillsyn eller vård av barnen.
46

 Något skäl för att införa en 

bestämmelse om objektivt skadeståndsansvar för vårdnadshavare, som inte låg i linje med 

departementschefens syn på skadeståndsrättens reformarbete, ansågs heller inte föreligga.
47

 I 

enlighet med vad skadeståndskommittén anfört mot ett införande av ett presumtionsansvar för 

vårdnadshavare avvisades också tanken om ett sådant ansvar.
48

 

 

3.4 Brå-PM 1990-1 Barnens brott och föräldrarnas ansvar 

I oktober år 1987 beslutade Brå, mot bakgrund av den ökade ungdomsbrottsligheten, att 

tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att genom en utvidgning av 

det skadeståndsrättsliga ansvaret, utöka föräldrars och andra vårdnadshavares ansvar för sina 

barns brottsliga handlingar.
49
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Arbetsgruppen utförde en attitydundersökning avseende svenska folkets inställning till vilket 

ansvar föräldrar borde ha för sina barns uppsåtliga skadegörande handlingar. Knappt 20 

procent av de tillfrågade ansåg att föräldrarna borde svara för följderna av de skador ett 14 år 

gammalt barn orsakar. Majoriteten, drygt 60 procent, ansåg istället att barnet tillsammans med 

föräldrarna borde svara för dylika skador. På frågan om vem de trodde, enligt lag, ansvarade 

för ett barns skadegörande handlingar svarade drygt 80 procent att föräldrarna var skyldiga att 

ersätta den skadelidande. Drygt 11 procent trodde att det var barnet tillsammans med 

föräldrarna som var ansvariga för skadorna. Närmare 90 procent av de tillfrågade ansåg 

dessutom att föräldrar borde ta mer ansvar för barns uppfostran.
50

 

 

Att utvidga vårdnadshavarnas skadeståndsansvar för sina barns brottsliga handlingar kunde 

enligt arbetsgruppen vara en åtgärd för att minska ungdomsbrottsligheten. Dock menade man 

att en sådan åtgärd inte ensamt skulle leda till någon kraftig minskning av brottsligheten. 

Arbetsgruppen lyfte fram att det viktigaste med en utvidgning skulle vara att föräldrarna 

skulle få tungt vägande argument gentemot sina barn till att utöva kontroll över dem.
51

 

Arbetsgruppen menade att det inom skadeståndsrätten fanns utrymme för korrigeringar och 

nytänkande och menade att föräldrarnas huvudansvar för sina barn borde skärpas och 

markeras ytterligare.
52

 Arbetsgruppen föreslog därför att ett skadeståndsansvar för föräldrarna 

för sina barns brottsliga handlingar, oberoende av eget vållande, borde införas och valde 

benämningen strikt ansvar. Man anförde att ett sådant ansvar stämde väl överens med SkL:s 

systematik då samma konstruktion redan fanns i det skadeståndsansvar arbetsgivare har för 

sina arbetstagare. Det strikta ansvaret skulle gälla skadeståndsgrundande handlingar som 

barnet utfört antingen uppsåtligen eller vårdslöst och vara begränsat till en femtedel av ett 

prisbasbelopp.
53

 

 

3.5 SOU 1990:92 Våld och brottsoffer 

I syfte att motverka våld och förbättra stödet till brottsoffren tillsattes år 1989 en kommission, 

som sedan tog namnet Våldskommissionen.
54

 När det gällde den ökade ungdomsbrottsligheten 

anförde kommissionen att föräldrarnas uppfostran av sina barn var den största 

brottsförebyggande resursen samhället hade. I syfte att markera att barn har behov av och rätt 
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till att föräldrarna ställer upp för dem vid motgångar och svårigheter föreslog kommissionen 

att lydelsen ”barnets vårdnadshavare svarar vidare för att barnet får det skydd och stöd barnet 

behöver om det riskerar att utvecklas ogynnsamt”, skulle läggas till sist i 6 kap. 2 § FB.
55

 

Kommissionen biträdde också förslaget om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare 

som arbetsgruppen inom Brå fört fram. Ett sådant utvidgande gav enligt kommissionen 

uttryck för att det i första hand är vårdnadshavaren som ska ta ansvar för sina barns fostran.
56

 

 

3.6 Ds 1993:11 Vårdnadshavares skadeståndsansvar 

Efter införandet av SkL år 1972 gjordes inte några förändringar angående vårdnadshavares 

skadeståndsansvar för sina barn. Med anledning av Brå-rapportens förslag på förändringar 

och att Våldskommissionen, i sitt slutbetänkande, biträtt förslagen behandlades dessa i en 

departementspromemoria. Promemorian färdigställdes år 1993 av Justitiedepartementet och 

innehöll förslag på hur vårdnadshavares skadeståndsansvar kunde utvidgas. I promemorians 

inledning redogjordes det för att det under den senaste tiden, i skilda sammanhang, framförts 

krav på en skärpning av vårdnadshavares skadeståndsansvar för de skador som orsakas av 

barn. I riksdagen hade flera motioner väckts i frågan och i dessa anfördes att det bland annat 

skulle innebära att samhället på så sätt kunde markera att vårdnadshavaren ansvarar för sina 

barn.
57

 

 

I promemorian diskuterades huruvida ett objektivt skadeståndsansvar borde införas, men 

tanken avvisades mot bakgrund av att det bland annat skulle leda till betydande konsekvenser 

för vårdnadshavaren. Det framfördes även farhågor kring att vårdnadshavaren inte längre 

skulle anse sig ha del i vårdnaden av sitt barn om barnet orsakade denne kostnader för 

skadestånd. Brå-rapporten från år 1990 hade remissbehandlats och flera remissinstanser 

ifrågasatte det preventiva syftet med lagstiftningen och uttalade farhågor för att en sådan regel 

inte skulle få en sådan effekt. Diskussionen om ett utvidgat skadeståndsansvar tog främst sikte 

på att förhindra barns uppsåtliga brott, såsom skadegörelse och andra egendomsbrott. Ett 

objektivt ansvar för skador som orsakats av barn genom oaktsamhet ansågs alltför strängt. Det 

konstaterades dock att ett undantagande av oaktsamt orsakade skador skulle leda till 

gränsdragningsproblem på grund av svårigheten att skilja mellan ett barns uppsåtliga och 

oaktsamma handlingar. Efter en samlad bedömning anfördes i promemorian att ett objektivt 
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skadeståndsansvar för vårdnadshavare skulle i många fall inte få avsedd verkan, utan leda till 

oönskade följder och en sådan bestämmelse skulle därför inte införas.
58

 Även i promemorian 

avvisades också tanken om ett presumtionsansvar. Istället föreslogs att vårdnadshavare skulle 

åläggas ett utökat tillsynsansvar för sina barn genom ett tillägg i 6 kap. 2 § FB. 

Vårdnadshavaren skulle enligt tillägget svara för ”… att barnet står under uppsikt i den 

utsträckning som behövs för att barnet inte skall orsaka skada för någon annan”.
59

 

 

3.7 Prop. 1993/94:57 om vårdnadshavares skadeståndsansvar 

I propositionen som följde promemorian konstaterade regeringen i likhet med promemorian 

att vårdnadshavare varken borde ha ett objektivt ansvar eller ett presumtionsansvar för skador 

som orsakats av deras barn. Istället ansåg regeringen att det borde övervägas om 

vårdnadshavares skadeståndsansvar kunde utvidgas på något annat sätt.
60

 

 

Departementschefen anförde att vårdnadshavares skadeståndsansvar skulle utvidgas då de 

dåvarande reglernas utformning innebar att det var svårt att anse att en vårdnadshavare 

försummat sitt tillsynsansvar i samband med att dennes barn orsakat en skada. I likhet med 

det förslag som fördes fram i promemorian fann departementschefen att det utvidgade 

ansvaret skulle bygga på ett skärpt och preciserat tillsynsansvar i 6 kap. 2 FB. Utformningen 

av tillägget överensstämde i huvudsak med promemorians. Skillnaderna var framför allt 

språkliga.
61

 Lagförslaget trädde i kraft den 1 juli 1995.
62

 

 

 

4 Vårdnadshavares skadeståndsansvar på grund av egen 
culpa 

 

4.1 Culpaansvar 

Av föregående kapitel framgår det att vårdnadshavare sedan lång tid tillbaka haft ett 

självständigt ansvar för oaktsam underlåtenhet att utöva uppsikt över sina barn.
63

 Någon 

uttrycklig regel i SkL som reglerar vårdnadshavares ansvar finns dock inte utan dess ansvar 
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följer av den allmänna regeln om culpa i 2 kap. 1 § SkL, kopplat till kravet på tillsynsansvar 

som följer av 6 kap. 2 § 2 st. 3 m. FB. I bestämmelsen stadgas att vårdnadshavaren svarar för 

att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Detta i syfte att förhindra 

att barnet orsakar skada på någon annan eller dennes egendom.
64

 Avsikten med bestämmelsen 

är att den ska verka förebyggande, preventivt, mot skadegörande handlingar.
65

 

 

I propositionen till den nu gällande lagstiftningen framgår att barnets ålder och mognad och 

vad barnet sysselsätter sig med i den aktuella situationen har betydelse för vilket sätt 

vårdnadshavaren ska vara verksam för att fullfölja tillsynsansvaret. Vidare framgår att vissa 

skador inte torde kunna förhindras utan att barnet står under direkt tillsyn av vårdnadshavaren 

eller att barnet förhindras att företa viss gärning. Vårdnadshavares ansvar är heller inte 

obegränsat utan hänsyn ska tas till vad som är möjligt för denne. Både vårdnadshavarens 

förutsättningar till att förutse skadegörande handlingar av barnet och reglerna om adekvat 

kausalitet måste beaktas vid bedömningen. Vårdnadshavarens skadeståndsansvar torde endast 

bli aktuellt när denne i en konkret situation brustit i sin skyldighet att ge barnet vägledning 

eller att se till att barnet står under uppsikt.
66

 

 

Av förhållandevis ålderstigen praxis framgår att typsituationer för när en förälder kan bli 

skadeståndsskyldig för sina barns skadehandlingar är vid konkret försummelse från dennes 

sida, exempelvis att överlämna en farlig leksak till ett litet barn eller att underlåta att reagera 

mot att barnet använder sig av en sådan farlig leksak.
67

 Denna typ av ansvar är framför allt 

aktuellt när mindre barn, som inte själva kan anses vållande till skadan, skadar någon eller 

något. Barnets ansvar kompletteras i dessa situationer med vårdnadshavarens ansvar. Det är 

dock inte bara för de mindre barnen som vårdnadshavare har ett ansvar för vidtagande av 

konkreta åtgärder utan detta gäller även om barnet är något äldre.
68

 När det gäller hur 

långtgående tillsynsansvaret sträcker sig så behöver de allra minsta barnen ständig passning 

medan äldre barn endast behöver stå under viss uppsikt då de i större utsträckning kan tillåtas 

göra saker på egen hand. Innebörden av att ha barnet under uppsikt innebär enligt lagstiftaren 
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inte att vårdnadshavaren ständigt måste befinna sig i direkt närhet till barnet. Det krävs inte av 

en förälder att denne i detalj känner till vad ett barn, som är så pass gammalt att det själv kan 

lämna hemmet, gör. Ungdomar i tonåren behöver i de flesta fall därför inte någon direkt 

uppsikt utan då blir det istället fråga om andra lämpliga åtgärder som vårdnadshavaren bör 

vidta för att uppfylla tillsynskravet. Vårdnadshavarens inflytande över vad en ungdom gör 

utanför hemmet är därmed ganska liten och hur stor frihet tonåringen ska ges är en 

avvägningsfråga. Vårdnadshavaren ska dock ge ungdomen vägledning och aktivt sätta gränser 

för dennes frihet genom förhållningsorder, förmaningar och instruktioner. Om 

vårdnadshavaren känner till eller borde misstänka att ungdomen gör något som kan orsaka 

skada krävs det av vårdnadshavaren att denne aktivt ingriper och försöker förhindra att skada 

uppkommer. I situationer där det inte kan begäras att vårdnadshavaren personligen ingriper 

bör denne vidta andra lämpliga åtgärder, exempelvis kontakta sociala myndigheter. En sådan 

åtgärd kan också bli nödvändig om tonåringen inte förhåller sig till de gränser 

vårdnadshavaren satt.
69

 

 

4.2 Jämkning av skadestånd 

Jämkning av skadestånd innebär en reduktion på det belopp den skadevållande, i detta fall 

vårdnadshavaren, ska utge till den skadelidande. Skälen för att reducera skadeståndsbeloppet 

kan grunda sig på omständigheter hos både den skadevållande och den skadelidande. Ett 

skadestånd som är baserat på 2 kap. 1 § SkL och 6 kap. 2 § 2 st. FB kan i vissa situationer 

jämkas i enlighet med den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL. Om 

skadeståndsskyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges, i 

detta fall vårdnadshavarens, ekonomiska förhållanden kan skadeståndet enligt bestämmelsen 

jämkas till vad som är skäligt. Den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga 

omständigheter ska också beaktas vid bedömningen av om jämkning ska ske. Av 

propositionen framgår att jämkning endast ska ske undantagsvis.
70

 Det är sällan endast ett av 

dessa förhållanden som kan bli utslagsgivande utan ett flertal faktorer måste vägas mot 

varandra för att bestämma om jämkning ska ske.
71

 Angående den skadevållandes ekonomiska 

förhållanden anfördes i propositionen att jämkning inte bör ske om den ansvarige kan väntas 

klara av skadeståndsbetalningarna utan allt för stora uppoffringar. Vad som är att se som 

oskäligt betungande för enskilda personer är om skadeståndets storlek påverkar den 
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skadeståndsskyldiges ekonomi i sådan grad att personens standard avsevärt skulle understiga 

en genomsnittsfamiljs. Betalningen av skadeståndet ska också inskränka personens och 

dennes anhörigas livsföring väsentligt mycket mer än för en genomsnittsfamilj som skaffar 

sig något utöver det vanliga.
72

 Omständigheter som kan beaktas angående den skadelidandes 

behov av skadeståndet är exempelvis typen av skada, ersättning från socialförsäkring eller 

kollektiv försäkring och överfallsskydd i den skadelidandes hemförsäkring. Trots att 

skadeståndet kan vara att anse som oskäligt betungande för den skadevållande kan dålig 

ekonomi hos den skadelidande motivera att jämkning inte ska ske.
73

 Övriga omständigheter 

som ska beaktas kan vara om den ansvarige handlat uppsåtligt, om oaktsamheten var lindrig 

eller grov och även vållandets karaktär om det t.ex. finns flera ansvariga och deras skuld kan 

bedömas som olika stor.
74

 

 

 

5 Principalansvaret för vårdnadshavare 
 

5.1 Ds 2009:42 Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar 

16 år efter färdigställandet av promemorian Vårdnadshavarens skadeståndsansvar utredde 

Justitiedepartementet återigen möjligheten till ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar. 

Syftet med att överväga sådana åtgärder var att motverka den höga ungdomsbrottsligheten.
75

 I 

promemorian anfördes att den allmänna uppfattningen var att ungdomsbrottsligheten både 

blev vanligare och grövre och att en förhållandevis stor andel ungdomar under någon gång i 

livet begick ett brott. Det noterades dock att det från kriminologiskt håll ofta framfördes att 

brottsnivån var tämligen konstant. Istället anfördes det att ökningen på antalet anmälda brott, 

200 000 år 1950 och 1,3 miljoner år 2008, innebar att det torde stå klart att den totala 

brottsligheten ökat. Vidare redogjordes också för orsaker till den ökade 

ungdomsbrottsligheten. Orsakerna var många och svåra att härleda specifikt men vissa 

samhällsförändringar var särskilt betydelsefulla. Man fann att urbaniseringen hade lett till en 

minskad social kontroll och ökat antalet möjligheter till att begå brott. Vidare anfördes att 
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införandet av snabbköp istället för handel över disk, en ökad privatbilism och 

teknikutveckling var viktiga orsaker till den ökade brottsligheten.
76

 

 

Man menade att ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar skulle kunna bidra till minskad 

ungdomsbrottslighet genom att ha en handlingsdirigerande och preventiv effekt.
77

 I 

konkurrens med ett ytterligare skärpt tillsynsansvar i FB och ett presumtionsansvar föreslogs 

att ett principalansvar för föräldrar skulle införas. Principalansvaret skulle vara både 

beloppsmässigt begränsat och begränsat till barns brott.
78

 Utredningen ledde således till ett 

lagförslag som innebar att föräldrarna rent skadeståndsrättsligt skulle svara för sina barns 

brott, begränsat till en femtedel av ett prisbasbelopp.
79

 

 

5.1.1 Kritik från remissinstanser 

Ett 15-tal av remissinstanserna avstyrkte departementspromemorians förslag om ett skärpt 

skadeståndsansvar för föräldrar. Flera remissinstanser, däribland Advokatsamfundet, 

Åklagarmyndigheten och Stockholms Universitet, avstyrkte utredningens förslag främst på 

grund av att det på goda grunder kunde ifrågasättas om ett skärpt skadeståndsansvar skulle få 

någon inverkan på ungdomsbrottsligheten. Det efterlystes empiriska undersökningar som 

kunde visa på en sådan effekt. Därutöver anförde Advokatsamfundet att införandet av en ny 

ansvarsgrund måste föregås av noggranna överväganden och starka skäl måste föreligga för 

ett införande. Några sådana skäl förelåg inte enligt samfundet. Flera av remissinstanserna 

ansåg att principalansvaret även innebar ett avsteg från grundläggande skadeståndsrättsliga 

principer. En annan aspekt som lyftes fram av Åklagarmyndigheten var att barnets personliga 

ansvar för följderna av sin brottslighet skulle reduceras i och med att föräldrarna skulle bli 

skyldiga att betala skadestånd för skador som barnet orsakat genom brott. Myndigheten 

anförde även att det fanns en påtaglig risk för att lagförslaget skulle uppfattas som orättvist av 

allmänheten. Vidare menade man att lagförslaget också skulle kunna innebära att 

möjligheterna till att utreda och lagföra ungdomsbrott skulle försvåras, genom att föräldern 

skulle få ett självständigt intresse av att den unge inte döms för brott. Brottsoffermyndigheten, 

som granskade lagförslaget utifrån brottsoffers rättigheter, behov och intressen, anförde att 

förslaget ur detta perspektiv var positivt då brottsoffret ges större möjlighet till att få 
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skadestånd. Däremot menade myndigheten också att förslaget kunde medföra att 

möjligheterna till att få brottsskadeersättning skulle minska. Det utökade skadeståndsansvaret 

skulle innebära att den skadelidandes ansökan om brottsskadeersättning även måste innehålla 

en utredning om förälderns betalningsförmåga. Om ansökan grundas på ett strafföreläggande 

måste myndigheten inhämta uppgifter om förälderns betalningsförmåga och det skulle 

innebära både förlängd handläggningstid och att den sökande måste föra en skadeståndstalan 

mot barnets föräldrar.
80,81

 

 

5.2 Prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för 
vårdnadshavare 

I den proposition som följde på promemorian föreslogs att ett principalansvar för 

vårdnadshavare skulle införas.
82

 Syftet med förslaget var att motverka ungdomsbrottsligheten 

och tydliggöra för vårdnadshavare att de bär huvudansvaret för sina barn.
83

 Man bemötte 

delar av den kritik som remissinstanserna anfört och vid sidan av den ifrågasatta preventiva 

effekten menade man att ansvarsskärpningen borde bidra till tydligare föräldrareaktioner på 

barns brott och öka vårdnadshavarens engagemang i sina barn. Det skulle bli ett stöd för 

vårdnadshavaren i diskussionerna med sina barn. Ett ytterligare skäl var att skador som vållats 

av barn måste bäras av någon, den skadelidande, barnet, staten, kommunerna eller 

försäkringsbolagen. Det framstod då som rimligt att vårdnadshavaren bar någon form av 

ekonomiskt ansvar för dessa skador. Även om vissa vårdnadshavare inte skulle ha ekonomisk 

förmåga att betala ett skadestånd anfördes att ansvarsskärpningen inte innebar att familjen 

ålades ytterligare krav, då barnet redan var skadeståndsskyldigt. Det erinrades också om 

möjligheten till jämkning enligt den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL, med hänsyn 

till den skadeståndsskyldiges ekonomiska situation.
84

 Att förslaget skulle kunna försvåra för 

brottsoffer att erhålla brottsskadeersättning ansåg man vara problematiskt men man hade inte 
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 Ju2010/1128/L2 s. 4 ff. Andra remissinstanser som, på liknande grunder som de som redovisats ovan, 

avstyrkte förslaget var Nacka tingsrätt, Malmö tingsrätt, Justitiekanslern, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Skåne 

län, Uppsala universitet, Lunds universitet, Högskolan i Jönköping, Karlstad kommun och Falu kommun. 
81

 Vid sidan av remissinstansernas kritik skrev Schultz en artikel i SvJT där han framförde skarp kritik mot 

lagförslaget. Schultz ifrågasatte bl.a. promemorians verklighetsbeskrivning, beskrivningen av gällande rätt, 

begreppet principalansvar och den preventiva effekten. Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott, SvJT 2010 s. 

195 ff.    
82

 Prop. 2009/10:142 s. 5 ff. 
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 Prop. 2009/10:142 s. 26. 
84

 Prop. 2009/10:142 s. 19 ff och 24 ff.  
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tillräckligt underlag för att föreslå några förändringar på det området utan avsåg att utreda 

frågan i en framtida översyn.
85

 Ändringen trädde i kraft den 1 september 2010.
86

 

 

5.3 Ett skärpt skadeståndsansvar 

I 3 kap. 5 § SkL stadgas att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta skador som 

barnet vållar genom brott. Skadorna som omfattas är personskada, sakskada och kränkning. 

Vidare stadgas att vårdnadshavarens ansvar för varje skadehändelse är begränsat till en 

femtedel av ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110) 

(SFB). För barn som står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen för 

vårdnadshavarna gemensamt. Prisbasbeloppet för år 2013 är 44 500 kronor.
87

 

Vårdnadshavarens ansvar är således begränsat till 8 900 kronor för varje skadehändelse. I 

bestämmelsen regleras också att ersättningen ska sättas ned med samma kvotdel om det finns 

flera skadelidande för samma skadehändelse och beloppet, 8 900 kronor, inte räcker till. 

 

Ansvaret gäller endast vårdnadshavare som är barnets föräldrar, inte särskilt förordnade 

vårdnadshavare som föreslogs i departementspromemorian.
88

 Principalansvarets begränsning 

till att endast gälla skador som orsakas genom brott motiverades av lagstiftaren med att syftet 

med lagstiftningen var att stävja ungdomsbrottsligheten och förhindra att ungdomar väljer en 

vanekriminell livsstil. Att generellt skärpa skadeståndsansvaret för vårdslöst orsakade skador 

var, utifrån lagstiftningens syfte, inte önskvärt. Av praktiska skäl begränsas därför 

principalansvaret till skador som vållas genom brott.
89

 De vanligaste ungdomsbrotten, stölder, 

personrån och misshandel orsakar typiskt sett sak- och personskador samt krav på skadestånd 

för kränkning, varför lagstiftaren ansåg att åtminstone dessa typer av skador skulle omfattas 

av principalansvaret. Ett principalansvar för rena förmögenhetsskador uteslöts då det dels 
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 Prop. 2009/10:142 s. 32 f.  
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 Lag (2010:703) om ändring i skadeståndslagen (1972:207). 
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http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-

konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Behallare-for-Press/Prisbasbeloppet-

for-ar-2013/ [2013-10-16] 
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 Prop. 2009/10:142 s. 29 och Ds 2009:42 s. 48 ff.  
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 Prop. 2009/10:142 s. 29 f. Man förde också ett resonemang om att en begränsning till att omfatta endast 

uppsåtliga brott skulle leda till praktiska problem då ungdomen gör sig skyldig till ett uppsåtligt brott i 

kombination med ett vållandebrott. Anledningen till detta är att det i sådana fall ofta bestäms ett gemensamt 

skadestånd för de båda gärningarna. Det blir då svårt att i efterhand bedöma hur stor del av skadeståndet som är 

att hänföra till den uppsåtliga gärningen. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Behallare-for-Press/Prisbasbeloppet-for-ar-2013/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Behallare-for-Press/Prisbasbeloppet-for-ar-2013/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Behallare-for-Press/Prisbasbeloppet-for-ar-2013/
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skulle få för svåröverskådliga konsekvenser och dels inte heller var vanliga skador orsakade 

av ungdomsbrottlighet.
90

 

 

Beloppsbegränsningen ansågs motiverad av flera skäl. Den brottsförebyggande effekten, att 

vårdnadshavare engagerar sig mer i sina barns liv och motarbetar skadegörande verksamhet, 

ansågs kunna uppnås med ett begränsat belopp. Ett obegränsat ansvar för vårdnadshavare 

skulle också enligt lagstiftaren vara oskäligt eftersom principalansvaret aktualiseras i fall där 

vårdnadshavaren inte har brustit i sin tillsyn. Ett obegränsat ansvar skulle också motverka 

allmänhetens förståelse för lagstiftningen.
91

 Av lagtexten framgår också att det begränsade 

beloppet är kopplat till varje skadehändelse. Bedömningen av vad som är en skadehändelse 

ska ta sikte på den skadevållande handlingen eller underlåtenheten, inte de effekter som 

uppstår. Om det är en eller flera skadehändelser ska bedömas med utgångspunkt i om det rör 

sig om väsentligen samma händelseförlopp. Ett barn som anlägger en brand som skadar två 

bilar med olika ägare räknas enligt författningskommentaren som en skadehändelse. Det 

spelar ingen roll om bilarna inte började brinna samtidigt eller att endast en av bilarna 

antändes. Om barnet i ett efterföljande skede anlägger en ny brand som orsakar ytterligare 

skador är det istället fråga om två separata skadehändelser. Ett barn som misshandlar flera 

olika personer på samma plats och vid samma tid genom sparkar och slag är också ett 

exempel på vad som normalt sett ska räknas som flera skadehändelser. Varje enskilt slag eller 

spark ska dock inte räknas som separata skadehändelser. Den närmare innebörden av 

begreppet skadehändelse lämnades dock till rättstillämpningen.
92

 

 

Enligt 6 kap. 4 § SkL ansvarar vårdnadshavaren solidariskt med sitt barn för skadeståndet 

enligt principalansvaret. Om det finns två vårdnadshavare, svarar de på motsvarande sätt 

solidariskt för skadeståndet. Den skadelidande kan således välja att kräva ut hela 

skadeståndsbeloppet av exempelvis barnet eller en av vårdnadshavarna. Det solidariska 

ansvaret för vårdnadshavarna kan dock begränsas av beloppsbegränsningen på en femtedel av 

ett prisbasbelopp eller den särskilda jämkningsregeln i 3 kap. 6 § SkL, som är kopplad till 

principalansvaret. Av allmänna principer följer också att vårdnadshavaren har full regressrätt 

mot barnet för skadestånd som vårdnadshavaren betalat på grund av principalansvaret.
93
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 Prop. 2009/10:142 s. 30.  
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5.4 Möjligheter till jämkning 

I propositionen anfördes att den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL skulle kunna ses 

som en säkerhetsventil för vårdnadshavaren och även kunna tillämpas på principalansvaret. 

Om vårdnadshavaren ställs inför ett flertal skadeståndskrav under en kortare tid på grund av 

deras barns omfattande brottslighet torde det i många fall finnas utrymme för jämkning enligt 

den allmänna jämkningsregeln. Vidare anfördes att, även om det inte är fråga om omfattande 

skadeståndskrav torde en vårdnadshavare med mycket låga inkomster kunna få skadeståndet 

jämkat med stöd av denna regel.
94

 

 

Trots förekomsten av den allmänna jämkningsregeln ansåg regeringen att en särskild 

jämkningsregel borde införas. Anledningen till detta var att det fanns fall när det skulle 

framstå som olämpligt att en vårdnadshavare skulle förpliktas att betala skadestånd på grund 

av ett barns brott. I 3 kap 6 § 2 st. SkL regleras möjligheterna till att jämka en 

vårdnadshavares principalansvar. Enligt bestämmelsen får ett skadestånd jämkas om det är 

uppenbart oskäligt att vårdnadshavaren ska betala skadeståndet. Vidare stadgas att detta ska 

bestämmas med hänsyn till vårdnadshavarens förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder 

som vårdnadshavaren vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Enligt propositionen ska 

jämkningsregeln främst ta sikte på förhållandet mellan barnet och vårdnadshavaren. För att 

tydliggöra detta så gavs exempel på fyra olika situationer när jämkning kunde vara aktuell.   

1. Fall då vårdnadshavaren och barnet saknar kontakt, utan att vårdnadshavaren själv valt att 

inte utöva tillsyn över barnet. 2. Situationer när ungdomen är omhändertagen enligt 

socialrättslig lagstiftning. 3. Om barnet vållar skada i syfte att skada vårdnadshavaren, genom 

att denne då får erlägga ett skadestånd. Det vilar då på vårdnadshavaren att visa att ett sådant 

syfte föreligger. 4. Situationer när vårdnadshavaren har gått så långt i sina ansträngningar för 

att förhindra att barnet begår brott att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt. Som 

exempel på sådana situationer anfördes att om barnet ägnat sig åt upprepad brottslighet och 

vårdnadshavaren gjort allt som rimligen kan krävas av denne för att förhindra fortsatt 

brottslighet. Exempel på vad som rimligen kunde krävas av en vårdnadshavare var ett aktivt 

samarbete med socialtjänst och skola. Vårdnadshavarens åtgärder skulle dessutom gå långt 

utöver det tillsynsansvar som FB stadgar. Att barnet har mer kontakt med någon av 
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 Prop. 2009/10:142 s. 36 f. För en redogörelse av den allmänna jämkningsregeln se ovan under 4.2.  
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vårdnadshavarna, genom att denne huvudsakligen bor hos en av dem, borde inte utgöra skäl 

för jämkning för den andre vårdnadshavaren.
95

 

 

För att den nya lagstiftningen skulle uppnå den önskade preventiva effekten anfördes att 

jämkningsregeln skulle tillämpas restriktivt, vilket kommer till uttryck i lagtexten genom att 

det ska vara uppenbart oskäligt att vårdnadshavaren ska betala skadeståndet. Lagstiftningens 

avsikt var inte att i domstol pröva vårdnadshavarnas uppfostringsmetoder och dylikt.
96

 

 

5.5 Domstolspraxis avseende tillämpning av den särskilda 
jämkningsregeln i 3 kap. 6 § SkL 

5.5.1 Avgöranden där jämkning beviljats 

5.5.1.1 Svea Hovrätt T 14-12 (2012-03-29) 

En 16 år gammal pojke var tvångsplacerad på ett ungdomshem enligt lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Pojken rymde och utförde ett inbrott och 

dömdes därför för stöld av tingsrätten (TR) och hans vårdnadshavare förpliktades att 

solidariskt med sonen utge skadestånd till målsäganden. Mot bakgrunden av att pojken varit 

omhändertagen enligt LVU menade vårdnadshavaren att det var uppenbart oskäligt att denne 

skulle betala skadestånd till målsäganden. Vårdnadshavaren hade av misstag inte åberopat 

denna omständighet som skäl för jämkning i TR. Hovrätten (HovR) konstaterade att det i 

förarbetena som exempel togs upp just den situation som förelåg i målet och beslöt därför att 

jämka vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet till noll kronor då vårdnadshavaren inte haft 

någon möjlighet att påverka sin sons handlingar. 

 

5.5.1.2 Hovrätten för Nedre Norrland B 304-13 (2013-05-06) 

I målet hade en 16 år gammal pojke bland annat gjort sig skyldig till flera fall av grovt 

utnyttjande av barn för sexuell posering, och de nio målsägandena yrkade bland annat att 

pojkens vårdnadshavare, solidariskt med sin son, skulle förpliktas att betala skadestånd. Att 

som ensam vårdnadshavare betala upp till en femtedel av ett prisbasbelopp för varje 

skadehändelse ansåg dock TR som oskäligt betungande för vårdnadshavaren. TR jämkade 

därför, i enlighet med den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL, 

skadeståndsskyldigheten till hälften. 
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Vårdnadshavaren överklagade domslutet och anförde att hennes ersättningsskyldighet skulle 

jämkas till noll kronor och anförde som grund att ingen i familjen hade haft någon anledning 

att misstänka att sonen ägnade sig åt någon form av brottslig verksamhet. Sonen skötte sig bra 

i skolan, arbetade på sommaren och tränade på fritiden. HovR konstaterade att såväl 

lagtextens utformning som förarbetena till bestämmelsen om jämkning gav uttryck för att 

bestämmelsen skulle tillämpas mycket restriktivt och endast i speciella undantagsfall. Vidare 

anförde HovR att det av utredningen framgick att pojken, med undantag för en olovlig 

körning år 2011, inte tidigare hade begått brott eller varit föremål för myndigheternas intresse. 

HovR fann därför att när en vårdnadshavare inte hade någon som helst indikation på att den 

unge skulle ägna sig åt brottslig verksamhet, missbruk eller annat skadligt beteende kunde det 

inte krävas att vårdnadshavaren skulle övervaka dennes aktiviteter på datorn. Därför ansåg 

HovR att det fanns ett visst utrymme till att, med tillämpning av den särskilda 

jämkningsregeln i 3 kap. 6 § SkL, jämka skadeståndsskyldigheten. Skadeståndsskyldigheten 

sattes därför ned med en tiondel av det prisbasbelopp som gällde de aktuella åren. 

 

5.5.1.3 Svea Hovrätt B 7356-11, B 7987-11 (2011-10-19) 

En 17 år gammal pojke hade gjort sig skyldig till skadegörelse på en polisbuss. 

Polismyndigheten som var målsägande i målet yrkade att vårdnadshavaren skulle vara 

solidariskt skadeståndsskyldig med barnet. Vårdnadshavaren bestred skadeståndsskyldighet 

och anförde som grund att hon höll kontakt med sonen när denne var ute och att en 

kontaktperson blivit utsedd av socialförvaltningen. TR förpliktade vårdnadshavaren att utge 

skadestånd till målsäganden. 

 

Vårdnadshavaren överklagade domslutet och yrkade att HovR skulle upphäva hennes 

skadeståndsskyldighet eller i vart fall jämka den. Den 17 år gamla pojken hade under de 

senaste åren varit misstänkt för både snatteri och narkotikabrott. Pojken hade även problem 

med att hantera sin aggression och dömdes bara några månader innan HovR:s avgörande för 

misshandel och olaga hot. Vårdnadshavaren hade varit bekymrad över sonens utveckling och 

hade därför hållit tät kontakt med såväl skola, socialtjänst och sonens kontaktperson. Även 

när sonen umgicks med sina vänner ringde vårdnadshavaren honom ofta och höll kontakten. 

Mot bakgrund av vad vårdnadshavaren anfört fann HovR att det förelåg skäl för jämkning, då 

det var svårt att se vilka andra åtgärder som vårdnadshavaren skulle kunna ha vidtagit.  
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Vårdnadshavarens aktiva arbete ansågs vidare gå långt utöver dennes förpliktelser som 

vårdnadshavare. Skadeståndsskyldigheten jämkades därför till noll kronor.
97

 

 

5.5.2 Avgöranden där jämkning nekats 

5.5.2.1 Göta Hovrätt B 323-13 (2013-04-02) 

En 16 år gammal pojke hade gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av barn och 

målsäganden hade yrkat att pojkens vårdnadshavare skulle vara solidariskt 

skadeståndsskyldig med sin son. Vårdnadshavaren bestred skadeståndsyrkandet och menade 

att han saknat inflytande över sonen, då denne inte hade bott hos honom under de senaste 

åren. De hade dock träffats i genomsnitt en gång i månaden och haft regelbunden 

telefonkontakt. Åtalet ogillades i TR men HovR fann pojken skyldig till brottet. HovR fann 

dock att det inte förelåg några av de speciella omständigheter som krävs för att jämkning 

skulle komma i fråga. Vårdnadshavaren förpliktades därför att solidariskt med sonen betala 

skadestånd till målsäganden. 

 

5.5.2.2 Hovrätten för Övre Norrland B 482-12 (2012-07-12) 

En 15 år gammal pojke hade gjort sig skyldig till skadegörelse. Målsäganden yrkade att 

pojken samt dennes vårdnadshavare skulle betala skadestånd för den skada pojken förorsakat. 

Pojkens vårdnadshavare anförde att det vore uppenbart oskäligt att ålägga dem solidarisk 

skadeståndsskyldighet tillsammans med sin son. Som grund anförde de att de haft aktiva 

kontakter med socialtjänsten samt att skolan inte gett deras son det stöd som han behövt. 

HovR konstaterade att det inte fanns några vägledande avgöranden från HD men att det 

genom hovrättsavgöranden framgick att det krävdes ett mycket aktivt arbete av 

vårdnadshavaren. Detta i form av täta kontakter med socialtjänst och skola. HovR anförde 

avslutningsvis att utrymmet för jämkning var litet och att det inte framkommit sådana 

omständigheter som medfört att jämkning skulle ske, varför de ålades ett solidariskt 

skadeståndsansvar med sin son. 
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 För ytterligare mål där jämkning beviljats, se exempelvis Hovrätten för Västra Sverige B 1615-12 (2012-04-

03) och T 4008-11 (2012-02-15), och Svea Hovrätt T 11272-12 (2013-06-17). 
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5.5.2.3 Göta Hovrätt B 1062-12 (2012-06-01) 

Det var under en stökig basketmatch som en 16 år gammal pojke misshandlat en motspelare 

genom att slå denne i huvudet. Målsäganden yrkade att pojkens vårdnadshavare, solidariskt 

med sin son, skulle förpliktas att utge skadestånd till denne. Vårdnadshavarna bestridde 

skadeståndsansvar och yrkade att eventuellt skadeståndsansvar skulle jämkas då händelsen ägt 

rum under förhållanden som de inte kunnat påverka. Vårdnadshavarna menade istället att 

ansvaret ålegat deras sons tränare under basketmatchen. TR menade att det var uppenbart 

oskäligt att ålägga vårdnadshavarna skadeståndsansvar då de inte varit närvarande vid 

skadehändelsen och att pojken istället varit under sin tränares ansvar och jämkade därför 

skadeståndet till noll kronor. 

 

HovR konstaterade att det endast var under alldeles speciella omständigheter som en 

jämkning kunde bli aktuell. Enligt HovR:s mening förelåg inte några sådana speciella 

omständigheter i detta fall, varför vårdnadshavarna förpliktades att, solidariskt med sin son, 

utge skadestånd till målsäganden.
98

 

 

5.5.3 Egen reflektion på hovrätternas avgöranden 

Av de mål jag valt att redogöra för framstår det som tydligt att domstolarna i de flesta fallen 

håller sig till de uttalanden som finns i propositionen. Hovrätten för Nedre Norrland skapade 

dock, i förhållande till förarbetsuttalandena, en ny grund för vad som ska ses som uppenbart 

oskäligt. Förarbetsuttalanden är visserligen inte bindande men att som HovR hävda att det är 

uppenbart oskäligt att en förälder som inte haft någon indikation på att sitt barn skulle ägna 

sig åt brottslig verksamhet förpliktas att betala skadestånd, menar jag direkt strider mot 

lagtextens utformning och syfte. Vad som ska tas hänsyn till när domstolen bedömer vad som 

är uppenbart oskäligt är nämligen enligt lagtexten vårdnadshavarens förhållande till barnet 

eller de särskilda åtgärder som vårdnadshavaren vidtagit. I detta fall menar jag att man kan 

ana att domstolens ledamöters personliga uppfattning i frågan om vad som är uppenbart 

oskäligt skiljer sig från lagstiftarens. Enligt min mening skiner det igenom en viss skepsis från 

HovR mot den förhållandevis nya lagstiftningen. I samma mål tycks HovR också haft stora 

problem vid bestämmandet av antalet skadehändelser och skadeståndens storlek men det 
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 För ytterligare mål där jämkning nekats, se exempelvis Göta Hovrätt B 1341-11(2011-06-20) och T 1683-12 

(2012-12-10), Hovrätten för Övre Norrland B 472-13 (2013-07-12) och Hovrätten över Skåne och Blekinge B 
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redogörs inte något mer utförligt om detta.  Det förhållandet, att lagstiftningen är ny, bidrar 

självklart till en viss spridning gällande hovrätternas bedömningar och det kan behövas längre 

tid innan en mer enhetlig bedömning kan uppnås. Det vore självklart önskvärt om HD kunde 

pröva ett mål om principalansvar för vårdnadshavare och redogöra för hur reglerna om 

jämkning och begreppet skadehändelse ska tolkas. Då HD ännu inte prövat dessa frågor blir 

hovrätternas något spretiga avgöranden i fortsättningen viktiga för underrätternas 

bedömningar i dessa frågor. 

 

 

6 Processrättsliga aspekter på principalansvaret för 
vårdnadshavare 

 

I propositionen till principalansvaret för vårdnadshavare diskuterades vissa processrättsliga 

frågor med anledning av införandet av detta utökade ansvar.
99

 De processrättsliga följderna av 

bestämmelsen påverkar skadelidandes möjlighet till att få skadestånd för sina skador och är 

därför intressanta utifrån diskussionen om vad som är skadeståndets grundläggande funktion. 

 

6.1 Åklagarens roll 

Av 22 kap. 2 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740) (RB) framgår det att åklagaren är skyldig 

att, på målsägandens begäran, förbereda och föra dennes talan, om det inte kan ske utan 

väsentlig olägenhet eller om målsägandens anspråk är uppenbart obefogat. Denna skyldighet 

gäller även i förhållande till vårdnadshavare, vilket framgår av 3 kap. 11 § SkL. För att 

införandet av bestämmelsen inte skulle innebära något väsentligt merarbete för åklagaren 

gäller att en av vårdnadshavaren grundad invändning om jämkning kan innebära en sådan 

väsentlig olägenhet som innebär att åklagaren inte är skyldig att föra målsägandens talan mot 

den tilltalades vårdnadshavare.
100

 

 

Med anledning av principalansvaret har Åklagarmyndigheten tagit fram ett ”RättsPM” som 

bland annat behandlar åklagarens roll i sammanhanget. Enligt detta ska åklagaren som regel 

föra skadeståndstalan mot den tilltalades vårdnadshavare även om denne gör en invändning 

om jämkning. Om invändningen däremot framstår som uppenbart befogad kan dock 
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åklagaren avstå från att föra en sådan talan. Någon skyldighet för åklagaren att utreda om 

jämkningsinvändningen är befogad eller ej föreligger dock inte.
101

 

 

6.2 Rätten till målsägandebiträde 

En person som blivit utsatt för brott kan under vissa omständigheter få ett särskilt biträde 

förordnat i form av ett så kallat målsägandebiträde. Under vilka premisser en brottsutsatt 

person är berättigad detta regleras i 1 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde (LOM). 

Enligt 3 § 2 st. LOM har målsägandebiträdet som uppgift att bistå målsäganden med att föra 

talan om enskilt anspråk i anledning av brottet. I samma bestämmelse regleras att även om 

talan om enskilt anspråk avskiljs enligt 22 kap. 5 § RB, för att handläggas enligt reglerna för 

tvistemål, så kvarstår målsägandebiträdets uppgift. Målsägandebiträdets uppgift kvarstår 

vidare om TR:s dom endast överklagas i frågan om det enskilda anspråket. Bestämmelsen 

innehåller dock ett undantag. Om den avskilda talan om enskilt anspråk handläggs enligt 

reglerna i 1 kap. 3 d § RB, det vill säga som ett förenklat tvistemål, kvarstår inte 

målsägandebiträdets uppgift.  

 

6.3 Reglerna kring förenklade tvistemål 

I 22 kap. 5 § RB regleras att domstolen får förordna att det enskilda anspråket ska handläggas 

som särskilt mål enligt reglerna för tvistemål. Detta om en gemensam handläggning med 

åtalet skulle medföra väsentliga olägenheter. I 1 kap. 3 d § RB stadgas särskilda regler när 

värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av ett prisbasbelopp, så kallade 

småmål. Gränsen för vilka mål som ska handläggas som småmål enligt 1 kap. 3 d § RB är 

således yrkade belopp som understiger 22 250 kronor, det vill säga hälften av 44 500 kronor. 

Det innebär att målsäganden inte har rätt till målsägandebiträde i ett avskilt mål gällande 

principalansvaret för vårdnadshavare på grund av beloppsgränsen på en femtedel av ett 

prisbasbelopp. Rör det avskilda målet flera skadehändelser finns däremot en möjlighet till att 

det totala yrkade beloppet överstiger hälften av ett prisbasbelopp, vilket betyder att 

möjligheten till att få ett målsägandebiträde förordnat inte begränsas av 1 kap. 3 d § RB i 

dessa situationer. I merparten av fallen innebär dock beloppsbegränsningen att möjligheten 

faller bort. 
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6.4 Möjligheterna till brottsskadeersättning 

Den som tillfogats skada genom brott kan under vissa omständigheter få brottsskadeersättning 

istället för skadestånd om skadevållaren inte kan betala. Utgångspunkten är att den 

skadelidande ska ha full ersättning för sin skada.
102

 Av 2 § brottsskadelagen (1978:413) (BrL) 

framgår det att brottsskadeersättning kan betalas för personskada och allvarlig kränkning mot 

någons person, frihet eller frid. Brottsskadeersättning för sakskada och ren 

förmögenhetsskada utbetalas endast i undantagsfall, se 3 § BrL. Enligt 6 § BrL ska skadestånd 

som har betalts eller bör kunna bli betalt avräknas vid bestämmande av brottsskadeersättning. 

Vad som ska avräknas är exempelvis skadestånd från skadevållaren eller dennes 

ansvarsförsäkring, från skadelidandes egen försäkring och/eller genom förmåner från 

socialförsäkringen.
103

 Införandet av principalansvaret för vårdnadshavare innebär således att 

den skadelidandes ansökan om brottsskadeersättning numera också måste innehålla en 

utredning om skadevållarens vårdnadshavares betalningsförmåga. Finns ingen sådan 

utredning avräknas den femtedel av det prisbasbelopp som vårdnadshavaren potentiellt skulle 

kunna betala, från brottsskadeersättningen.
104

 

 

 

7 Ansvarsförsäkring 
 

Ansvarsförsäkringens inverkan på skadeståndets eventuella preventiva effekt har diskuterats i 

doktrinen. Lundstedt var mycket kritisk till förekomsten av ansvarsförsäkring eftersom han 

menade att det inte gick ihop med skadeståndets preventiva funktion. Ansvarsförsäkringen 

verkade enligt Lundstedt negativt på preventionen.
105

 Karlgren, som likt Lundstedt 

förespråkade skadeståndets preventiva funktion, ansåg dock att ansvarsförsäkringen grundar 

sig på ett rättstillstånd där det ingår i folks medvetande att skadegörande handlingar inte bör 

förekomma. Karlgren ansåg dock att ansvarsförsäkringen på lång sikt möjligen kunde 

försvaga preventionen.
106

 I och med att försäkringsvillkoren idag ofta innehåller 

bestämmelser om självrisk och så kallad ”experience rating”, som innebär att 

försäkringspremien påverkas av de skador som ersätts, får den skadeståndsskyldige bära vissa 

ekonomiska konsekvenser trots att ersättningen betalas ur dennes ansvarsförsäkring. I och 
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med dessa begränsningar anses ansvarsförsäkringen inte helt och hållet upphäva 

skadeståndets prevention men i viss mån inskränka den.
107

 

 

Försäkring på såväl den skadelidandes som den skadevållandes sida medverkar till den 

skadelidandes restitution, det vill säga återställandet av det tillstånd som rubbats genom 

skadan.
108

 Genom ansvarsförsäkring kan en person försäkra sig mot risken att bli 

skadeståndsskyldig. Exempelvis kan ett vårdslöst handlande som förorsakar skada på annans 

person eller egendom till stora delar betalas av den skadeståndsskyldiges ansvarsförsäkring. 

Även den skadelidande gynnas av en ansvarsförsäkring hos skadevållaren då den gör det 

möjligt för denne att få ut skadeståndet, även om skadevållaren saknar tillgångar.
109

 En 

ansvarsförsäkring betraktas som ett nödvändigt komplement till skadeståndsreglerna för 

person- och sakskada. I Sverige är det endast i undantagsfall obligatoriskt att teckna 

ansvarsförsäkring.
110

 I de flesta fall, där ansvarsförsäkring inte är obligatoriskt, fungerar 

istället det överhängande skadeståndsansvaret som incitament till att förmå potentiella 

skadevållare att teckna försäkring. Då försäkringsbolagen idag använder sig av så kallade 

paketförsäkringar, vid tecknande av hemförsäkring innebär detta att försäkringstagare per 

automatik också tecknar ansvarsförsäkring.
111

 

 

7.1 Culpaansvaret och ansvarsförsäkring 

I propositionen till den senaste lagändringen avseende vårdnadshavares tillsynsansvar antogs 

att barns skadeståndsansvar i de flesta fall även i fortsättningen skulle täckas av 

vårdnadshavarens ansvarsförsäkring. Vårdnadshavarens ekonomiska insats skulle då 

begränsas till att betala premier för försäkringen och självrisk.
112

 Av försäkringsbolagens 

försäkringsvillkor för ansvarsförsäkring framgår nämligen att försäkringen gäller för alla 

personer som är folkbokförda på samma adress som försäkringstagaren, förutsatt att de har ett 

gemensamt hushåll.
113

 Ansvarsförsäkringen gäller inte om skadan orsakats uppsåtligen. Ett 
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 Hellner & Radetzki, s. 44 och Andersson, s. 330. 
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 Hellner, ”Värderingar i skadeståndsrätten”, Festskrift till Per Olof Ekelöf (red. Henrik Hessler), s. 299 ff. 
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 Det förekommer vid bland annat atomansvarighet (22 § atomansvarighetslagen), oljeskador (10 kap. 12 och 
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 Hellner & Radetzki, s. 185 f.  
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övriga försäkringsbolags försäkringsvillkor, se not 118, 119 och 120. 

http://www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/villaforsakring/1.88312
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undantag från det villkoret är barn under 12 år.
114

 Ansvarsförsäkringen täcker således inte 

skador som orsakats uppsåtligen av ett barn som är minst 12 år gammal. En förälder som 

anses av oaktsamhet ha vållat sitt barns skadehandling täcks dock av ansvarsförsäkringen. 

Detta även om skadan orsakats uppsåtligen av ett barn som är minst 12 år gammal.
115

 

 

7.2 Principalansvaret och ansvarsförsäkring 

I departementspromemorian diskuterades huruvida det borde införas inskränkningar i 

försäkringsbolagens möjlighet till att erbjuda en försäkring som täcker principalansvaret. Det 

anfördes att det kunde argumenteras för att den preventiva effekt som eftersträvas med 

principalansvaret skulle urholkas genom förekomst av ansvarsförsäkring. Trots misstanke om 

risk för minskad preventionseffekt ansågs inte tillräckliga skäl för inskränkningar föreligga. 

Skillnaden mellan den normala självrisken på 1 500 kronor och det maximala 

skadeståndsbeloppet på en femtedel av ett prisbasbelopp ansågs inte vara så stor att 

preventionen skulle påverkas i någon större utsträckning.
116

 

 

Regeringen delade den bedömningen och något förbud mot att erbjuda dylika försäkringar 

infördes inte. Det var också enligt regeringen oklart om försäkringsbolagen skulle vara villiga 

att erbjuda sådana försäkringar.
117

 Flera bolag har idag uttryckliga bestämmelser i 

försäkringsvillkoren till de hemförsäkringar de erbjuder om att de inte betalar ersättning för 

skada som uppkommit genom en förälders skadeståndsansvar enligt 3 kap. 5 § SkL.
118

 Något 

försäkringsbolag undantar i sin hemförsäkring endast en förälders skadeståndsansvar för 

skada som barn uppsåtligen förorsakat genom brott. Något undantag för vårdnadshavares 

skadeståndsansvar för skada som barn av oaktsamhet förorsakat genom brott finns däremot 

inte.
119

 Ett annat försäkringsbolag har inte tagit upp några uttryckliga undantag för 

principalansvaret för vårdnadshavare över huvud taget.
120
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 Se exempelvis http://www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/Privat/P00296.pdf [2013-11-12]. Jfr 4 kap 

5 och 9 §§ försäkringsavtalslagen (2005:104). 
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8 Analys och diskussion 
 

8.1 Har principalansvaret för vårdnadshavare en preventiv funktion? 

8.1.1 Brist på emiriska studier 

Det huvudsakliga motivet till att införa ett principalansvar för vårdnadshavare var att det 

skärpta skadeståndsansvaret skulle förebygga att ungdomar begår brott. I enlighet med många 

av remissinstanserna menar jag att den prevenerande effekten måste ifrågasättas. Varken i 

departementspromemorian eller i propositionen presenterades några empiriska studier som 

hade kunnat visa att ett skärpt skadeståndsansvar skulle ha en förebyggande effekt på 

ungdomsbrottslighet. Sådana studier hade varit önskvärda, särskilt med tanke på att det 

uttryckts starka tvivel på den preventiva effekten från de kommittéer och arbetsgrupper som 

tidigare utrett frågan om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Det är inte heller 

bara de utredningar som avvisat tanken på ett principalansvar för vårdnadshavare som 

ifrågasatt den preventiva effekten utan även de utredningar som utmynnat i ett lagförslag har 

tvivlat på ansvarsskärpningens preventiva effekt. Exempelvis uttryckte Brå:s arbetsgrupp från 

år 1990 att ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare inte ensamt skulle leda till någon 

kraftig minskning av ungdomsbrottsligheten. Precis som Schultz anfört anser jag att 

lagstiftaren istället byggt preventionsmotiveringen på spekulationer och gissningar om 

framtiden och att motivera en lagändring på sådana grunder är olämpligt.
121

 

 

Att ifrågasätta huruvida det skärpta skadeståndsansvaret motverkar ungdomsbrottsligheten 

eller inte är enligt min mening en befogad invändning. Samtidigt vilar också en sådan 

invändning på spekulationer och gissningar om framtiden. Varken någon av remissinstanserna 

eller Schultz har redovisat några empiriska studier som visar att principalansvaret för 

vårdnadshavare inte skulle ha någon preventiv effekt. Det är dock enligt min mening en 

självklarhet att den som påstår något också har bevisbördan för sitt påstående. Lagstiftaren har 

inte på något sätt visat att principalansvaret för vårdnadshavare skulle få en preventiv effekt 

och att då motivera en lagändring på den grunden framstår enligt mig som anmärkningsvärt. 

 

8.1.2 Prevention som huvudfunktion 

Skadeståndets preventiva funktion är också mycket ifrågasatt i både förarbeten och doktrin. 

Hade skadeståndets prevenerande verkningar varit mer accepterad som funktion för 
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skadeståndet torde lagstiftarens motivering till ett skärpt ansvar för vårdnadshavare inte 

ifrågasatts av remissinstanserna i samma utsträckning. Hellner och Strahl höll det visserligen 

inte för uteslutet, respektive förnekade inte, att skadeståndet kunde ha en preventiv effekt men 

de framhöll trots allt att den allmänna uppfattningen i doktrinen är att skadeståndets 

huvudsakliga funktion är reparation och att den preventiva funktionen mer är att se som en 

önskad biprodukt. Lundstedt och Karlgren var förhållandevis ensamma om att framhålla 

skadeståndets preventiva funktion som den huvudsakliga. Precis som Hellner anförde bygger 

deras argument på obevisade uttalanden och det torde också vara den största anledningen till 

den utbredda skepsisen mot skadeståndets preventiva funktion.  

 

Precis som departementschefen konstaterade redan år 1972 menar jag att bedömningar om 

skadeståndets preventiva funktion vilar på osäkra grunder och för att övervinna dessa 

osäkerheter krävs vetenskapliga undersökningar. Så länge inte några sådana undersökningar 

gjorts menar jag att det är olyckligt att lagändringar inom skadeståndsrätten utförs med 

motiveringen att det ska förebygga exempelvis ungdomsbrott. Om det, med hjälp av 

empiriska studier, skulle kunna konstateras att principalansvaret för vårdnadshavare har en 

preventiv effekt skulle situationen självklart bli annorlunda. Jag är dock inte beredd att som 

Ekelöf hävda att en konstaterad preventivverkan har en viktigare funktion än den reparativa. I 

enlighet med den allmänna uppfattningen i doktrinen menar jag att skadeståndets reparativa 

funktion är den huvudsakliga och att eventuell prevention är att se som en önskad biprodukt. 

 

Trots avsaknaden av empiriskt stöd verkar preventionen numera ses som en viktig funktion på 

skadeståndet. Det är t.ex. inte bara vid införandet av principalansvaret för vårdnadshavare 

som skadeståndets preventiva funktion har framhållits.
122

 Precis som Bengtsson anförde i sin 

artikel från år 2007 har även HD visat en tendens till att tillmäta skadeståndets preventiva 

funktion större betydelse än tidigare. Lundstedts och Karlgrens starkt kritiserade åsikter om 

att skadeståndets viktigaste funktion är preventionen har uppenbarligen större 

genomslagskraft idag än vid SkL:s införande. Jag menar inte att lagstiftaren idag håller 

preventionen som den huvudsakliga funktionen men det är tydligt att den numera hålls högre 

än tidigare. 
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8.1.3 Prevention och brottsstatistik 

Ett sätt att försöka besvara frågan om principalansvaret för vårdnadshavare har en preventiv 

funktion vore att undersöka lagföringsstatistiken över ungdomar mellan 15 och 17 år. Om 

antalet lagförda ungdomar i den åldern har minskat efter att skadeståndsansvaret för 

vårdnadshavare skärptes skulle det kunna vara en indikator på att bestämmelsen faktiskt 

verkar prevenerande. Brå ger årligen ut en rapport avseende den officiella kriminalstatistiken i 

Sverige och från år 2010, när lagstiftningen trädde i kraft, till år 2012 har antalet lagförda 

ungdomar mellan 15 och 17 år minskat med 24 procent.
123

 Antalet misstänkta ungdomar i 

samma åldersspann har också minskat, dock i något mindre grad, med en minskning på 15 

procent.
124

 Vad detta betyder i förhållande till principalansvaret för vårdnadshavare är svårt 

att veta då det endast är kriminalstatistik och några studier för att utreda orsakerna till 

minskningen har inte gjorts. Statistiken visar dock på en markant minskning av både antalet 

lagförda och antalet misstänkta ungdomar och det ger åtminstone en indikation på att 

principalansvaret för vårdnadshavare kan vara handlingsdirigerande och ha en preventiv 

effekt. Trots att statistiken ger en indikation på att så är fallet är jag inte villig att dra en sådan 

slutsats med endast den officiella kriminalstatistiken som grund, då en sådan slutsats måste 

föregås av vetenskapliga undersökningar på vad som orsakat minskningen. Antalet lagförda 

och antalet misstänkta ungdomar mellan 15 och 17 år minskade nämligen också från år 2008 

till år 2010 med 7 respektive 2 procent.
125

 Ungdomsbrottligheten minskade alltså även utan 

förekomsten av ett principalansvar för vårdnadshavare och det torde tyda på att 

ansvarsskärpningen åtminstone inte ensamt motverkat ungdomsbrottsligheten. Det är också 

lätt att feltolka och dra för långtgående slutsatser utifrån statistik. Ett bra exempel på detta är 

att det i departementspromemorian från år 2009 anfördes att en ökning av antalet anmälda 

brott också betyder att brottsligheten ökat. Precis som Schultz, menar jag att en ökning av 

antalet anmälningar inte nödvändigtvis säger något om antalet begångna brott utan ökningen, 

eller minskningen, kan bero på många olika anledningar.
126

 

 

8.1.4 Ansvarsförsäkringens inverkan på preventionen 

En annan viktig invändning mot skadeståndets preventivverkan var enligt Hellner att det ofta 

är skadevållarens försäkringsbolag som betalar skadeståndet och inte den 
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skadeståndsskyldige. Något förbud mot att försäkra sig mot principalansvaret för 

vårdnadshavare infördes dock inte, trots att regeringen konstaterade att förekomsten av 

ansvarsförsäkring kunde urholka lagförslagets preventiva effekt. Lagstiftaren tillåter alltså att 

vårdnadshavare försäkrar sig mot principalansvaret och jag menar att tillåtelsen av en 

ansvarsförsäkring inskränker den eventuella preventiva effekten avsevärt, vilket är 

motsägelsefullt i förhållande till att detta var huvudsyftet. Ansvarsförsäkringen har enligt min 

mening en betryggande funktion som innebär att försäkringstagaren inte behöver oroa sig för 

stora skadeståndsbelopp. I motsats till utredningen i departementspromemorian från år 2009 

menar jag dessutom att skillnaden på självriskbeloppet på 1 500 kronor och det maximala 

skadeståndsbeloppet, en femtedel av ett prisbasbelopp som för närvarande är 8 900 kronor, 

inte är särskilt liten utan skiljer sig förhållandevis mycket. Dessutom behövs det bara att det 

tillkommer några ytterligare skadehändelser för att det snabbt blir betydande skillnader. En 

vårdnadshavare som omfattas av en ansvarsförsäkring som täcker principalansvaret riskerar 

endast att betala 1/6 av det beloppsbegränsade beloppet på 8 900 kronor. För en 

vårdnadshavare med begränsade ekonomiska tillgångar torde differensen på 7 400 kronor vara 

av stor betydelse.  

 

Regeringen anförde visserligen att det var oklart huruvida försäkringsbolagen var villiga att 

erbjuda en dylik försäkring och efter en genomgång av de största försäkringsbolagen i Sverige 

visar det sig att flertalet av försäkringsbolagen har infört ett undantag gällande 

principalansvaret för vårdnadshavare i deras försäkringsvillkor. Ett av bolagen har dock inget 

sådant undantag i sina villkor och ett annat undantar endast principalansvaret för 

vårdnadshavare när barnet gjort sig skyldig till ett uppsåtligt brott. Det betyder alltså att det är 

möjligt för vårdnadshavare att försäkra sig mot principalansvaret och det innebär enligt min 

mening att den eventuella preventiva effekten i princip blir obefintlig för de som är försäkrade 

hos detta bolag. Jag menar att lagstiftarens ovilja att förbjuda en dylik försäkring bekräftar 

den osäkerhet som finns kring skadeståndets preventiva effekt. Om lagstiftaren velat slå fast 

att det skärpta skadeståndsansvaret har en starkt prevenerande verkan borde ett sådant förbud 

ha införts. Även om det inte finns några vetenskapliga undersökningar som bevisar detta hade 

det blivit mer trovärdigt av lagstiftaren med ett sådant förbud. Om nu lagstiftaren var så 

övertygad om dess preventiva effekt borde skärpningen enligt min mening ha gjorts fullt ut. 
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Även om det är möjligt för vårdnadshavare att försäkra sig mot principalansvaret för 

vårdnadshavare är det trots allt en majoritet av försäkringsbolagen som infört ett undantag för 

detta i ansvarsförsäkringen. Ett barn som gjort sig skyldig till ett uppsåtligt brott och blivit 

förpliktigad att betala skadestånd till den skadelidande kan heller inte utnyttja sin egen 

ansvarsförsäkring då den inte ersätter uppsåtliga skadehandlingar. Principalansvaret för 

vårdnadshavare förutsätter som bekant ingen culpa hos vårdnadshavaren för att de ska bli 

ansvariga med maximalt en femtedel av ett prisbasbelopp. Om det däremot skulle gå att visa 

att vårdnadshavaren vållat sitt barns brottsliga gärning genom bristande tillsyn kan 

vårdnadshavaren på grund av egen oaktsamhet bli obegränsat skadeståndsskyldig för sitt 

barns skadehandling. I ett sådant fall torde det finnas möjlighet att ansvarsförsäkringen träder 

in och ersätter skadan fullt ut.
127

 Det innebär att det ur ett ekonomiskt perspektiv teoretiskt 

sett skulle vara mer fördelaktigt om vårdnadshavaren kan visa att denne genom oaktsamhet 

vållat sitt barns, genom brott orsakade, skadehandling. Detta då ansvarsförsäkringen i det 

fallet träder in och vårdnadshavaren endast behöver betala den i sammanhanget låga 

självrisken på 1500 kronor. I teorin blir principalansvaret för vårdnadshavare med detta 

synsätt inte preventivt utan fungerar snarare som ett incitament till att vårdnadshavaren ska 

vara oaktsam vid tillsynen av sitt barn om denne vill komma undan så lindrigt som möjligt 

rent ekonomiskt. Lagstiftningen är enligt min mening därför kontraproduktiv när det gäller 

ansvarsförsäkringsaspekten. 

 

8.1.5 Det allmänna rättsmedvetandet 

Något jag frågar mig själv angående principalansvarets preventiva funktion är om det inte 

redan är förankrat i människors rättsmedvetande att vårdnadshavare ska ta ansvar för sina 

barns skadehandlingar? Nästan 20 år innan principalansvarets införande svarade, i en 

undersökning beställd av Brå, mer än 80 procent av de tillfrågade att de trodde att 

vårdnadshavaren, enligt lag, var skadeståndsansvariga för deras 14 år gamla sons uppsåtliga 

skadehandling. Mer än 10 procent trodde att ungdomen tillsammans med vårdnadshavaren var 

ansvariga. En klar majoritet trodde alltså att vårdnadshavaren ansvarade för 14-åringens 

uppsåtliga skadehandling, trots att den dåvarande lagstiftningen innebar motsatsen. 

Undersökningen är visserligen idag mer än 20 år gammal men jag menar att det ändå 

bekräftar min tes om att det redan är förankrat i människors rättsmedvetande att 
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vårdnadshavare ansvarar för sina barns skadehandlingar. Om så är fallet, försvinner inte då 

den eventuella preventiva effekten på lagstiftningen? Eftersom medborgarnas uppfattning 

redan var att vårdnadshavaren ansvarar för sina barns uppsåtliga skadehandlingar menar jag 

att skärpningen av vårdnadshavares skadeståndsansvar inte går att motivera på det sätt som 

regeringen gjorde i propositionen.  

 

Ytterligare en invändning mot principalansvarets påstådda prevenerande effekt är enligt min 

mening medborgarnas brist på rättsmedvetande. Av Brå:s undersökning från år 1990 framgår 

det att mer än 80 procent av de tillfrågade trodde att vårdnadshavarna ansvarade för sitt 14 år 

gamla barns uppsåtliga skadegörelse. Deras uppfattning var alltså helt felaktig och utan att dra 

för stora växlar över den undersökningen torde medborgarnas rättsmedvetenhet inte heller 

idag vara särskilt god på området. Om då inte vårdnadshavarna vet om att 

skadeståndsansvaret för deras barns skadehandlingar har skärpts för dem, hur ska då 

lagstiftningen kunna verka preventivt?  

 

8.1.6 Sammanfattning 

Min samlade bedömning blir att principalansvaret för vårdnadshavare mycket väl kan verka 

preventivt men då det inte finns några vetenskapliga studier som styrker detta anser jag att ett 

kritiskt förhållningssätt måste iakttas. Lagstiftaren är enligt min mening ute på djupt vatten 

när lagstiftningen byggs på påståenden som inte har någon som helst grund i vetenskap. 

 

8.2 Fanns det tillräckligt goda skäl att frångå culparegeln? 

8.2.1 Förändrad syn på ett skärpt ansvar för vårdnadshavare 

Frågan om ett principalansvar eller strikt ansvar för vårdnadshavare har diskuterats, inte 

mindre än, sex gånger tidigare och även om Brå och Våldskommissionen föreslog en sådan 

lagändring har tanken avvisats av både utredare och regering. Skälen mot ett sådant skärpt 

ansvar för vårdnadshavare har varit att ”tillräckliga skäl inte förelåg”, ”uppenbart att det 

skulle leda till svårigheter vid tillämpningen”, ”betydande konsekvenser för 

vårdnadshavaren”, ”ett objektivt ansvar skulle inte motverka ungdomsbrottsligheten” och att 

det ”skulle leda till oönskade effekter”.
128

 En motiverad fråga blir då varför synen på ett 

principalansvar för vårdnadshavare helt plötsligt har förändrats? Det huvudsakliga skälet till 

lagstiftningen var att motverka ungdomsbrottslighet och som redan nämnts finns inga bevis på 
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att det skulle ske. Att motverka ungdomsbrottsligheten är självklart att se som ett gott skäl 

men då det inte finns något som stöder att bestämmelsen skulle få denna följd menar jag att 

skälet tappar mycket av sin tyngd. Några goda skäl som tillkommit sedan de äldre förarbetena 

behandlade frågan menar jag inte har tillkommit. Jag menar istället att det i förarbetena till 

den aktuella lagstiftningen framkallats skäl för en skärpning av vårdnadshavares 

skadeståndsansvar genom att beskriva verkligheten på ett missvisande sätt. Samtidigt som att 

det anfördes att den allmänna uppfattningen var att ungdomsbrottsligheten blivit vanligare 

och grövre noterades att det från kriminologiskt håll ofta hävdas att ungdomsbrottsligheten 

var tämligen konstant. Det redovisades inget som helst stöd för något av påståendena. Ändå 

valde både utredningen i promemorian och regeringen att utgå från att ungdomsbrottsligheten 

ökade. För att påvisa att brottsligheten i stort hade ökat hänvisades till att antalet anmälda 

brott ökat. Att antalet anmälda brott ökar behöver dock inte nödvändigtvis betyda att också 

brottsligheten ökar. Som redan nämnts kan det finnas många olika anledningar till en ökning 

av antalet anmälda brott. I utredningen framfördes således enligt min mening påståenden om 

ungdomars brottslighet utan vetenskapligt stöd/grund. Dessa missvisande påståenden kom 

olyckligt nog sedan att tjäna som stöd i den fortsatta utredningen av vårdnadshavares 

skadeståndsansvar. 

 

8.2.2 Begreppet principalansvar 

Som jag redogjort för inledningsvis så är culparegeln central inom svensk skadeståndsrätt. Att 

frångå en sådan central del av skadeståndsrätten genom att vid sidan av det införa vad som 

lagstiftaren valt att kalla ett principalansvar för vårdnadshavare, kräver därför enligt min 

mening goda skäl. Det skärpta skadeståndsansvaret har av lagstiftaren etiketterats som ett 

principalansvar likt det ansvar arbetsgivare har för sina anställda men det kan dock 

ifrågasättas om benämningen principalansvar är en korrekt term. Jag menar att 

principalansvarsbegreppet möjligen är befogat till viss del. Att vårdnadshavaren, principalen, 

ansvarar för sitt barns vållande stämmer väl överens med det ansvar en arbetsgivare har för 

sina arbetstagare enligt 3 kap. 1 § SkL. I enlighet med Schultz menar jag dock att skillnaden 

på en arbetsgivares och vårdnadshavares möjlighet att kontrollera riskerna är mycket stor.
129

 

Hur strikta vårdnadshavaren än är, kan denne av praktiska skäl ändå inte kontrollera riskerna 

på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis är barnen i skolan en stor del av dagen. Dessutom är 

arbetsgivarens möjligheter att försäkra sig mot skadorna mycket större än för 

                                                 

129
 Schultz, 2010, s. 203. 



49 

 

vårdnadshavaren. På grund av dessa skillnader menar jag, i enlighet med Schultz, att ett strikt 

ansvar är en bättre benämning på det skärpta skadeståndsansvaret för vårdnadshavare.
130

 

Principalansvaret för vårdnadshavare förutsätter visserligen precis som principalansvaret för 

arbetsgivare någons culpa men jag menar ändå att utformningen mer påminner om ett strikt 

ansvar. De tidigare utredningarna om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare har 

heller inte använt principalansvarsbegreppet utan benämnt ansvaret som objektivt eller strikt. I 

en nylig översyn av brottmålsbrocessen benämns dessutom det skärpta skadeståndsansvaret 

för vårdnadshavare som strikt.
131

 Till skillnad från arbetsgivarens principalansvar återfinns 

inga regler kring strikt ansvar i SkL:s bestämmelser, utan uteslutande i speciallagstiftning. Det 

skulle betyda att det skärpta ansvaret för vårdnadshavare delvis inte har någon grund i den 

systematik som finns i SkL. Mot bakgrund av detta, borde bestämmelsen enligt min mening 

inte ha införts i SkL utan istället reglerats i speciallagstiftning likt allt annat strikt ansvar. Jag 

misstänker, även här i likhet med Schultz, att användandet av principalansvarsbegreppet var 

ett sätt för lagstiftaren att dölja lagförslagets radikala innebörd.
132

 Ett strikt ansvar för 

vårdnadshavare låter åtminstone i mina öron som mer långtgående och kontroversiellt än ett 

principalansvar och det är enligt min mening inte omöjligt att valet av benämning haft 

betydelse för lagförslagets mottagande av exempelvis remissinstanser, regering och riksdag. 

 

Det strikta ansvaret är en ovanlig ansvarstyp och återfinns normalt i samband med farlig 

verksamhet. För att motivera ett strikt ansvar i samband med farlig verksamhet har anförts att 

den som tillgodoser sitt ekonomiska intresse och samtidigt skapar en hög skaderisk för andra 

bör ersätta skadan, utan krav på vållande.
133

 Att frångå den centrala culparegeln i sådan farlig 

verksamhet har enligt min mening föregåtts av mycket goda skäl. Det är rimligt att den som 

tjänar pengar på farlig verksamhet också ska stå riskerna för denna. Att vara förälder till ett 

barn kan visserligen ibland också innebära en hög skaderisk för andra men det är ändå inte i 

närheten av den typ av farlig verksamhet som normalt avses för att motivera ett strikt ansvar. 

Vårdnadshavaren har inte heller något ekonomiskt intresse i sitt föräldraskap.  
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8.2.3 Onda skäl istället för goda 

Principalansvaret för vårdnadshavare har enligt min mening fått direkt olyckliga följder. Det 

är för mig uppenbart att det slår hårt mot socialt utsatta vårdnadshavare med dåliga 

ekonomiska förutsättningar. I propositionen anfördes att familjen inte åläggs några ytterligare 

skadeståndskrav då barnet ändå skulle varit skadeståndskyldigt med samma belopp. Här 

menar jag dock att principalansvaret för vårdnadshavare innebär en väsentlig försämring för 

familjens ekonomi. Om den skadelidande kan vända sig till ungdomens vårdnadshavare blir 

familjens ekonomi direkt lidande då det är troligare att ungdomens vårdnadshavare har 

betalningsförmåga. Det torde betyda att familjens sociala situation blir än mer ansträngd och 

vårdnadshavarens möjlighet att utöva tillsyn och förhindra sitt barn till att begå brott blir ännu 

mindre. I en undersökning som Brå gjort framgår nämligen att bland annat vårdnadshavares 

sociala situation och begränsad ekonomi är faktorer som förknippas med ungdomars 

brottslighet.
134

 Att då ålägga redan utsatta vårdnadshavare ytterligare ansvar framstår för mig 

som olämpligt. Den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL torde heller inte hjälpa de alla 

de ekonomiskt utsatta vårdnadshavarna då ekonomin ska vara mycket begränsad för att 

jämkning ska kunna ske. Följden av detta är att det i slutändan inte är vårdnadshavaren som 

ansvarar för sina ungdomars skadehandlingar genom brott, utan staten genom 

brottsskadeersättning och/eller försörjningsstöd. Det riskerar i sin tur leda till att 

vårdnadshavarna känner att de inte kan ansvara för sina barn då de måste vända sig till staten 

för att be om hjälp. 

 

Eftersom principalansvaret för vårdnadshavare innebär att barnets vårdnadshavare tar över 

antingen hela eller en del av barnets skadeståndsansvar blir följden, precis som 

Åklagarmyndigheten anförde i sitt remissvar, att barnets personliga ansvar för följderna av sin 

brottslighet reduceras. Det är enligt min mening mycket olyckligt då det är viktigt att barn lär 

sig att ta ansvar för sina gärningar. Om barnet gjort sig skyldig till ett flertal brott som 

skadeståndsrättsligt klassas som flera skilda skadehändelser finns dessutom en risk för att 

barnets gärningar kraftigt försämrar sin vårdnadshavares ekonomiska situation. Vetskapen om 

att man skuldsatt sin vårdnadshavare för kanske resten av dennes liv kan inte vara lätt att leva 

med. Klarar ett barn av att leva med dessa skuldkänslor och vad kan det få för följder för 

barnets framtid, är frågor jag ställer mig.  

                                                 

134
 BRÅ-Rapport 2013:3 s. 26. 



51 

 

Då lagstiftaren valt att blunda för dessa olyckliga följder menar jag att man istället för goda 

skäl, delvis motiverat principalansvaret för vårdnadshavare på direkt ”onda” skäl. 

 

8.2.4 Sammanfattning 

Jag menar att några goda, åtminstone inte tillräckligt goda, skäl för att motivera ett 

principalansvar för vårdnadshavare inte fanns. Den förändrade synen på ett skärpt ansvar för 

vårdnadshavare har inte föregåtts av att några goda skäl för en förändring har tillkommit. Det 

i departementspromemorian myntade begreppet principalansvar för vårdnadshavare ger enligt 

min mening inte en rättvis bild av bestämmelsens radikala innebörd. Vårdnadshavaren 

ansvarar inte längre endast för sin egen oaktsamhet utan åläggs numera också ett strikt ansvar 

för skador orsakade av sitt barn och istället för goda skäl menar jag att lagstiftningen delvis 

byggts på direkt onda skäl, som påverkar både barn och vårdnadshavare på ett negativt sätt.  

 

8.3 Har skadeståndets reparativa funktion skadats? 

Även om lagstiftaren håller preventionen högre idag än tidigare är det trots allt skadeståndets 

reparativa funktion som hålls som den primära och frågan jag ställer mig är om inte den 

reparativa funktionen till viss del har skadats? Först är det viktigt att konstatera att 

principalansvaret för vårdnadshavare många gånger torde innebära att den skadelidandes 

möjlighet till ersättning blivit bättre än tidigare eftersom det numera finns fler personer att 

rikta sitt skadeståndsanspråk emot. Barnets vårdnadshavare torde dessutom ha bättre 

betalningsförmåga än barnet.  

 

8.3.1 Grundad invändning om jämkning 

Lagstiftaren valde att införa en regel i SkL om att åklagarens skyldighet att förbereda och föra 

målsägandens talan även omfattade principalansvaret. I propositionen anfördes dock att 

åklagaren inte är skyldig att göra detta om vårdnadshavaren framför en grundad invändning 

om jämkning, detta för att åklagaren inte skulle belastas med något väsentligt merarbete. Av 

Åklagarmyndighetens RättsPM framgår också att åklagaren kan avstå från att föra 

målsägandens talan om invändningen framstår som uppenbart befogad. Någon skyldighet att 

utreda om jämkningsinvändningen är befogad eller ej finns inte. Att åklagaren kan avstå från 

att föra målsägandens talan innebär det att denne i sådana fall måste föra sin talan på egen 

hand för att få ersättning för sin skada. Då gemene mans juridiska kunskaper torde vara 

mycket begränsade innebär detta att möjligheterna till att föra sin talan på ett framgångsrikt 
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sätt inte är helt enkel. Det torde även kunna leda till att målsäganden i många fall avstår från 

att föra talan mot barnets vårdnadshavare. Jag menar att det går att ifrågasätta varför 

åklagaren ska kunna avstå från att föra målsägandens talan bara för att vårdnadshavaren 

framför en grundad invändning om jämkning. Förekomsten av en sådan invändning torde inte 

innebära något väsentligt merarbete för åklagaren då det inte är denne, utan domstolen, som 

ska bedöma värdet i vårdnadshavarens invändning. Hur ofta åklagaren väljer att avstå från att 

föra målsägandens talan på grund av en grundad invändning om jämkning har inte undersökts 

i denna uppsats men av den nyliga översynen av brottmålsprocessen framgår att åklagarna har 

svårt att över huvud taget hinna med att rikta skadeståndsanspråk mot vårdnadshavarna.
135

 Då 

möjligheten till att få ut skadestånd av vårdnadshavaren blir svårare för målsäganden om 

åklagaren avstår från att föra dennes talan innebär detta enligt min mening att skadeståndets 

reparativa funktion försämrats i dessa situationer. För att undvika detta oönskade resultat 

måste åklagarens möjlighet till att avstå från att föra målsägandens talan begränsas ytterligare.  

 

8.3.2 Möjligheterna till ett målsägandebiträde 

Under vissa omständigheter har dock målsäganden en rätt till ett målsägandebiträde, vars 

uppgift är att bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet. 

Att som målsägande ha rätt till ett målsägandebiträde som för dennes talan ökar självklart 

möjligheten till att få ersättning av både skadevållaren och dennes vårdnadshavare. Precis 

som för åklagaren finns en möjlighet för domstolen att avstå från att pröva det enskilda 

anspråket. Domstolen får förordna att det enskilda anspråket ska handläggas enligt reglerna 

för tvistemål om en gemensam handläggning med åtalet skulle medföra väsentliga 

olägenheter. Normalt sett kvarstår då målsägandebiträdets uppdrag i tvistemålet men då 

principalansvaret är begränsat till en femtedel av ett prisbasbelopp handläggs målet som ett 

småmål och då faller rätten till målsägandebiträde bort, såvida det inte gäller flera 

skadehändelser som tillsammans överstiger beloppsgränsen för småmål. Då målet blivit 

avskilt kan den skadelidande heller inte förvänta sig någon hjälp från åklagaren. Det betyder 

att det är upp till målsäganden att stämma skadevållarens vårdnadshavare för att kunna få 

skadestånd för den del denne ansvarar. Likt den problematik som uppstår när åklagaren avstår 

från att föra målsägandens talan om enskilt anspråk blir det i dessa situationer också mycket 

svårt för målsäganden att föra sin talan på ett framgångsrikt sätt. Inte sällan torde det också 

leda till att målsäganden helt avstår från att väcka talan. Då utredningen om principalansvaret 

                                                 

135
 SOU 2013:17 s. 748. 
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för vårdnadshavare kan vara komplicerad och ta fokus från brottmålsrättegången torde 

omfattningen av enskilda anspråk som blir avskilda vara större än när den åtalade ungdomen 

ensamt är svarande. Såsom dessa regler är utformade, tillsammans med principalansvaret för 

vårdnadshavare, blir följden enligt min mening att skadeståndets reparativa funktion 

försämrats. Jag menar att möjligheterna till att få ett juridiskt ombud som för den 

skadelidandes talan medverkar stort till dennes upprättelse. 

 

Att som målsägande själv anlita ett juridiskt ombud för att föra sin talan är inte ett bra 

alternativ då möjligheten till att få ersättning för sina rättegångskostnader är starkt begränsade 

i småmål, se 18 kap. 8 a § RB och 11 § rättshjälpslagen (1996:1619). Det finns då en risk för 

att kostnaderna för ombudet motsvarar eller till och med överstiger det potentiella 

skadeståndet. 

 

8.3.3 Svårare att få brottsskadeersättning 

Brottsoffermyndigheten anförde i sitt remissvar stark kritik mot att principalansvaret för 

vårdnadshavare skulle försvåra möjligheten till brottsskadeersättning. Även regeringen 

noterade denna problematik men sköt den på framtiden.
136

 Jag delar Brottsoffermyndighetens 

uppfattning om att möjligheten för den skadelidande att få brottsskadeersättning har blivit 

svårare efter principalansvarets införande. Utöver utredning om skadevållarens, i detta fall 

barnets, betalningsförmåga måste numera en ansökan om brottsskadeersättning också 

innehålla utredning om skadevållarens vårdnadshavares betalningsförmåga. Det innebär att ett 

större krav ställs på den skadelidande än tidigare. Om den skadelidande avstått från att föra 

talan mot skadevållarens vårdnadshavare på grund av att exempelvis åklagaren avstått från att 

föra dennes talan, innebär detta att Brottsoffermyndigheten kommer att avräkna 8 900 kronor 

från brottsskadeersättningen. Brottsskadeersättning är den skadelidandes sista utväg till 

reparation och att försvåra den möjligheten är enligt min mening inte önskvärt. Jag menar 

därför att det är tydligt att principalansvaret för vårdnadshavare också i detta avseende skadat 

skadeståndets reparativa funktion. 

 

                                                 

136
 Frågan har utretts av Brottskadelagsutredningen men gav inga förslag på förändringar, se SOU 2012:26 s. 

182 ff.  
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8.3.4 Sammanfattning 

Som jag har framhållit så har principalansvaret enligt min mening i flera avseenden haft en 

negativ inverkan på den reparativa funktionen. Att skada den huvudsakliga funktionen på 

skadeståndet till förmån för en tanke om prevention är anmärkningsvärt. Dock måste det även 

framhållas att ansvarsskärpningen också till viss del förstärkt den reparativa funktionen. 

Ungdomar som begår brott torde inte sällan ha en begränsad betalningsförmåga och att då 

kunna vända sig till ungdomens vårdnadshavare torde vara bättre ur ett reparativt perspektiv. 

 

8.4 Avslutande reflektioner 

Med tanke på Brå:s undersökning angående medborgarnas syn på vårdnadshavares ansvar för 

sina barn frågar jag mig själv om det ändå inte är helt i sin ordning med att vårdnadshavare 

fått ett skärpt skadeståndsansvar för sina barn? Om nu ändå allmänhetens uppfattning är att 

vårdnadshavare ska svara för sina barns skadegörande handlingar, borde inte då den 

uppfattningen också återspeglas i lagstiftningen? Jag menar dock att ett så pass stort frånsteg 

från den grundläggande culparegeln måste bygga på väl underbyggda och trovärdiga 

argument. Allmänhetens uppfattning i frågan är självklart mycket viktig, men förändringar i 

lagstiftningen får inte bygga på gissningar och spekulationer. Om principalansvaret verkar 

preventivt vet vi än så länge ingenting om och då menar jag att lagstiftaren istället borde 

fokusera på den reparativa funktionen som departementschefen vid SkL:s införande så tydligt 

anförde var den huvudsakliga funktionen för skadeståndet. 

 

Att vårdnadshavare är ansvariga för sina barns skadehandlingar i samband med brott, oavsett 

egen culpa, är enligt min mening alltför långtgående. Precis som Åklagarmyndigheten 

anförde i sitt remissvar menar jag dessutom att principalansvaret för vårdnadshavare är 

orättvist. En vårdnadshavare ska inte behöva ansvara för något som denne inte kan påverka. 

Att vårdnadshavare har ett tillsynsansvar över sina barn och att denne har skyldighet att se till 

att barnen står under uppsikt framgår redan av FB och skärpningen av skadeståndsansvaret i 

SkL torde enligt min mening inte få någon betydelse för hur vårdnadshavarna uppfostrar och 

förhåller sig till sina barn. Dessutom frågar jag mig hur vårdnadshavare ska förebygga att 

deras barn begår brott, ska de låsa in barnet på sitt rum? Även om vårdnadshavares uppfostran 

av sina barn är det absolut viktigaste för barnet är det viktigt att komma ihåg att barn inte är 

objekt som kan styras med en fjärrkontroll, utan människor som man måste låta ta sina egna 

beslut och lära av sina egna misstag.  
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Jag frågar mig också om det verkligen är med en skärpning av skadeståndsansvaret som 

ungdomsbrottsligheten ska bekämpas? Enligt min mening borde kampen mot 

ungdomsbrottsligheten istället föras genom att ytterligare utöka anslagen för exempelvis 

skolor och socialtjänster, som verkar för barn och ungdomar. Barn och ungdomar tillbringar 

en stor del av sin vakna tid på skolan och därför torde också lärare och annan personal på 

skolan ha en stor betydelse för deras uppfostran och livssyn. De barn och ungdomar som det 

går dåligt för kan med hjälp av ökade anslag till socialtjänsterna få ett större stöd och 

förhoppningsvis då också hålla sig borta från brottslighet. 

 

Om principalansvaret för vårdnadshavare har en preventiv funktion vet vi ingenting om. Jag 

menar även att jag har visat på motsatsen i flera avseenden. De senaste åren har dock både 

lagstiftaren och HD hänvisat till skadeståndets preventiva effekt. Det fanns inte tillräckligt 

goda skäl att frångå regeln om culpa. Skälen bakom bestämmelsen är snarare att betrakta som 

onda. Dessutom menar jag att ansvarsskärpningen inneburit att skadeståndets reparativa 

funktion, i flera avseenden, har skadats.  
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