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Förord 
 

Som förälder och juriststuderande kanske det inte är helt oväntat att principalansvaret för 

vårdnadshavare tidigt intresserade mig men det var först när jag började arbeta på 

Brottsoffermyndighetens regressenhet som jag förstod hur komplex frågan var. I samtal med 

kollegor växte mitt intresse och det stod tidigt klart att principalansvaret på något sätt skulle 

behandlas i min examensuppsats. 

 

Jag vill därför tacka mina kollegor på Brottsoffermyndigheten för att de tagit sig tid att 

diskutera denna fråga med mig. I samma anda vill jag tacka min handledare som upprepade 

gånger granskat mitt arbete kritiskt för att få mig att höja såväl studie som analys flera nivåer. 

Utan diskussionerna med mina kollegor och med min handledare, Ann Lundgren, skulle den 

slutprodukt som nu kan läggas fram för examination utan tvekan vara av lägre kvalitet. 

 

Jag vill även tacka min fru och mina barn som under de sista månaderna har accepterat att en 

heltidsarbetande make och pappa som på helgerna skriver sin examensuppsats inte är den 

mest närvarande i julpyssel och andra vardagliga aktiviteter där hemma. 

 

Slutligen vill jag rikta ett tack till Fanny, Maria, Lisa, Ellen, Erik och alla andra kurskamrater 

för intressanta diskussioner och en rolig tid. 

 

Umeå, 2014-01-03 

Edvard Breitholtz  
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1 Inledning 
 

1.1 Om ämnesvalet 

”Föräldraansvaret är en rättssystematisk anomali. Det är också ett avsteg 

från tanken på individuellt skadeståndsansvar. Skadeståndsrättens grund-

läggande värderingar sätts således åt sidan för att skicka ut något slags 

”hårdare tag”-signaler igen. Om politikerna vill visa sig tuffa borde de 

hålla sig till straffrätten istället för att korrumpera skadeståndsrättens 

liberala fundament.”
1
 

 

Ungdomsbrottslighet är ett brännande debattämne i samhället. Återkommande ropas på 

tidigare insatser, hårdare straff eller tydligare ansvarstagande av familjen för att råda bot på 

problemet. Ett sådant rop som slutligen hörsammades var kravet på att föräldrarna skulle ges 

ett tydligare ekonomiskt ansvar för de skador som barn genom sin brottslighet åsamkar 

brottsoffer. Hösten 2010 trädde nya regler i skadeståndslagen (1972:207) (SkL) i kraft. 

Reglerna innebär att vårdnadshavare nu har ett mer objektivt ansvar
2
 för att solidariskt med 

barnet ersätta skador deras barn orsakat genom att begå brott, det så kallade principal-

ansvaret
3
. Att föräldrar har haft ett ansvar för sina barn har sedan länge gällt i enlighet med 

regler i föräldrabalken (FB).
4
 Nyheten i lagändringen var att ansvaret nu skulle vara objektivt 

– och alltså inte vara beroende av försummelse från vårdnadshavarens sida. 

 

Det huvudsakliga motivet till införandet av ett principalansvar för vårdnadshavare var från 

lagstiftarens sida att minska ungdomsbrottsligheten genom att tydliggöra föräldrarnas ansvar 

att hindra barnet från att begå brott.
5
 Även om lagstiftaren förutsåg att det skulle kunna bli 

lättare för brottsoffret att få sitt tilldömda skadestånd betalt när föräldrarna gjordes solidariskt 

betalningsansvariga så var detta alltså inte motivet bakom lagförslaget.
 6

 

 

 

                                                 
1
 Schultz, Föräldraansvar, http://martenschultz.wordpress.com/2009/10/05/foraldraansvar/, hämtad den 16/9 

2013. 
2
 Se kapitel 2.1 för närmare beskrivning av vad objektivt ansvar innebär. 

3
 Ett ansvar som under vissa förutsättningar kan jämkas, se kapitel 2.4. 

4
 Föräldrabalk (1949:381) kap. 6 § 2 st. 2. 

5
 Prop. 2009/10:142, s. 1. 

6
 Prop. 2009/10:142, s. 44. 

http://martenschultz.wordpress.com/2009/10/05/foraldraansvar/
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I ett remissvar till den utredning som ledde fram till förslaget om principalansvar uttryckte 

Brottsoffermyndigheten farhågor för att ett införande av principalansvar eventuellt skulle 

kunna medföra att brottsoffrens möjligheter att få brottsskadeersättning minskas.
7
 

 

I slutet av september 2013 skickade Brottsoffermyndigheten en skrivelse till justitie-

departementet där de föreslog att principalansvarsregeln skulle utvärderas. Bakgrunden till 

detta initiativ angavs vara att myndigheten tyckte sig se att lagregeln i vissa fall gav negativa 

effekter för brottsoffren genom att deras möjlighet till brottsskadeersättning riskerade att 

minska. En av orsakerna till detta var att Brottsoffermyndigheten ansåg det vara vanligare att 

talan inte fördes mot vårdnadshavarna än att så görs.
8
 

 

Att utvärdera principalansvaret utifrån det motiv lagstiftaren hade, minskad ungdoms-

brottslighet, ligger långt bortom vad en examensuppsats i juridik kan åstadkomma. En sådan 

utredning skulle dessutom vara mer av kriminologisk karaktär än juridisk. Vad en examens-

uppsats i juridik däremot kan söka svaret på är om problemformuleringen från Brottsoffer-

myndigheten äger någon riktighet. Har Brottsoffermyndigheten rätt i sitt antagande om att 

talan i de flesta fall där principalansvaret är aktuellt ändå inte förs? Om så är fallet, kan några 

processuella orsaker till detta identifieras? En annan fråga värd att utreda närmare är, om 

myndighetens antagande stämmer, vilka konsekvenserna blir för brottsoffrets möjligheter att 

få brottsskadeersättning. Det är i dessa spörsmål som denna uppsats tar sitt avstamp. 

 

1.2 Syfte 

Den här uppsatsen kommer fokusera mer på om en lagregel används och varför det ser ut så, 

än hur lagregeln används och varför (även om också dessa bitar kommer beröras). Mitt syfte 

med uppsatsen är således att undersöka i vilken omfattning det i brottmålsrättegångar mot 

omyndiga förs talan gällande att vårdnadshavare ska åläggas solidariskt betalningsansvar för 

skador deras barn har orsakat när de begått brott samt om det finns processuella orsaker som 

inverkar på denna omfattning. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva vilka konsekvenser det 

kan få för ett brottsoffer om talan om principalansvar för vårdnadshavarna inte förs i brott-

målsrättegången. 

 

                                                 
7
 Brottsoffermyndigheten, Yttrande över departementspromemorian Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar 

(Ds 2009:42). Ju 2009/8083/L2, diarienummer 9844/2009, daterad 2009-12-21. 
8
 Brottsoffermyndigheten, skrivelse daterad 2013-09-25 med diarenummer 8059/2013, bilaga A. 



8 

 

För att uppfylla detta syfte kommer jag att försöka besvara följande frågeställningar: 

- I vilken utsträckning för åklagare respektive målsägandebiträde talan avseende att en 

omyndig gärningspersons vårdnadshavare ska dömas att solidariskt med denne 

ansvara för skadestånd i enlighet med SkL kap. 3 § 5? 

- Finns det några processuella förklaringar till omfattningen av användandet av 

lagregeln och i så fall vilka? 

- Vad kan konsekvenserna för brottsoffers rätt till brottsofferersättning bli om talan 

avseende principalansvar inte förs mot en eller flera vårdnadshavare i samband med 

brottmålsrättegången mot den underårige? 

 

Uppsatsen kommer att avslutas med en sammanfattande diskussion där jag också kommer 

beröra frågan hur eventuella negativa effekter för brottsoffer på grund av principalansvars-

regeln kan mildras. 

 

1.2.1 Avgränsningar och definitioner 

Eftersom min studie inriktas på hur regeln om principalansvar används i brottmålsrättegången 

mot den omyndige kommer studien avgränsas på så sätt att den endast omfattar barn som är 

straffmyndiga och minderåriga vid brottstillfället, det vill säga 15 år och äldre men yngre än 

18 år, samt där barnet har åtalats för brottet och ett enskilt anspråk har framställts mot barnet i 

samband med åtalet. 

 

När jag i uppsatsen skriver om vårdnadshavare menas, om inget annat uttryckligen sägs, en 

vårdnadshavare som även är förälder enligt den definition som gäller i föräldrabalken då det 

är dessa som omfattas av principalansvar i enlighet med SkL kap. 3 § 5. Här undantas således 

i första hand särskilt förordnade vårdnadshavare. 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen är uppdelad i dels en inledande deskriptiv del där de relevanta delarna av gällande 

rätt kort presenteras och dels en empirisk studie av om talan om principalansvar för vårdnads-

havare till barn som begått brott förts i 73 domar fördelade på tre tingsrätter. Till den 

empiriska delen av uppsatsen hör också en kortfattad enkätundersökning riktad mot ungdoms-

åklagare vid tre åklagarkammare. I den avslutande delen försöker jag knyta ihop den 

deskriptiva delen och den empiriska studien och utifrån dessa presentera svar på de 

frågeställningar jag har i uppsatsen. 
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1.3.1 Uppsatsens deskriptiva del 

Inledningsvis redogörs för de relevanta delarna av gällande rätt. Detta görs för att sätta in 

studien i ett sammanhang och ge en grund för att tolka de resultat den empiriska studien ger. I 

kapitel 2 görs därför en utredning utifrån rättskälleläran av gällande rätt avseende principal-

ansvaret för vårdnadshavare till barn som orsakat skada genom att begå brott. I detta kapitel 

har fokuserats på vilka de grundläggande förutsättningarna är för att principalansvar ska vara 

aktuellt samt vilka jämkningsgrunder som finns och hur dessa ska tolkas. I denna del ges även 

en kort bakgrund till lagregelns tillkomst och historia, detta för att sätta in lagregeln och 

studien i ett sammanhang.  

 

I kapitel 3 görs en presentation av gällande rätt rörande de processuella frågor som berör 

åklagarens och målsägandebiträdets skyldighet att på målsägandens uppdrag förbereda och 

utföra talan om enskilt anspråk. Jag har dock inte ansett det nödvändigt att i övrigt redogöra 

för de processuella reglerna som är tillämpliga i en brottmålsrättegång eller i en tviste-

förhandling. I kapitel 4 görs en presentation av rätten till brottsskadeersättning. Fokus har i 

denna del helt legat på de delar av gällande rätt som har betydelse för studien. Centralt i denna 

utredning blir därför regleringen som innebär att den skadelidande måste visa på skade-

vållarens bristande betalningsförmåga för att kunna erhålla brottsskadeersättning och vad 

detta kan innebära i de fall talan inte är förd mot en vårdnadshavare. I detta kapitel berörs 

också kort den utredning om en ny brottskadelag som lades fram i maj 2012. 

 

I uppsatsens deskriptiva delar utreds således gällande rätt med hjälp av den juridiska metoden 

så som den exempelvis beskrivs av Claes Sandgren
9
. Med stöd i rättskälleläran har lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin använts för att fastställa gällande rätt på respektive område. Det 

ska dock sägas att doktrinens betydelse i utredningen av gällande rätt avseende principal-

ansvaret är begränsat då mycket litet hunnit skrivas om den nya lagregeln, och det som 

skrivits till största delen är rena återgivningar av förarbeten eller praxis. I denna del har därför 

doktrinen en mycket undanskymd roll. I redogörelsen för de processuella reglerna kring det 

enskilda skadeståndsanspråket har utöver rättskällorna även rätts-PM från åklagar-

myndigheten använts för att i vissa frågor visa på hur åklagarmyndigheten anser att gällande 

rätt ska uttolkas. 

                                                 
9
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och 

argumentation, s. 38. 
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1.3.2 Empirisk studie av bruket av principalansvarsregeln 

1.3.2.1 Urval av domar 

För att besvara frågan om i vilken omfattning talan förs avseende principalansvar för 

vårdnadshavare har domar från tre olika tingsrätter studerats. Att underrättsdomar studeras 

beror på att studien söker svara på en fråga om omfattningen av ett visst agerande i 

domstolen, inte hur domstolen valt att döma eller argumentera. När en jurist ska göra ett urval 

av domar för att fastställa gällande rätt så har 1000 likalydande underrättsdomar föga tyngd 

om det finns ett avgörande från Högsta domstolen emot dem. Men när vi söker ett svar på 

frågan i vilken omfattning talan av ett visst slag förs har underrättens dom samma tyngd som 

överinstansernas. Mot den bakgrunden har jag valt att studera underrättsdomar. 

 

Att studera samtliga tingsrättsdomar från det att lagstiftningen trädde i kraft hösten 2010 till 

idag där omyndiga gärningspersoner över 15 år dömts för brott är inte möjligt inom ramen för 

denna uppsats. Av tidsmässiga har jag därför varit tvungen att göra ett urval. 

 

Urvalet av domar baseras på när de avkunnades och vilken tingsrätt som avkunnade dem. För 

att få en geografisk spridning och även spridning vad gäller storlek på tingsrätterna har jag 

valt Malmö, Jönköpings och Umeå tingsrätt. För att få ett så aktuellt urval som möjligt har jag 

valt domar som meddelades under första halvåret 2013. 

 

I mitt urval har följande kriterier ställts upp: 

- En eller flera tilltalade ska vid brottstillfället ha varit under 18 år. 

- En eller flera målsäganden ska ha riktat enskilt anspråk i anledning av brottet mot en 

tilltalad som vid brottstillfället var under 18 år. 

- Den tilltalade under 18 ska inte av vad som kan utläsas av domen vara ensam-

kommande flyktingbarn – eftersom de inte har några vårdnadshavare som talan om 

principalansvar kan föras mot. 

 

Genom att gå igenom dagboksblad för första halvåret 2013 vid de tre aktuella tingsrätterna 

fann jag sammanlagt 216 domar som kunde stämma överens med mina urvalskriterier. Vad 

gäller första kriteriet i mitt urval var jag tvungen att ta med en viss marginal gällande de 

tilltalades ålder då brottsdatum inte framgår av dagboksbladen. I denna första sortering fick 

därför samtliga som var födda 1994 och senare ingå. Rent teoretiskt är det möjligt att en 
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tilltalad född 1993 skulle kunna fällas till ansvar under första halvåret 2013 för ett brott 

begånget när denne var minderårig – och att jag därmed trots denna marginal i genomgången 

har missat någon dom. Jag har dock bedömt denna risk som väldigt liten då det i dessa fall 

skulle ha gått minst ett år från brott till fällande dom.  

 

Vid en närmare kontroll av de domar jag fick fram i den första sorteringen visade det sig att 

det i 120 av dessa domar helt saknades talan om enskilt anspråk. Vidare var i 21 av domarna 

gärningspersonerna över 18 år vid brottstillfället. I 2 av domarna saknade den omyndige 

tilltalade vårdnadshavare då dessa var ensamkommande flyktingbarn. Sammanlagt återstod 

således 73 domar. Dessa fördelade sig enligt nedanstående figur. 

 

Figur 1 

 

Ett urval i en vetenskaplig studie kan vara antingen slumpmässigt eller strategiskt utifrån 

vissa kriterier.
10

 Dessa 73 domar utgör samtliga domar som överensstämde med mina kriterier 

meddelade under första halvåret 2013 vid dessa tre tingsrätter. Det kan därför inte sägas vara 

ett slumpmässigt urval av domar. Urvalet är istället gjort utifrån forskningsstrategiska 

kriterier. Genom att begränsa studien till tre tingsrätter, en viss tidsperiod och ta alla domar 

som från dessa tingsrätter och denna tidsperiod som stämmer överens med mina kriterier har 

jag fått ett studiematerial dels med spridning mellan stora och mindre städer samt dels 

geografiskt genom att det sträcker sig från Malmö i söder till Umeå i norr. Viktigast har jag 

ansett det vara att tingsrätterna som urvalet gjorts ifrån ligger avskilda från varandra så att inte 

                                                 
10

 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 24. 
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en och samma åklagarkammare, eller en och samma advokatbyrås målsägandebiträden är 

verksamma vid fler än en av domstolarna.  

 

1.3.2.2 Val av faktorer att studera 

För att besvara frågan om vilken omfattning talan förs avseende att ett barns vårdnadshavare 

ska vara solidariskt skadeståndsansvariga för en skada som barnet orsakat genom att begå 

brott så har jag alltså gjort en empirisk studie av de ovan beskrivna domarna från tre 

tingsrätter.  

 

Det jag valt att söka efter i dessa domar är om talan har förts gällande principalansvar mot en 

eller flera vårdnadshavare avseende var och en av gärningspersonerna. I de domar där flera 

gärningspersoner stått åtalade har jag valt att hantera var och en av gärningspersonerna för sig 

vilket innebär att en och samma dom kan ge upphov till både jakande och nekande svar på 

frågan om talan har förts mot en eller flera vårdnadshavare. Ett alternativ hade varit att se 

domen som en helhet och se gärningspersonerna i ett och samma mål som en undersöknings-

enhet. Jag har inte valt denna metod då jag menar att det skulle ge ett snedvridet resultat 

gällande min fråga. Resultatet skulle bli beroende av om gärningspersonerna hanteras i en och 

samma rättegång eller olika rättegångar. Jag är dock medveten om att även motsatt val kan 

motiveras då sannolikheten eventuellt kan öka för att talan om principalansvar förs mot 

samtliga gärningspersoners vårdnadshavare i ett mål om det förs mot en gärningspersons 

vårdnandshavare. 

 

Jag har däremot valt att hantera målsägandena mot en och samma gärningsperson som en 

enhet. Detta har jag gjort eftersom ett enskilt mål med många målsäganden skulle kunna få 

orimligt stor effekt på studiens resultat om jag valt att se var och en av målsägandena för sig. I 

praktiken torde flera eller till och med samtliga målsäganden som riktar enskilt anspråk mot 

en gärningsperson ofta hanteras av en och samma åklagare eller målsägandebiträde. Här blir 

det därför enligt mig mer rimligt att se mer processgemensamt på målsägandena och hantera 

dessa som en enhet. Det innebär att en förd talan för en målsägande gentemot en gärnings-

person kommer ge samma effekt i studien som en förd talan för fyra olika målsäganden om 

dessa riktas mot en och samma gärningsperson. Även här kan man givetvis argumentera för 

att det vore mer riktigt att hantera målsägandena var för sig. Ett argument för ett sådant 

tillvägagångsätt är att det är varje enskild målsägande som avgör huruvida denne önskar rikta 

sitt anspråk även mot vårdnadshavaren.  
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Sammantaget menar jag att vilka val jag gör gällande hur gärningspersonerna respektive 

målsägandena ska hanteras kommer påverka mitt resultat – oavsett vilket val jag gör. Det 

mest centrala blir därför att i första hand vara medveten om att dessa val kommer ha inverkan 

på resultatet och i andra hand försöka göra det val som bäst korresponderar med syftet bakom 

undersökningen. Mot bakgrund av vad jag angett anser jag att det bäst korresponderar mot 

syftet att hantera varje gärningsperson för sig men målsäganden i ett och samma mål som en 

enhet. 

 

Då mitt syfte är att utreda om åklagare respektive målsägandebiträde fört talan gällande 

principalansvar har jag även undersökt i vilken utsträckning åklagare har fört respektive inte 

fört talan och motsvarande gällande målsägandebiträden. 

 

1.3.2.3 Studiens genomförande 

Studien av domarna har gjorts enligt ett strikt fastlagt mönster. Detta mönster har inneburit att 

jag säkerställt att samtliga domar hanteras på samma sätt och att risken för misstag i 

hanteringen minimerats. 

 

Det första steget i detta mönster har varit att för varje gärningsperson notera om någon talan 

om principalansvar har riktats mot dennes vårdnadshavare. När denna genomgång har 

slutförts har således alla gärningspersoner delats upp i två delar utifrån svaret på den första 

frågan. Nästa steg har varit att utreda om målsägande mot respektive gärningsperson har 

företrätts av åklagare eller av målsägandebiträdet när det gäller det enskilda anspråket. Det 

sista steget har varit att, i alla de fall där det inte talan avseende principalansvar förts, noga 

söka igenom domen och bilagor för att se om det någonstans framgår att gärningspersonen vid 

brottstillfället var omhändertagen enligt LVU eller var intagen på ett HVB-boende. 

 

1.3.2.4 Enkätfrågor till tre ungdomsåklagare 

Som en del i att utreda om det finns processuella orsaker till den omfattning som talan om 

principalansvar förs, och i så fall vilka samt om dessa skiljer sig åt mellan de tre tingsrätterna, 

har jag genomfört en kortare enkätundersökning riktad till tre ungdomsåklagare i Malmö, 

Jönköping och Umeå. Jag har i två omgångar ställt frågor till dessa. I första omgången har 

min fråga varit ” Vilka tror du är de viktigaste orsakerna till att det inte yrkas på principal-

ansvar för föräldrar i enlighet med skadeståndslagen kap. 3 § 5?”. Efter att respektive åklagare 
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svarat på den första frågan har jag riktat en följdfråga: ” I SOU 2013:17 skriver utredarna att 

det i deras kontakt med domare, åklagare och brottmålsadvokater har kommit upp frågor som 

rör vårdnadshavares skadeståndsansvar. Bland annat har då talats om att den tidsfrist som 

regelmässigt gäller i ungdomsmål kan göra det svårt att hinna med att delge vårdnadshavaren 

samt att det råder osäkerhet i vad mån det enskilda anspråket kan avgöras även om vårdnads-

havaren inte kommer till huvudförhandlingen. Har du i ditt arbete som åklagare egna 

erfarenheter av detta problem som beskrivs och har det någon gång gjort att du inte kunnat 

rikta talan mot vårdnadshavare gällande principalansvar?”. 

 

Denna enkätundersökning syftar inte till att ge ett statistiskt svar på hur åklagare generellt 

skulle svara på dessa frågor – syftet är istället att visa på vad just de ungdomsåklagare som är 

aktiva vid de respektive domstolar som jag valt att undersöka svarar på dessa frågor. Enkät-

undersökningen bidrar därmed med att ge en bättre bild av vad som kan ligga bakom det 

resultat som undersökningen av domarna ger. 

 

I redovisningen av enkätsvaren har endast redogjorts för det som är av intresse för uppsatsens 

syfte. De kompletta svaren kommer biläggas denna uppsats samt finnas att tillgå från 

författaren.  
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2 Vårdnadshavares skadeståndsansvar 
 

2.1 Skadeståndsrättsliga begrepp 

En central fråga inom skadeståndsrätten är om skadeståndsansvar ska vara beroende av att 

skadevållaren har ett uppsåt till skadan, alternativt agerat oaktsamt. Ett sådant krav kan 

beskrivas som att ansvaret är subjektivt då det är beroende av vad skadevållaren insett eller 

borde ha insett avseende att dennes handlande kunde medföra skada. Motsatsen till det 

subjektiva ansvaret är givetvis det objektiva ansvaret. Detta ansvar är helt frikopplat från den 

ansvarsbärande individens uppsåt eller oaktsamhet
.11

 

 

För att komplicera det hela ytterligare brukar det ofta talas om culpaansvar respektive strikt 

ansvar. Culpaansvaret, som dominerar i svensk skadeståndsrätt, innebär att det krävs att 

skadevållaren haft uppsåt att skada eller i vart fall varit oaktsam för att denne ska bli skade-

ståndsansvarig. I SkL kap. 2 § 1 uttrycks detta som att det krävs att skadevållaren uppsåtligen 

eller av vårdslöshet orsakar skadan för att denne ska bära skadeståndsansvar.
12

 

 

I vissa fall krävs dock varken uppsåt eller vårdslöshet för att skadeståndsskyldighet ska 

inträda. Detta är exempelvis fallet när någon bedriver vissa specifika former av farliga 

verksamheter så som luftfart, elektrisk ström eller farliga militärövningar. I dessa fall kan en 

vållande bli skadeståndsskyldig även om denne inte haft uppsåt eller varit vårdslös. Ett sådant 

ansvar – ibland benämnt strikt ansvar – som inte tar någon hänsyn till de subjektiva förut-

sättningarna hos den skadevållande är således ett objektivt ansvar.
13

 

 

För att förenkla genomgången av vårdnadshavares skadeståndsansvar kommer jag enbart 

använda mig av begreppen subjektivt respektive objektivt ansvar. När jag således talar om att 

vårdnadshavaren har ett subjektivt ansvar förutsätter det att vårdnadshavaren på något sätt 

haft uppsåt eller varit vårdslös och när jag skriver om att ansvaret är objektivt saknas ett 

motsvarande krav riktat mot vårdnadshavaren, även om subjektiva förutsättningar avseende 

barnets uppsåt eller vårdslöshet fortfarande måste uppfyllas. 

 

                                                 
11

 Hellner och Radetzski, Skadeståndsrätt, s. 107f. 
12

 Hellner och Radetzski, Skadeståndsrätt, s. 127. 
13

 Hellner och Radetzski, Skadeståndsrätt, s. 171. 
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2.2 Allmänt om vårdnadshavares skadeståndsansvar 

Vårdnadshavare har en tillsynsplikt över sitt barn. Denna tillsynsplikt stadgas i FB kap. 6 § 2 

st. 2 och innebär att en förälder som försummar denna tillsynsplikt kan anses vara skade-

ståndsansvarig för skada som barnet orsakar till följd av bristen på tillsyn. Vad som då krävs, i 

enlighet med SkL kap. 2 § 1, är dock att vårdnadshavaren kan anses vara medvållande till 

skadan genom sin bristande tillsyn över barnet. Detta är alltså ett subjektivt skadeståndsansvar 

som förutsätter att rätten prövar vårdnadshavarens culpa samt påvisar adekvat kausalitet
14

 

mellan den bristande uppsikten och den skada som barnet orsakat.
15

 

 

2.3 Principalansvarets historia 

Idén att vårdnadshavare skulle bära ett objektivt ansvar för skador som deras barn orsakar är 

inte ny. Redan vid tillkomsten av den nya skadeståndslagen 1972 diskuterade skadestånds-

kommittén frågan om ett objektivt ansvar skulle införas för vårdnadshavare. Detta landade i 

att de föreslog att vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet skulle markeras genom en egen 

paragraf i skadeståndslagen, men att det skulle krävas bristande tillsyn eller annan försum-

lighet för att skadeståndsansvaret skulle gälla. Även i Norge hade ett objektivt ansvar för 

vårdnadshavare diskuterats och där infördes också ett sådant ansvar under samma period.
16

 

Departementschefen avvisade dock både tanken på ett objektivt skadeståndsansvar och den 

särskilda paragrafen gällande vårdnadshavare, mot bakgrund av att ett objektivt ansvar för 

vårdnadshavare skulle rimma illa med den allmänna synen på skadeståndsrättens 

reformutveckling.
17

 

 

I slutet av 1980-talet blev frågan om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare återigen 

aktuell. I en mängd motioner föreslogs ett objektivt skadeståndsansvar med motiveringen att 

det skulle bidra till att stävja ungdomsbrottsligheten. Även om lagutskottet inte var direkt 

avvisande till syftet bakom motionerna så föreslog utskottet genomgående att motionerna 

skulle avslås.
18

 

 

                                                 
14

 För en beskrivning av adekvat kausalitet se Hellner och Radetzski, Skadeståndsrätt, s. 199ff. 
15

 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen en kommentar, s. 59f. 
16

 Ds 2009:42, s. 36ff. 
17

 Prop. 1972:5, s. 170. 
18

 Se Bet. 1987/88:LU4, Bet. 1998/89:LU4, Bet. 1988/89:LU25, Bet. 1989/90:LU25, Bet. 1991/92:LU8. 
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I en rapport till regeringen från Brottsförebyggande rådet föreslogs våren 1990 att ett 

begränsat objektivt skadeståndsansvar för vårdnadshavare skulle införas.
19

 Istället för ett 

objektivt skadeståndsansvar återkom regeringen hösten 1993 med ett förslag om skärpt 

tillsynsansvar för vårdnadshavare. Detta förslag röstades igenom i riksdagen och trädde i kraft 

1 januari 1994. Det innebar att ett uttryckligt stycke om vårdnadshavarens skyldighet att 

genom uppsikt över barnet och andra lämpliga åtgärder förhindra att det orsakade skada för 

annan infördes i FB kap. 6 § 2.
20

 

 

I syfte att tydliggöra vårdnadshavarens ansvar för sina barns handlingar föreslog regeringen i 

mars 2010 att ett objektivt skadeståndsansvar för vårdnadshavare skulle införas för skador 

som barnet orsakat genom att begå brott.
21

 Denna nya reglering trädde i kraft 1:a september 

2010.
22

 

 

2.4 Nuvarande reglering av vårdnadshavares principalansvar 

Vårdnadshavares principalansvar regleras i SkL kap. 3 § 5. Paragrafen ställer upp ett antal 

rekvisit som måste uppfyllas för att det objektiva ansvaret ska vara aktuellt. För det första kan 

endast en förälder som har vårdnaden om barnet bli skadeståndsskyldig till följd av barnets 

brott. Med föräldrar avses enligt propositionen detsamma som i föräldrabalken. Genom denna 

formulering utesluts alltså särskilt förordnade vårdnadshavare då dessa inte är barnets 

föräldrar. Vidare krävs att barnet ska ha orsakat skadan genom brott samt att skadan är 

antingen personskada, sakskada eller kränkning i enlighet med SkL kap. 2 § 3. Vad som är ett 

brott stadgas i Brottsbalken kap. 1 § 1. Kravet om att skadan ska orsakats genom brott innebär 

att en kausalitet mellan brottet och skadan måste fastställas.
23

  

 

I SkL kap. 3 § 5 st. 2 finns en beloppsmässig begränsning av principalansvaret. Skadestånds-

ansvaret begränsas till en femtedels prisbasbelopp (enligt Socialförsäkringsbalk kap. 2 §§ 6-7) 

för varje skadehändelse. Finns två vårdnadshavare gäller begränsningen dem gemensamt. 

Bedömningen om flera skador orsakats genom en eller flera skadehändelser ska ta sin 

utgångspunkt i om det rör sig om väsentligen samma händelseförlopp. I propositionen ges 

några olika exempel. Om ett barn genom att anlägga en brand skadar två bilar ska detta ses 

                                                 
19

 Brottsförebyggande rådet, Barnens brott och föräldrarnas ansvar BRÅ-PM 1990-1. 
20

 Prop. 1993/94:57, s. 1f. 
21

 Prop. 2009/10:142, s. 2. 
22

 SFS 2010:703 
23

 Prop. 2009/10:142, s. 45. 
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som en skadehändelse. Om barnet dock först anlägger en brand vilket skadar den första bilen 

och sedan anlägger ytterligare en brand som skadar en andra bil så ska det ses som två 

skadehändelser. Om ett barn däremot på en och samma plats och vid samma tidpunkt 

misshandlar flera olika personer så ska det ses som en skadehändelse per misshandel då varje 

skadelidande var för sig ska kunna erhålla ersättning upp till beloppsbegränsningen.
24

 

 

Vårdnadshavarens skadeståndsansvar blir solidariskt med dels barnet och dels en eventuell 

annan vårdnadshavare. Det solidariska ansvaret enligt SkL kap. 6 § 4 regleras inte närmare i 

lag utan följer på skadeståndsrättsliga principer.
25

 

 

I SkL kap. 3 § 6 st. 2 finns en speciell jämkningsregel för principalansvar. Den sätter upp två 

situationer där skadeståndet kan jämkas helt eller delvis. Dels om det är oskäligt att vårdnads-

havaren ska betala skadestånd med hänsyn till dennes förhållande till barnet och dels om det 

är oskäligt med hänsyn till de särskilda åtgärder vårdnadshavaren vidtagit för att förhindra att 

barnet begår brott. 

 

Den första av dessa två jämkningsgrunder delas i propositionen upp i tre olika situationer. 

Dels den att vårdnadshavaren och barnet saknar kontakt med varandra och detta inte beror på 

ett aktivt val från vårdnadshavarens sida. Dels den att barnet är omhändertaget enligt lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Slutligen nämns i förarbetena 

även att det vore oskäligt om föräldern förpliktigades att ersätta skada som barnet orsakar med 

uppsåt för att skada just föräldern.
 26

 

 

Vad gäller den första av dessa situationer, där föräldern saknar kontakt med barnet räcker det 

inte med att barnet huvudsakligen bor hos den andra vårdnadshavaren. I ett mål i Göta hovrätt 

dömdes en omyndig man för sexuellt utnyttjande av barn samt att betala skadestånd med 

29 600 kr till målsäganden.
27

 Ett skadeståndsyrkande grundat på principalansvaret riktades 

även mot gärningspersonens fader. Faderns invändning om att han inte hade kontroll över sin 

sons handlingar då sonen inte bodde hos honom lämnades utan avseende av hovrätten då viss 

kontakt fanns mellan dem i form av telefonsamtal samt månatliga träffar. Hovrätten 

                                                 
24

 Prop. 2009/10:142, s. 47. 
25

 Prop. 2009/10:142, s. 46. 
26

 Prop. 2009/10:142, s. 48. 
27

 Göta hovrätts dom 2013-04-02 i mål nr B 323-13. 
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konstaterade därför att sådana speciella omständigheter som krävs för jämkning saknades. 

Fadern dömdes således att solidariskt med sitt barn betala skadestånd.  

 

Vad gäller den andra situationen, att barnet är omhändertagen enligt LVU har i praxis även 

andra boendeinsatser blivit jämkningsgrundande. I ett mål i Svea hovrätt jämkades principal-

ansvaret helt på grund av att barnet varit frivilligt placerad på boende med boendestöd.
28

 

Hovrätten fann att en sådan placering gjorde att vårdnadshavarens kontakt med barnet starkt 

begränsades på ett sätt som kan liknas vid omhändertagande enligt lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. 

 

Den andra jämkningsgrunden i SkL kap. 3 § 6 berör vårdnadshavarens insatser för att få sitt 

barn att avhålla sig från brottslig verksamhet. I propositionen uttalas att denna jämknings-

grund endast ska bli aktuell i speciella undantagsfall där vårdnadshavaren gått längre än vad 

det grundläggande tillsynsansvaret stadgar. Ett exempel som ges är om barnet begår 

upprepade brottsliga handlingar och vårdnadshavarna gjort allt som står i deras makt för att 

förhindra fortsatt brottslighet, exempelvis genom kontakter med sociala myndigheter och 

skola, men där ansträngningarna varit förgäves.
29

  

 

I ett mål i Svea hovrätt dömdes en person för skadegörelse samt att betala skadestånd med 

44 086 kronor.
30

 Ett yrkande riktades även mot gärningspersonens vårdnadshavare. Barnet 

hade tidigare varit misstänkt för brottslighet och då beviljats en kontaktperson av social-

tjänsten samt fått delta i beteendesamtal. Han hade senare dömts för misshandel och olaga hot 

till ungdomsvård och genomgick även ett aggressions- och impulshanteringsprogram. 

Vårdnadshavaren hade tagit en aktiv del i alla dessa insatser och vare sig tingsrätten eller 

hovrätten betvivlade hennes uppgifter om att hon alltid såg till att ha tät telefonkontakt med 

sitt barn när denne var ute med sina kompisar. Hovrätten fann mot bakgrund av detta att 

skadeståndet skulle jämkas till noll då vårdnadshavaren ansågs ha gått längre än vad tillsyns-

ansvaret krävde och att det därför skulle vara oskäligt att utdöma skadeståndsansvar. Ett 

hovrättsråd och en nämndeman var emellertid skiljaktiga och ville gå på tingsrättens linje och 

inte jämka skadeståndet.  

 

                                                 
28

 Svea hovrätts dom 2013-06-17 i mål nr T 11272-12. 
29

 Prop. 2009/10:142, s. 48. 
30

 Svea hovrätts dom 2011-10-19 i mål nr B 7356-11 och B 7987-11. 



20 

 

I ett annat liknande fall i Hovrätten för Övre Norrland jämkades principalansvaret helt då 

vårdnadshavaren hade vidtagit många och långtgående åtgärder för förhindra att barnet begick 

brott. Vårdnadshavaren hade kontaktat socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin vilket 

resulterat i veckovisa familjesamtal och individsamtal samt att familjen skrivits in i social-

tjänstens öppenvård för familjer. Barnet hade dessutom en neuropsykiatrisk diagnos.
 31

 

 

Det finns även en allmän jämkningsregel i SkL kap. 6 § 2. Enligt denna regel kan 

skadeståndsskyldigheten jämkas om den är oskäligt betungande med hänsyn till den 

skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Denna regel blir dock på grund av den 

speciella belopps-begränsningen i SkL kap. 3 § 5 st. 2 sällan aktuellt vad gäller 

principalansvar. I ett mål i Göta hovrätt utdömdes skadeståndsansvar mot två 

vårdnadshavare.
32

 Dessa hade en mycket ansträngd ekonomi eftersom deras enda inkomst var 

den ena vårdnadshavarens ersättning för att denne läste svenska för invandrare. Hovrätten 

ansåg dock att det inte var fråga om något omfattande skadeståndskrav och att det därför inte 

fanns skäl för jämkning.  

 

Det finns ändå fall där denna jämkningsregel kan bli aktuell. Det handlar då främst om fall 

där det varit fråga om ett stort antal skadehändelser vilket gör att det totala skadeståndet som 

vårdnadshavarna riskerar att dömas att betala skulle bli betydande även med hänsyn tagen till 

beloppsbegränsningen i SkL kap. 3 § 5 st. 2.
33

 

 

Sammantaget gäller således principalansvar för vårdnadshavare till barn som orsakar person-

skada, sakskada eller kränkning genom att begå brott. Ansvaret är beloppsmässigt begränsat 

till en femtedels basbelopp och kan jämkas enligt SkL kap. 3 § 6 st. 2 om kontakt mellan 

barnet och vårdnadshavaren saknas exempelvis på grund av omhändertagande enligt LVU 

eller om skadeståndsskyldighet vore oskäligt mot bakgrund av de insatser vårdnadshavaren 

vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Båda dessa jämkningsmöjligheter ska dock 

enligt propositionen tillämpas restriktivt.
34

 

 

  

                                                 
31

 Hovrätten för Övre Norrlands dom 2011-07-06 i mål nr T 1121-10. 
32

 Göta hovrätts dom 2012-12-10 i mål nr T 1683-12. 
33

 Prop. 2009/10:142, s. 36f. 
34

 Prop. 2009/10:142, s. 38. 
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3 Principalansvarets processuella reglering 
 

Ett krav på skadestånd är i grunden ett civilrättsligt krav. Det innebär att en skadeståndstvist 

normalt hanteras som ett tvistemål enligt regleringen i Rättegångsbalken (RB) kap. 10-18. Om 

skadeståndsanspråket förs ”i anledning av brott” kan skadeståndsyrkandet ändå behandlas i 

brottmålet genom så kallad kumulation, RB kap. 22 § 1.  

 

Formuleringen ”i anledning av brott” innebär att talan inte nödvändigtvis måste riktas mot 

den som misstänks för brottet i fråga så länge just skadeståndstalan har sin grund i brottet. En 

konsekvens av denna formulering i paragrafen blir därför att även talan mot tredje person, 

exempelvis en vårdnadshavare i enlighet med SkL kap. 3 § 5, kan föras i brottmåls-

rättegången.
35

 

 

Beroende på om skadeståndsfrågan mot vårdnadshavaren hanteras i ett enskilt tvistemål eller i 

brottmålet kommer olika regler bli tillämpliga varför jag kommer presentera de processuella 

regleringarna var för sig. 

 

3.1 Skadeståndsanspråk i brottmålsrättegång 

Om undersökningsledaren eller åklagaren upptäcker att det kan bli aktuellt med ett 

skadeståndsanspråk på grund av ett brott som utreds är de enligt RB kap. 22 § 2 st. 2 skyldiga 

att underrätta målsäganden. Målsäganden ska även bli underrättad om möjligheterna att få sitt 

enskilda anspråk fört av åklagaren samt vilka regler som gäller angående detta, förunder-

sökningskungörelse (1947:948) § 13a. Om målsäganden vill att skadeståndsanspråket ska tas 

upp i brottmålsrättegången ska denne anmäla sitt anspråk till åklagaren eller undersöknings-

ledaren, RB kap. 22 § 2 st. 1. En sådan anmälan ska innehålla grunderna för anspråket och 

kan ske både skriftligen och muntligen. Förundersökningsledaren bör, enligt 

åklagarmyndighetens egna riktlinjer, i sina direktiv till utredaren ange att målsäganden i 

samband med att denne tillfrågas om hen önskar skadestånd även tillfrågas om yrkandet också 

riktar sig mot den misstänktes vårdnadshavare.
36

 

 

                                                 
35

 Eklöf, Rättegång andra häftet, 184f. 
36

 Åklagarmyndighetens RättsPM 2010:6, Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet – 3 kap. 5 § 

skadeståndslagen, s. 9. 
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Åklagaren är skyldig att på målsägandens begäran förbereda och föra dennes talan om 

skadestånd i brottmålsrättegången såvida detta inte medför väsentliga olägenheter eller talan 

är uppenbart ogrundad, RB kap. 22 § 2 st. 1. Där RB kap. 22 § 1 talar om talan ”i anledning 

av brott” talar RB kap. 22 § 2 om talan som ”grundas… på ett brott”. Denna skillnad tolkades 

tidigare av doktrinen som att skyldigheten för åklagare att föra talan inte kunde tillämpas om 

talan riktades mot annan än den tilltalade.
37

 Denna inställning har dock avvisats av Högsta 

domstolen som slagit fast att skillnaden i ordval inte ska ges en sådan betydelse.
38

 Åklagarens 

skyldighet att på målsägandens begäran förbereda och föra skadeståndstalan kumulativt med 

brottmålsrättegången gäller därför även när talan exempelvis riktar sig mot den tilltalades 

föräldrar. 

 

Om det skulle medföra väsentliga olägenheter för åklagaren förbereda och utföra talan om det 

enskilda anspråket befrias åklagaren från den skyldigheten enligt RB kap. 22 § 2. Vad som 

kan stipulera sådana väsentliga olägenheter diskuterades i förarbetena till den revidering av 

paragrafen som skedde 1988. Syftet med revideringen var att minska möjligheterna för 

åklagare att avstå från att förbereda och utföra talan.
39

 Som exempel nämns om det skulle 

krävas omfattande utredning för att avgöra skadeståndsfrågan och en sådan utredning inte kan 

slutföras utan att brottmålet fördröjs väsentligt. Ett annat exempel som ges är om det enskilda 

anspråket kräver orimligt mycket resurser i förhållande till ansvarsfrågan i brottmålet. I de fall 

där det finns särskilda frister för handläggningen skulle det enligt förarbetena också kunna bli 

fråga om väsentliga olägenheter i och med att åklagaren skulle kunna få svårt att hinna med 

att föra målsägandens talan. Departementschefen var dock tydlig med att utgångspunkten 

skulle vara att åklagaren ändå är skyldig att föra målsägandens talan även om utredningen 

sker under tidspress.
40

 I de fall där föräldrarna framför en väl grundad invändning om 

jämkning kan situationen ändå bli den att åklagaren tvingas avstå från att föra talan då dels en 

utredning av invändningarna kan ta lång tid och dels utredningen för att avgöra skadestånds-

frågan riskerar att kraftigt överstiga utredningen som krävs för att fastställa ansvarsfrågan i 

brottmålet.
41

 

 

                                                 
37

 Se exempelvis Olivecrona, Rättegången i brottmål enligt RB, s. 327 ff. 
38

 NJA 2008 s. 436. 
39

 Prop. 1987/88:1, s. 1. 
40

 Prop. 1987/88:1, s. 15f. 
41

 Jmf Åklagarmyndighetens RättsPM 2013:1, Skadestånd – Om åklagarens skyldighet att föra målsägandens 

talan, s. 12-13. 



23 

 

När det gäller förundersökningar mot tilltalade under 18 år gäller vissa tidsfrister enligt lag 

(1964:167) om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare § 4. Enligt denna regel ska 

förundersökningen bedrivas med särskild skyndsamhet om den riktar sig mot en minderårig 

och det gäller brott på vilket fängelse kan följa. Beslut om åtal ska fattas så snart det är 

möjligt och senast inom 6 veckor. Beslutet får endast försenas om det är nödvändigt för att 

medling med andledning av brottet ska genomföras eller det är nödvändigt med hänsyn till 

utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.  

 

Åklagarmyndigheten är sina riktlinjer tydliga med att den omständigheten att föräldrarna inte 

har kunnat nås inte utgör skäl att överskrida tidsfristen i lag (1964:167) om särskilda bestäm-

melser om unga lagöverträdare § 4. Å andra ska åklagaren rikta yrkandet om skadestånds-

anspråk mot föräldrarna även om dessa inte kunnat nås under förundersökningen. Istället 

åligger det tingsrätten att delge föräldrarna stämningen samt att om så krävs, på grund av att 

tillräcklig tid för skäligt rådrum saknas, hänskjuta det enskilda anspråket till ett särskilt 

tvistemål.
42

 

 

I februari 2013 presenterades en stor utredning om brottmålsprocessen. Av den framgår att det 

råder viss osäkerhet kring vissa frågor rörande principalansvaret. En sådan fråga är om en 

förälders skadeståndsansvar kan avgöras vid en huvudförhandling även om föräldern inte 

dyker upp. Osäkerheten anges ha gett den effekten att föräldrar som engagerar sig i sitt barns 

situation och därmed dyker upp vid rättegången hamnar i ett sämre läge än den förälder som 

håller sig undan. Vidare framgår av utredningen att den tidsfrist som oftast gäller i förhållande 

till unga gärningspersoner ofta innebär att det blir svårt att hinna med att delge vårdnads-

havaren stämning. Utredningen föreslår därför förändringar som i korthet innebär att en 

stämning mot vårdnadshavaren ska kunna väckas enligt samma regler som gäller mot den 

unge. Samtidigt ska andra regler rörande delgivning, föreläggande att svara samt möjligheten 

att i kallelse till huvudförhandling erinra föräldern om att frågan om enskilt anspråk kan 

komma att avgöras i dennes utevaro införas.
43

 

 

Det andra undantaget från åklagarens skyldighet att föra målsägandens talan om enskilt 

anspråk blir aktuellt om målsägandens anspråk är uppenbart obefogat. Som exempel beskriver 

                                                 
42

 Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm, Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet – 3 kap. 5 § 

skadeståndslagen RättsPM 2010:6. 
43

 SOU 2013:17, s. 746ff. 
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förarbetena fall där målsäganden yrkar på ett mycket stort skadestånd för en typ av skada som 

enligt praxis ger avsevärt lägre belopp eller fall där det står klart att anspråket inte kan vinna 

bifall vid en domstolsprövning.
44

 

 

Om målsäganden har fått ett målsägandebiträde utsett gäller samma regler med den skillnaden 

att målsägandebiträdet har en skyldighet att föra talan om enskilt anspråk om inte åklagaren 

gör det, lag (1988:609) om målsägandebiträde § 3 st. 2. 

 

3.2 Skadeståndsanspråk i tvistemålsrättegång 

Om åklagaren avstår från att föra talan om principalansvar i brottmålsrättegången, eller om 

den av annan orsak inte förs, så kan talan om principalansvar istället tas upp i ett enskilt 

tvistemål. Om brottmålsrättegången inte har avgjorts finns dock en möjlighet för tingsrätten 

att besluta om att tvistemålet ska kumuleras med brottmålet även om den skadelidande riktar 

sitt anspråk i ett yrkande utanför brottmålsrättegången, enligt RB kap. 22 § 3. Dessutom kan 

rätten i brottmålsrättegången bryta ut det enskilda anspråket till ett särskilt tvistemål om de 

kommer fram till att det enskilda anspråket inte kan avgöras samtidigt med åtalet utan att 

väsentliga olägenheter uppstår kan, RB kap. 22 § 5. 

 

Om skadeståndsanspråket avgörs separat från åtalet i ett tvistemål kvarstår inte åklagarens 

skyldighet att utreda eller utföra den skadelidandes talan.
45

 Däremot kvarstår som huvudregel 

målsägandebiträdets ansvar om talan bryts ur brottmålsrättegången så länge tvistemålet inte är 

ett så kallat småmål.
46

 Gränsen för småmål går vid om värdet av tvisten är mindre än ett halvt 

prisbasbelopp.
47

 Eftersom ett principalansvar för en förälder begränsas till en femtedels 

prisbasbelopp kommer de fall där det inte rör sig om minst tre skadehändelser att handläggas 

som småmål och målsägandebiträdets skyldighet att utreda och föra målsägandens talan faller 

då bort. I dessa fall måste således målsäganden själv föra sin talan, alternativt själv anlita ett 

ombud, om denna vill fortsätta driva processen. 

 

  

                                                 
44

 Prop. 1987/88:1, s. 16. 
45

 Prop. 2009/10:142, s. 42. 
46

 Följer av lag (1988:609) om målsägandebiträde § 3 st 2. 
47

 Rättegångsbalk kap. 1 § 3d. 
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4 Brottsskadeersättning 
 

Möjligheten att få ersättning från staten när man har utsatts för ett brott infördes 1971 genom 

en kungörelse om behovsprövad ersättning. Den som hade utsatts för ett brott som medfört 

personskada kunde ansöka om ersättning hos regeringen. För denna ersättning budgeterades 

1 000 000 kr och den var främst avsedd att täcka socialt ömmande behov.
48

 

 

Några år senare tillsattes en utredning som föreslog att ersättningen till den som blivit utsatt 

för brott skulle göras mer generös.
49

 Resultatet blev en ny lag, Brottsskadelag (1978:413) 

(BrL), som trädde i kraft 1 oktober 1978.
50

 Det är denna lag som, med vissa förändringar som 

gjorts genom åren, fortfarande reglerar möjligheten för brottsoffer att få ersättning från staten 

för skador på grund av brott.
 51

 Budgetanslaget för det som idag benämns brottsskade-

ersättning, enligt BrL § 1, har stigit till drygt 122 miljoner för budgetåret 2014.
52

 Brottsoffer-

myndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning, BrL § 12. 

 

4.1 Brottsskadeersättningens grunder 

Grundläggande för att brottsskadeersättning ska kunna beviljas är att sökanden blivit utsatt för 

ett brott, BrL § 1. Vad som är brott bestäms i Brottsbalken kap. 1 § 1 till en gärning som är 

beskriven i brottsbalken, annan lag eller författning och för vilken straff är föreskrivet. Det 

innebär att både de objektiva och subjektiva brottsrekvisiten måste vara uppfyllda, samt att 

ingen förutsättning i brottsbalkens kap. 24 som innebär straffrihet, så som samtycke eller 

nödvärn, får föreligga.
53

 Dessutom krävs att sökanden som en följd av brottet drabbats av en 

personskada eller en kränkning mot dennes person, frihet eller frid
54

, BrL § 2. Det tredje 

huvudrekvisitet för att brottskadeersättning ska vara aktuellt är att brottet eller brottsoffret har 

en anknytning till Sverige, BrL § 1 st. 2. Antingen ska brottet ha begåtts i Sverige eller i 

utlandet mot en person som har sin hemvist i Sverige (gäller endast personskada och 

kränkning), BrL § 1 st. 3. Även barn som normalt har sin hemvist i Sverige och som bevittnar 

brott i utlandet kan ha rätt till brottskadeersättning. Om anknytningen är så svag att det skulle 

                                                 
48

 Prop. 1971:1, bilaga 4, s. 15. 
49

 SOU 1977:36 Ersättning för brottskador, s. 14. 
50

 Prop. 1977/78:126, s. 1. 
51

 Den sannolikt största förändringen vidtogs 1 juli 1994 när Brottsoffermyndigheten bildades och fick ett 

bredare ansvar än den tidigare ansvariga myndigheten Brottsskadenämnden, se Prop. 1993/94:143. 
52

 Prop. 2013/14:1, Utgiftsområde 4, s. 62. 
53

 Diesen, Brottsoffrets rätt, s. 290. 
54

 I vissa undantagsfall kan även sakskada berättiga till brottsskadeersättning, BrL §§ 3-4. 
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vara orimligt att skadan ersätts med svenska statsmedel ska brottskadeersättning dock inte 

beviljas, BrL § 1 st. 3. 

 

Brottsskadeersättningen är, enligt BrL §§ 6-7, subsidiär till ersättning från skadevållaren samt 

annan ersättning som den skadelidande har rätt till som följd av skadan, exempelvis 

försäkringsersättning. Detta innebär att den som ansöker om brottskadeersättning dels måste 

visa att denne inte fått någon betalning avseende skadan från vare sig den skadevållande eller 

någon annan ersättning och dels att någon sådan ersättning inte heller kommer att kunna 

betalas till sökanden. Om så inte visas kan brottsoffermyndigheten komma att antingen 

avräkna ersättning som myndigheten anser bör kunna betalas ut eller helt avslå ansökan, med 

stöd av BrL §§ 6-7. 

 

I praktiken innebär regleringen i BrL § 6 att Brottsoffermyndigheten normalt sett begär att 

sökanden för det första bidrar till den rättsliga utredningen på sådant sätt att gärningsmannen 

kan bli fälld för brottet samt i samband med det få en skadeståndsskyldighet fastställd 

gällande skadan.
55

 För det andra måste sökanden visa att skadevållaren inte har betalat skadan 

och inte heller kommer att kunna betala skadan på grund av bristande betalningsförmåga, i 

första hand genom att sökanden ansöker om utmätning hos Kronofogden och därigenom 

erhåller en utredning som visar att skadevållaren saknar utmätningsbara tillgångar.
56

 

 

Om ingen skadeståndstalan förs gentemot den skadevållande ställs i första hand krav på den 

sökande att vända sig mot skadevållaren med en sådan talan innan brottskadeersättning 

betalas ut. Sökanden kan dock med hjälp av kronofogden visa att skadevållaren har så 

omfattande skulder att en skadeståndstalan vore meningslös. I sådana fall kan brottskade-

ersättning beviljas trots att den skadelidande inte fått sitt anspråk gentemot skadevållaren 

fastställt i domstol eftersom den visade bristen i betalningsförmåga hos skadevållaren visar att 

ingen ersättning för skadan bör kunna bli betald från denne.
57

 

 

Detta innebär att om ingen skadeståndstalan är förd mot en omyndigs vårdnadshavare så 

kommer ansökan att avslås i de fall där den sammanlagda ersättingen inte överstiger en 

femtedels prisbasbelopp och i de fall där ersättningen överstiger detta belopp kommer en 

                                                 
55

 SOU 2012:26, En ny brottskadelag, s. 163f. 
56

 Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen en kommentar, s. 95. 
57

 SOU 2012:26, En ny brottskadelag, s. 164. 
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femtedels prisbasbelopp per skadehändelse avräknas innan brottsskadeersättning betalas ut, 

om det inte genom till exempel en utredning från Kronofogden kan visas att vårdnadshavarna 

har uppenbart bristande betalningsförmåga. 

 

4.2 Förslaget till ny brottsskadelag 

Regeringen gav i september 2010 en särskild utredare i uppdrag att göra en bred översyn av 

brottsskadelagen. Uppdraget slutfördes i maj 2012 med att utredningen lades fram vari 

föreslogs en ny brottskadelag.
58

 Jag kommer här endast presentera utredningens över-

väganden som specifikt rör frågan om hur BrL § 6 ska fungera när principalansvar enligt SkL 

kap. 3 § 5 är aktuellt. 

 

Utredningen konstaterar att många skadelidande i dag måste visa på att inte enbart skade-

vållaren saknar betalningsförmåga utan även dennes föräldrar. Risken är annars att den del av 

skadeståndet som föräldrarna är solidariskt betalningsansvariga för avräknas i enlighet med 

BrL § 6 vid bestämmandet av brottskadeersättning.
 
 Detta konstaterar utredningen leder till att 

kraven ökar på den skadelidande vad gäller de administrativa åtgärderna gentemot krono-

fogden eftersom ansökan om utmätning måste riktas mot flera personer och inte enbart den 

skadelidande. Utöver detta anser dock utredningen att det var för tidigt att i övrigt dra några 

slutsatser om införandet av principalansvaret i SkL kap. 3 § 5 inneburit någon försämring för 

den skadelidande. Några förändringar i lagen föreslås därför inte.
59
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 SOU 2012:26, En ny brottskadelag, s. 3. 
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 SOU 2012:26, En ny brottskadelag, s. 182ff. 
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5 Studie av domar 
 

Genom det urval som jag presenterat i metodkapitlet har jag fått fram totalt 73 domar med 

sammanlagt 104 gärningspersoner. Eftersom domarna som tidigare nämnts kommer från tre 

olika tingsrätter kommer jag först presentera dem tingsrättsvis för att sedan presentera det 

totala resultatet. I samtliga redovisade domar har ett enskilt anspråk riktats mot gärnings-

personen. 

 

5.1 Malmö tingsrätt 

Av de domar som avkunnades av Malmö tingsrätt första halvåret 2013 stämde 40 domar 

överens med mina kriterier. I dessa domar förekom sammanlagt 68 gärningspersoner under 18 

år mot vilka skadeståndstalan hade riktats.
60

 

 

Data från mål i Malmö tingsrätt: 

Antal fall där talan om principalansvar fördes 32 

Antal fall där talan om principalansvar inte fördes
61

 35 

Gärningspersonen LVU:ad eller boende på HVB-hem enligt domskäl 1 

Målsägandebiträde fört talan om principalansvar 24 

Målsägandebiträde inte fört talan om principalansvar 12 

Åklagare fört talan om principalansvar 9 

Åklagare inte fört talan om principalansvar 27 

 

                                                 
60

 För samtliga domar i undersökningen se källförteckningen. 
61

 Exklusive gärningsperson som enligt domskäl eller domsbilaga var intagen på HVB-hem eller var föremål för 

LVU. 
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Figur 2 

 

Som framgår av diagrammet riktades talan avseende principalansvar mot 32 gärnings-

personers förälder eller föräldrar vilket motsvarar 47 % av gärningspersonerna. I 53 % av 

fallen, vilket motsvarar 36 gärningspersoners principaler fördes inte talan avseende principal-

ansvar. Av de fall där talan avseende principalansvar inte fördes framgick det i ett fall av 

domen att gärningspersonen var omhändertagen LVU alternativt var intagen på ett HVB-hem 

vid brottstillfället.  

 

I de 32 fall där talan avseende principalansvar fördes mot en eller flera föräldrar, fördes den 

enskilda talan i 24 fall av ett eller flera målsägandebiträden och i 9 fall av åklagare. Att 

summan av fallen här överstiger det antal fall där talan avseende principalansvar totalt sett 

fördes beror på att det i ett fall fördes talan avseende principalansvar mot en gärningsperson 

av både ett målsägandebiträde och av åklagaren. I de 36 fall där talan om principalansvar inte 

fördes mot en eller flera föräldrar fördes den enskilda talan i 12 fall av ett eller flera 

målsägandebiträden och i 27 fall av åklagare. Det innebär att målsägandebiträdena i Malmö 

tingsrätt, som i 36 fall förde talan om enskilt anspråk, förde talan om principalansvar i 67 % 

av dessa fall. Åklagarna förde talan om det enskilda anspråket mot gärningspersonen i 36 fall 

men endast i 25 % av dessa fall fördes talan även mot vårdnadshavare. Hälften av de fall där 

ett eller flera målsägandebiträden yrkade på principalansvar härrör dock från ett och samma 

mål där 12 gärningspersoner stod åtalade. 

 

47% 

51% 

2% 

Omfattning av yrkanden i Malmö tingsrätt 

Principalansvarstalan förd

Principalansvarstalan inte förd

LVU eller HVB
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5.2 Jönköpings tingsrätt 

Av de domar som avkunnades av Jönköpings tingsrätt första halvåret 2013 stämde 15 domar 

överens med mina kriterier. I dessa domar förekom sammanlagt 15 gärningspersoner under 18 

år mot vilka skadeståndstalan hade riktats.
62

 

 

Data från mål i Jönköpings tingsrätt: 

Antal fall där talan om principalansvar fördes 9 

Antal fall där talan om principalansvar inte fördes
63

 6 

Gärningspersonen LVU:ad eller boende på HVB-hem enligt domskäl 0 

Målsägandebiträde fört talan om principalansvar 5 

Målsägandebiträde inte fört talan om principalansvar 5 

Åklagare fört talan om principalansvar 4 

Åklagare inte fört talan om principalansvar 2 

 

 

Figur 3 

 

I Jönköpings tingsrätt fördes talan om principalansvar mot 9 gärningspersoners vårdnads-

havare vilket motsvarar 60 % av gärningspersonerna. I 40 % av fallen, vilket motsvarar 6 

gärningspersoners principaler fördes ingen talan avseende principalansvar. I de mål från 

Jönköpings tingsrätt där talan om principalansvar inte fördes framgick det inte i något av 
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 För samtliga domar i undersökningen se källförteckningen. 
63

 Exklusive gärningsperson som enligt domskäl eller domsbilaga var intagen på HVB-hem eller var föremål för 

LVU. 
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40% 

Omfattning av yrkanden i Jönköpings tingsrätt 

Principalansvarstalan förd

Principalansvarstalan inte förd
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domskälen eller domsbilagorna att gärningspersonen hade varit omhändertagen enligt LVU 

eller intagen på HVB-hem. 

 

I de fall där talan om principalansvar fördes mot en eller flera föräldrar fördes den enskilda 

talan mot den tilltalade i 5 fall av ett eller flera målsägandebiträden och i 4 fall av åklagare. I 

de fall där principalansvarstalan inte fördes mot en flera föräldrar fördes den enskilda talan 

mot den tilltalade i 5 fall av ett eller flera målsägandebiträden och i 2 fall av åklagare – i ett av 

fallen fördes talan om enskilt anspråk av både målsägandebiträde och åklagare men ingen av 

dem förde talan om principalansvar. Det innebär att målsägandebiträdena förde principal-

ansvarstalan i 50 % av de totalt 10 fall där sådan var förordnat medan åklagarna förde talan 

om principalansvar i 67 % av de totalt 6 fall där åklagaren förde talan om enskilt anspråk mot 

den tilltalade.  

 

5.3 Umeå tingsrätt 

Av de domar som avkunnades av Umeå tingsrätt första halvåret 2013 stämde 18 domar 

överens med mina kriterier. I dessa domar förekom sammanlagt 21 gärningspersoner under 18 

år mot vilka skadeståndstalan hade riktats.
64

 

 

Data från mål i Umeå tingsrätt: 

Antal fall där talan om principalansvar fördes 12  

Antal fall där talan om principalansvar inte fördes
65

 7 

Gärningspersonen LVU:ad eller boende på HVB-hem enligt domskäl 2 

Målsägandebiträde fört talan om principalansvar 4 

Målsägandebiträde inte fört talan om principalansvar 6 

Åklagare fört talan om principalansvar 8 

Åklagare inte fört talan om principalansvar 3 
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 För samtliga domar i undersökningen se källförteckningen. 
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 Exklusive gärningsperson som enligt domskäl eller domsbilaga var intagen på HVB-hem eller var föremål för 

LVU. 
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Figur 4 

 

I Umeå tingsrätt fördes principalansvarstalan mot 12 gärningspersoners vårdnadshavare vilket 

motsvarar 57 % av gärningspersonerna. I 43 % av fallen, vilket motsvarar 9 gärnings-

personers principaler fördes ingen talan om principalansvar. I de mål från Umeå tingsrätt där 

talan om principalansvar inte fördes framgick det i två fall att gärningspersonen hade varit 

omhändertagen enligt LVU eller intagen på HVB-hem. 

 

I de fall där talan avseende principalansvar fördes mot en eller flera föräldrar fördes den 

enskilda talan i 4 fall av ett eller flera målsägandebiträden och i 8 fall av åklagare. I de fall där 

principalansvarstalan inte fördes mot en flera föräldrar fördes den enskilda talan i 6 fall av ett 

eller flera målsägandebiträden och i 3 fall av åklagare. Det innebär att målsägandebiträdena 

förde talan om principalansvar i 40 % av de totalt 10 fall där sådana var förordnat medan 

åklagarna förde principalansvarstalan i 73 % av de totalt 11 fall där åklagare förde talan om 

det enskilda anspråket mot den tilltalade.  

 

5.4 Sammanlagt för tre tingsrätter 

Som jag tidigare nämnt stämde sammanlagt för de tre tingsrätterna 73 domar överens med 

mina kriterier.  
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Data från mål i alla tre tingsrätter sammanlagt: 

Antal fall där talan om principalansvar fördes 53  

Antal fall där talan om principalansvar inte fördes
66

 48 

Gärningspersonen LVU:ad eller boende på HVB-hem enligt domskäl 3 

Målsägandebiträde fört talan om principalansvar 33 

Målsägandebiträde inte fört talan om principalansvar 23 

Åklagare fört talan om principalansvar 21 

Åklagare inte fört talan om principalansvar 32 

 

 

Figur 5 

 

Totalt fördes talan om principalansvar mot 53 gärningspersoners förälder eller föräldrar vilket 

motsvarar 51 % av gärningspersonerna. I 49 % av fallen, vilket motsvarar 51 gärnings-

personers principaler fördes ingen principalansvarstalan. I de mål där det inte fördes någon 

talan avseende principalansvar framgick det i tre fall av domskäl eller domsbilagor att 

gärningspersonen hade varit omhändertagen enligt LVU eller intagen på HVB-hem. 

 

I de fall där principalansvarstalan fördes mot en eller flera föräldrar fördes talan om enskilt 

anspråk mot den tilltalade i 33 fall av ett eller flera målsägandebiträden och i 21 fall av 

åklagare – i ett av fallen fördes talan om enskilt anspråk av både ett målsägandebiträde och en 

åklagare som i båda fallen också förde talan om principalansvar. I de fall där talan om 
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principalansvar inte fördes mot en eller flera föräldrar fördes talan om enskilt anspråk i 23 fall 

av ett eller flera målsägandebiträden och i 32 fall av åklagare. Det innebär att målsägande-

biträdena vid dessa tre tingsrätter under första halvåret 2013 förde principalansvarstalan 59 % 

av de totalt 56 fall där målsägandebiträde var förordnat medan åklagarna förde principal-

ansvarstalan i 40 % av de totalt 53 fall där åklagare förde talan om det enskilda anspråket mot 

den tilltalade.  

 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

Talan om principalansvar för vårdnadshavare fördes i just över hälften av fallen i studien. I en 

mycket liten del av de fall där talan inte fördes kunde förklaringen identifieras i domskälen i 

form av att det framgick att den unga gärningspersonen vid gärningstillfället var omhänder-

tagen enligt LVU eller intagen på HVB-hem.
67

 I nära hälften av fallen fördes alltså inte talan 

om principalansvar. 

 

Det var något vanligare, totalt sett, att målsägandebiträden förde talan även om principal-

ansvar när de förde talan om enskilt anspråk mot gärningspersonen – jämfört med åklagare. I 

detta hänseende skiljer sig dock resultatet kraftigt mellan de tre tingsrätterna. I både Umeå 

och Jönköping förde åklagarna talan om principalansvar i större utsträckning än målsägande-

biträden gjorde. I Malmö var resultatet det rakt motsatta, där förde målsägandebiträden talan 

om principalansvar i betydligt högre grad än åklagare. 
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 De tre domar där det kunde utläsas i domskälen eller i domsbilagor att den tilltalade var omhändertagen enligt 

LVU eller intagen på HVB-hem var: Malmö tingsrätts dom 2013-05-06 i mål nr B 1826-13, Umeå tingsrätts 

dom 2013-02-25 i mål nr B 62-13 samt Umeå tingsrätts dom 2013-06-07 i mål nr B 1100-13. 
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6 Enkätsvar från tre åklagare 
 

6.1 Varför förs inte talan om principalansvar? 

Som har beskrivits i metodkapitlet syftar enkätundersökningen till att ge en bättre bild av 

vilka processuella orsaker som eventuellt finns bakom det resultat som studien av tingsrätts-

domar har gett, samt de skillnader i resultat mellan tingsrätterna som studien visat på. Den 

första fråga till ungdomsåklagarna i Malmö, Umeå och Jönköping var vilka de viktigaste 

orsakerna till att det inte yrkas på principalansvar vårdnadshavare är enligt dem. Frågan löd: 

”Vilka tror du är de viktigaste orsakerna till att det inte yrkas på principalansvar för 

föräldrar i enlighet med skadeståndslagen kap. 3 § 5?” 

 

Gemensamt för de tre åklagare jag riktade frågan till var att de alla menade att det vanligaste 

är att målsäganden av den ena eller andra orsaken inte yrkar på ansvar för vårdnadshavaren 

enligt principalansvarsregeln. Enligt Kammaråklagaren i Jönköping beror detta på att måls-

äganden inte vill rikta anspråk mot någon annan än gärningspersonen.
68

 Enligt Assistent-

åklagaren i Malmö kan det istället snarare bero på att målsäganden inte är medveten om 

möjligheten att rikta anspråk mot vårdnadshavare, speciellt i de fall de inte har målsägande-

biträde.
69

 Kammaråklagaren i Umeå anger att målsäganden inte besvarat förfrågan, varken 

under förundersökningen eller senare när åtal väcks, om enskilt anspråk ska riktas mot 

vårdnadshavaren.
70

 Ingen av åklagarna nämnde de processuella svårigheter som den stora 

brottmålsprocessutredningen anförde
71

. 

 

6.2 Erfarenhet av de problem brottsprocessutredningen presenterar? 

Då ingen av åklagarna nämnde de processuella svårigheter som brottmålsprocessutredningen 

diskuterade blev min andra fråga om de hade några erfarenheter av de svårigheter som 

utredningen menade förelåg. Frågan löd: ”I SOU 2013:17 skriver utredarna att det i deras 

kontakt med domare, åklagare och brottmålsadvokater har kommit upp frågor som rör 

vårdnadshavares skadeståndsansvar. Bland annat har då talats om att den tidsfrist som 

regelmässigt gäller i ungdomsmål kan göra det svårt att hinna med att delge vårdnads-

havaren samt att det råder osäkerhet i vad mån det enskilda anspråket kan avgöras även om 

vårdnadshavaren inte kommer till huvudförhandlingen. Har du i ditt arbete som åklagare 
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 Kammaråklagare Linda Schön vid Jönköpings åklagarkammare via epost 2013-10-31. 
69

 Assistentåklagare Ida Killeslätt vid Malmös åklagarkammare via epost 2013-12-02. 
70

 Kammaråklagare Åsa Jonsson vid Umeås åklagarkammare via epost 2013-11-04. 
71

 Angående vilka dessa processuella svårigheter var se kapitel 3.1. 
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egna erfarenheter av detta problem som beskrivs och har det någon gång gjort att du inte 

kunnat rikta talan mot vårdnadshavare gällande principalansvar?” 

 

Två av de tre åklagarna anför i sina svar att några egentliga delgivningsproblem inte borde 

finnas. Endast kammaråklagaren i Umeå anger att delgivningsproblemet enligt hennes 

erfarenhet inte är ovanligt.
72

 Kammaråklagaren i Jönköping anger att cirka 9 av 10 vårdnads-

havare infinner sig i rätten oavsett om något yrkande riktats mot dem eller inte.
73

 Assistent-

åklagaren i Malmö anger att rätten måste komma i kontakt med vårdnadshavarna i de allra 

flesta fall oavsett om ett enskilt anspråk om skadestånd riktas mot dem eller inte.
74

 Kammar-

åklagaren i Jönköping anger ändå att trots att det inte borde vara något problem att delge 

vårdnadshavarna så vet hon att så inte alltid är fallet.
75

 Assistentåklagaren i Malmö anger att 

det kan uppstå problem med delgivandet om ett yrkande lämnas efter att stämningsansökan 

har skickats och kallelse till huvudförhandling har skickats ut, samt även i de fall då yrkandet 

riktas först vid huvudförhandlingen.
76

 Vad gäller konsekvenserna när ett delgivningsproblem 

uppstår har de tre åklagarna delvis liknande erfarenheter. Kammaråklagaren i Jönköping 

anger att hon varit med om att anspråket inte förs mot en eller båda vårdnadshavarna när de 

inte närvarat, antingen för att frågan om enskilt anspråk mot vårdnadshavarna avskilts eller på 

grund av att målsäganden återkallat yrkandet mot den vårdnadshavare som inte närvarar.
77

 

Assistentåklagaren i Malmö anger att hon förmodligen varit med om att inte föra talan mot 

vårdnadshavaren på grund av denna inte närvarat men är osäker på om hon varit med om att 

en vårdnadshavare inte närvarat när denne varit delgiven.
78

 Intressant är att både kammar-

åklagaren i Jönköping och Kammaråklagaren i Umeå anger att de varit med om att frågan om 

principalansvar avgjorts trots att vårdnadshavaren inte närvarat då denne delgivits med erinran 

om att frågan kan komma att avgöras i dennes utevaro.
79

 Detta är ett förfarande som Brotts-

processutredningen utryckte att det fanns frågetecken kring varför utredningen föreslog att 

reglerna skulle förtydligas så att det ska bli klart och tydligt att ett sådant förfarande 

möjliggörs.
80
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 Kammaråklagare Åsa Jonsson vid Umeås åklagarkammare via epost 2013-12-05. 
73

 Kammaråklagare Linda Schön vid Jönköpings åklagarkammare via epost 2013-12-02. 
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 Assistentåklagare Ida Killeslätt vid Malmös åklagarkammare via epost 2013-12-02. 
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 Kammaråklagare Linda Schön vid Jönköpings åklagarkammare via epost 2013-12-02. 
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 Assistentåklagare Ida Killeslätt vid Malmös åklagarkammare via epost 2013-12-02. 
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 Kammaråklagare Linda Schön vid Jönköpings åklagarkammare via epost 2013-12-02. 
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 Assistentåklagare Ida Killeslätt vid Malmös åklagarkammare via epost 2013-12-02. 
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 Kammaråklagare Linda Schön vid Jönköpings åklagarkammare via epost 2013-12-02 samt Kammaråklagare 

Åsa Jonsson vid Umeås åklagarkammare via epost 2013-12-05. 
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 SOU 2013:17, Brottmålsprocessen, s. 746ff. 
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7 Slutsatser av studien 
 

7.1 Processuella orsaker till resultatet 

Talan om principalansvar förs som jag visat i kapitel 5 i något mer än hälften av de fall jag 

studerat. I knappt hälften av fallen förs ingen talan om principalansvar. Utifrån presentationen 

av den processuella regleringen som är relevant samt de korta frågor som åklagarna har svarat 

på är då frågan om några processuella orsaker till detta resultat kan identifieras. 

 

7.1.1 Målsäganden riktar inte yrkande om skadeståndsansvar mot 
vårdnadshavarna 

En möjlig förklaring skulle kunna vara att målsäganden inte riktar sitt enskilda anspråk mot 

föräldern. Denna förklaring angavs av åklagarna i enkätundersökningen. Dels kan det vara 

fråga om att målsäganden inte vill rikta något enskilt anspråk mot någon annan än gärnings-

personen. Detta kan ha många olika orsaker. Målsäganden kan anse att vårdnadshavarna inte 

bör bli skyldiga att betala för en skada som deras barn orsakat, eller så kan målsäganden anse 

så starkt att skadevållaren ska betala att denne inte vill riskera att skadevållaren blir fri från 

ansvar när föräldrarna istället tvingas betala. Detta är ett val som står målsäganden fritt att 

göra. En annan förklaring som assistentåklagaren vid Malmö åklagarkammare angav som 

möjlig förklaring att målsäganden inte är medveten om att denne kan rikta ett enskilt anspråk 

även mot vårdnadshavarna. Detta kan, om det stämmer, givetvis bero på bristande inform-

ation från polis och åklagare. En möjlig delförklaring kan också vara att principalansvaret är 

bitvis komplicerat och inte falla sig lika naturligt som att ett brottsoffer kan kräva skade-

vållaren själv på ersättning.  

 

7.1.2 Principalansvaret hinns inte med 

En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att frågan om principalansvar inte hinns med 

inom ramen för den pressade förundersökningstid som lag (1964:167) om särskilda bestäm-

melser om unga lagöverträdare § 4 ger. Som jag pekat på tidigare ska denna tidspress inte 

innebära att talan inte förs. En möjlighet är att tingsrätten i några av de fall jag studerat har 

avskilt det enskilda anspråket mot föräldrarna till ett särskilt tvistemål utan att detta senare 

angetts i brottmålsdomen.  
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7.1.3 Möjliga förklaringar till skillnader mellan domstolarna 

Det är intressant att åklagarna i Jönköping och Umeå i avsevärt mycket högre grad har fört 

talan avseende principalansvar än åklagarna i Malmö. Jag kan inte utesluta att denna skillnad 

skulle kunna bero på slumpen med tanke på att studerade mål från Jönköping och Umeå inte 

så många att det kan uteslutas. Men skillnaden som visas mellan de olika tingsrätterna i detta 

hänseende är ändå intressant. En förklaring kan givetvis vara att Malmö tingsrätt i högre grad 

avskiljer enskilda anspråk mot föräldrar till ett särskilt tvistemål. Frågan är då vad detta i så 

fall beror på? Assistentåklagaren i Malmö angav i sitt enkätsvar att hon trodde att en möjlig 

orsak till att talan om principalansvar inte fördes var för att målsägandena inte är medvetna 

om möjligheten till detta finns, speciellt i de fall då målsäganden inte har ett målsägande-

biträde. En fråga som då blir aktuell är den om informationen från polis och åklagare till 

målsägandena skiljer sig åt mellan de tre domsagorna. 

 

Om man jämför hur ofta åklagare i Malmö för talan med hur ofta målsägandebiträden för 

talan i Malmö så visar det sig dock att målsägandebiträdena avsevärt mycket oftare tycks föra 

talan. Om denna skillnad inte är tillfällig visar den att i vart fall hela förklaringen inte kan 

vara att tingsrätten avskiljer fler enskilda anspråk mot föräldrarna. I så fall hade ju även de 

mål där målsägandebiträden för talan avskilts. Denna skillnad kan vi inte heller se i Umeå 

eller Jönköping där åklagarna fört talan i högre grad än målsägandebiträden. Jämför vi hur 

ofta åklagarna respektive målsägandebiträdena i de tre städerna fört talan i de fall jag studerat, 

så är det faktiskt bara åklagarna i Malmö som sticker ut ordentligt. Skillnaden kan möjligen 

förklaras med att målsägandena i Malmö i lägre utsträckning än i Umeå och Jönköping är 

medvetna om möjligheten att rikta enskilda anspråk mot vårdnadshavarna. I linje med vad 

assistentåklagaren i Malmö angav i sitt enkätsvar är medvetenheten om möjligheterna till 

principalansvarstalan, i vart fall i Malmö, i så fall större bland de målsäganden som fått 

målsägandebiträden. 

 

7.2 Konsekvenser för brottsoffrets möjligheter att få 
brottskadeersättning 

7.2.1 Konsekvenser av att målsäganden inte yrkar om principalansvar 

En möjlig förklaring som nämnts av alla tre åklagarna jag frågat är den att målsäganden, av 

bristande vilja eller kunskap, inte riktar det enskilda anspråket mot vårdnadshavare. Vad som 

oroar mig med denna förklaring till resultatet i studien är om målsäganden då är medveten om 

att möjligheterna att få brottskadeersättning försvåras. Om det enskilda anspråket inte riktas 
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mot föräldrarna och dessa inte kan visas ha omfattande skulder hos Kronofogden så kommer 

brottsoffermyndigheten att helt avslå en ansökan eller avräkna ett belopp motsvarande en 

femtedels basbelopp från eventuell brottskadeersättning.  

 

7.2.2 Konsekvenser av att det enskilda anspråket mot vårdnadshavarna 
avskiljs 

I de fall där det enskilda anspråket mot föräldrarna avskiljs till ett särskilt tvistemål så får 

målsäganden i många fall själv föra sin talan alternativt själv anlita någon att föra talan 

eftersom åklagarens och målsägandebiträdets skyldighet inte kvarstår. Ett alternativ för 

målsäganden är givetvis att återkalla sitt yrkande, men om denne gör det så riskerar det 

möjligheterna till brottskadeersättning på samma sätt som om målsäganden inte hade riktat 

något enskilt anspråk mot föräldrarna alls. För att undvika detta måste således målsäganden 

låta sitt yrkande kvarstå och driva en civilprocess mot vårdnadshavarna själv eller anlita 

professionell hjälp, med risken det innebär att få stå för de kostnader som uppstår om tvisten 

förloras.  

 

Intressant i detta sammanhang är den uppfattning som Brottsoffermyndigheten ger uttryck för 

i sin skrivelse till regeringen. Myndigheten uppger där att deras erfarenhet är att brottsoffret 

när frågan om principalansvar avskiljs till en egen process återkallar talan för att istället söka 

brottsskadeersättning, varpå myndigheten konstaterar att detta slutar med att en femtedels 

basbelopp som motsvarar principalansvaret avräknas från den ersättning som brottsoffret 

får.
81
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 Brottsoffermyndigheten, skrivelse daterad 2013-09-25 med diarienummer 8059/2013 (AB1), bilaga A. 
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8 Avslutande diskussion 
 

När skadeståndstalan om principalansvar för vårdnadshavare inte förs riskerar detta att minska 

brottsoffrets möjlighet att få brottsskadeersättning. Som jag visat så förs talan om principal-

ansvar endast i något mer än hälften av de mål jag har studerat. Målsägandena i nästan hälften 

av dessa mål riskerar alltså att bli utan, eller få mindre, brottsskadeersättning på grund av att 

ingen talan om principalansvar fördes i brottmålsrättegången.  

 

En utebliven talan om principalansvar kan som beskrivits bero på dels att målsäganden inte 

vill rikta enskilt anspråk mot vårdnadshavaren, inte är medveten om möjligheten eller att 

frågan inte kan prövas i brottmålsrättegången för att vårdnadshavaren inte har delgivits och 

inte infinner sig till huvudförhandlingen. Det finns således processuella orsaker men de är 

med stor sannolikhet inte förklaringen till resultatet i studien. 

 

Unga gärningspersoners brottsoffer är själva ofta unga.
82

 En stor del av de brottsoffer som på 

grund av att principalansvarsfrågan inte blir prövad i brottmålsrättegången riskerar att bli 

utan, eller få minskad, brottsskadeersättning är således unga. Ett ungt brottsoffer är, enligt 

min mening, extra utsatt i en brottmålsprocess. Det unga brottsoffret har sämre förutsättningar 

än en vuxen att känna till hur processen går till och vilka rättigheter man har som brottsoffer. 

Därför anser jag det vara av stor vikt att polis, åklagare och i förekommande fall målsägande-

biträdet är noggranna med att upplysa unga brottsoffer om möjligheten att rikta enskilt 

anspråk även mot vårdnadshavare och vilka konsekvenser det kan få om brottsoffret ändå 

väljer att inte yrka på ansvar för vårdnadshavarna.  

 

En annan fråga man kan diskutera är om skyddsreglerna för unga gärningspersoner i process-

rätten innebär att unga brottsoffers möjlighet till brottsskadeersättning minskar. Om den 

tidspress som gäller för åklagarna i mål mot unga gärningspersoner innebär att frågan om 

principalansvar inte prövas så får det just den konsekvensen.  

 

Som synes får principalansvarsregleringen negativa konsekvenser för (ofta unga) brottsoffers 

möjligheter till brottsskadeersättning. Brottsoffermyndighetens initiativ att lyfta frågan om en 

utvärdering av principalansvaret tycks alltså fullt motiverad. För att råda bot på det problem 
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jag visat på kan som jag ser det antingen principalansvarsregeln, processreglerna eller 

brottsskadelagen reformeras. 

 

Det enklaste och kanske mest uppenbara vore att helt enkelt avskaffa principalansvaret. Om 

inte vårdnadshavarna längre bär ett objektivt skadeståndsansvar så uppstår inte problemet för 

brottsoffer när de ansöker om brottsskadeersättning. Om en del av de uteblivna yrkandena om 

principalansvar kan förklaras med att brottsoffret inte vill rikta sitt enskilda anspråk mot 

vårdnadshavarna så är ju också frågan vilket stöd principalansvarsregeln har bland brotts-

offren?  

 

Ett annat alternativ är att reformera processreglerna på ett sätt som lyfter fram brottsoffrets 

enskilda anspråks under förundersökningen. I den stora brottmålsprocessutredningen finns 

sådana förslag. Ett sådant förslag som jag anser bör genomföras är att undanröja tveksam-

heterna som tycks råda om huruvida en fråga om principalansvar kan avgöras i en vårdnads-

havares frånvaro om denne har delgivits med erinran om att så kan ske. Enbart detta löser 

dock knappast hela problemet. Om man ska komma tillrätta med även de fall då målsäganden 

inte yrkar på grund av bristande vilja eller kunskap så måste det säkerställas att målsägandena 

alltid garanteras tillräckliga upplysningar om deras rättigheter – och vad ett uteblivet yrkande 

om principalansvar kan innebära för möjligheterna till brottsskadeersättning. Jag tror att detta 

arbete definitivt kan och bör förbättras, men på grund av principalansvarsregelns komplexitet 

och det faktum att den fortfarande förmodligen är relativt okänd så tror jag att det kräver stora 

insatser och resurser för att nå ända fram. Att genom reformer i processrätten eller föränd-

ringar i informationen till brottsoffer råda bot på det problem jag visat på tror jag därför blir 

svårt. 

 

Ett tredje alternativ är att i BrL § 6 göra undantag för principalansvarsregeln så att brotts-

skadeersättning kan betalas ut även om frågan om principalansvar inte har prövats i domstol. 

En sådan förändring skulle vara ganska enkel att genomföra. En uppluckring av BrL § 6 

skulle dock resa nya frågor. Dels är frågan hur väl det rimmar med principalansvarets 

preventiva funktion om det accepteras att ansvar inte utkrävs av vårdnadshavarna. Det kan ses 

som tveksamt om lagstiftaren, istället för att säkerställa att principalansvarsregeln blir ett 

effektivt instrument, reformerar brottsskadelagen för att minska de för brottsoffer negativa 

konsekvenserna av ett ineffektivt principalansvar. Om Brottsoffermyndigheten skulle överta 
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fordran mot vårdnadshavaren även i dessa fall samt får ett tydligt mandat att driva regress mot 

vårdnadshavarna så skulle eventuellt den preventiva signalen mot vårdnadshavarna bestå. 

 

Personligen så anser jag att det snarast bör utvärderas huruvida principalansvarsregeln 

överhuvudtaget har haft någon effekt på ungdomsbrottsligheten. Jag misstänker starkt att 

måltavlan för denna lagstiftning – vårdnadshavarna till ungdomar i riskzonen för att begå 

brott – fortfarande är omedvetna om den preventiva signal som lagstiftaren har sänt mot dem, 

till dess den drabbar dem i form av utdömt skadeståndsansvar. Jag tror därför att den preven-

tiva effekten av lagstiftningen har varit försumbar. I första hand skulle jag därför förespråka 

en utredning huruvida principalansvarsregeln har sådana positiva effekter som gör att den kan 

motiveras trots de problem som den medför. Om en sådan utredning skulle visa att regeln haft 

positiva effekter på ungdomsbrottsligheten så menar jag att det dels bör genomföras föränd-

ringar i processrätten och i informationsarbetet mot brottsoffer från polis och åklagare och 

dels att brottsskadelagens § 6 reformeras så att brottsskadeersättning kan betalas ut även när 

principalansvarsfrågan inte prövats i domstol. En utredning av principalansvarsregeln bör 

också vidare utreda de negativa effekter jag visat på i min studie. Framförallt bör en närmare 

utredning av varför brottsoffer inte yrkar på principalansvar genomföras. Beror det verkligen 

på att de inte vill rikta enskilt anspråk mot vårdnadshavarna? Om så är fallet, är de medvetna 

om vilka konsekvenser detta kan få? Eller yrkar brottsoffret inte på skadeståndsansvar för 

vårdnadshavarna helt enkelt för att de inte är medvetna om möjligheten, därför att polis och 

åklagarna inte tillräckligt tydligt har informerat dem om sina rättigheter? 
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BILAGA 1 

 

Enkätsvar från åklagare i Jönköping, Malmö och Umeå 

 

Fråga 1: Vilka tror du är de viktigaste orsakerna till att det inte yrkas på principalansvar 

för föräldrar i enlighet med skadeståndslagen kap. 3 § 5? 

 

Kammaråklagare Linda Schön vid Åklagarkammaren i Jönköping, epost 2013-10-31: 

”Min uppfattning är nämligen att jag i de allra flesta fall riktar skadeståndskravet även mot 

vårdnadshavarna. Men jag är medveten om att så inte alltid är fallet när ett målsägandebiträde 

för målsägandens talan. Så för att få en rättvisande bild bör du kanske dela upp domarna i de 

med eller utan målsägandebiträde. I de fall jag inte riktat skadeståndskravet mot 

vårdnadshavarna är det när målsäganden INTE vill att skadeståndet riktas mot någon annan 

än den unge.” 

 

 

Assistentåklagare Ida Killeslätt vid Malmö Åklagarkammare, epost 2013-12-02: 

”En möjlig orsak till att det inte i större utsträckning yrkas förpliktande att utge skadestånd 

solidariskt med den misstänktes vårdnadshavare tror jag är att den som yrkar skadestånd 

kanske inte är medveten om att möjligheten finns. Den målsägande som inte har stöd av ett 

målsägandebiträde kan möjligen vara omedveten om denna rättighet. 

 

Målsägandens/målsägandenas ersättningsanspråk ska om möjligt utredas under 

förundersökningen. Det är då oftast polisen som informerar om vilka förutsättningar som 

gäller för att yrka ersättning. Om ersättningsanspråket inte är tillräckligt utrett under 

förundersökningen skickar åklagarna ut en blankett till målsäganden i samband med åtals 

väckande, där målsäganden informeras om möjligheterna att begära skadestånd. Till denna 

följer också en förtryckt yrkande om skadestånd där målsäganden själv fyller i sitt 

ersättningsanspråk och om man så vill kan man kryssa i en ruta om man önskar att yrkandet 

även ska riktas mot den tilltalades vårdnadshavare. Först när ersättningsanspråket är preciserat 

kan åklagaren avgöra om åklagaren ska föra målsägandens talan eller inte.” 

 

 

Kammaråklagare Åsa Jonsson vid Åklagarkammaren i Umeå, epost 2013-11-04: 
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”Att det inte yrkas ersättning från vårdnadshavarna kan bero på följande  

– målsäganden har inte besvarat frågan som ställts till dem ang detta, varken under 

förundersökning eller i den förfrågan som kommer från oss när åtal väckts 

– den tilltalade hör till den grupp som undantas när det gäller principalansvar, dvs denne har 

inga vårdnadshavare (tex ensamkommande flyktingbarn som endast har särskilt förordnade 

vårdnadshavare) 

 

Vi är otroligt medvetna om vikten av att utreda ev yrkande mot vårdnadshavare, att vi ska 

informera om konsekvenser av att målsäganden inte framställer ett sådant yrkande (man går 

miste om brottskadeersättning) men vi ska inte sticka under stol med att lagstiftningen kring 

principalansvaret inte är helt enkelt att tillämpa i brottmålsprocessen.” 

 

 

Fråga 2: I SOU 2013:17 skriver utredarna att det i deras kontakt med domare, åklagare 

och brottmålsadvokater har kommit upp frågor som rör vårdnadshavares 

skadeståndsansvar. Bland annat har då talats om att den tidsfrist som regelmässigt gäller i 

ungdomsmål kan göra det svårt att hinna med att delge vårdnadshavaren samt att det råder 

osäkerhet i vad mån det enskilda anspråket kan avgöras även om vårdnadshavaren inte 

kommer till huvudförhandlingen. Har du i ditt arbete som åklagare egna erfarenheter av 

detta problem som beskrivs och har det någon gång gjort att du inte kunnat rikta talan mot 

vårdnadshavare gällande principalansvar? 

 

Kammaråklagare Linda Schön vid Åklagarkammaren i Jönköping, epost 2013-12-02:  

”Din fråga består av två delar såsom jag ser det. För det första frågan om delgivning. Med 

tanke på att vårdnadshavare alltid skall kallas till förhandlingen och i nio av tio fall infinner 

sig så torde det inte vara något problem med själva delgivningen. Dessutom har ju tingsrätten 

samma tid att delge må, mt, vt m.m. och detta lyckas de ju nästan alltid med. Så att få en 

vårdnadshavare delgiven borde inte vara ett problem.  Men jag vet att så inte alltid är fallet.  

 

Jag har varit med om tre olika lösningar.  

1. Om vårdnadshavaren är delgiven på korrekt sätt och med erinran om att det kan avgöras i 

dennes utevaro så har så gjorts. 

2. Skadeståndsfrågan har avskilts mot den vårdnadshavare som vare sig infunnit sig eller 

delgivits. Och behandlas sedan som ett tvistemål. 
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3. Målsäganden har återkallat skadeståndstalan mot den vårdnadshavare som inte infunnit sig. 

Och bara riktat talan mot den vårdnadshavare som infunnit sig. 

 

Samtliga lösningar har mer eller mindre förordats av rätten. Den sistnämnda är ju mindre 

lämplig med tanke på att målsäganden då ”stänger” dörren till ersättning från BOF med upp 

till 8900 kr.” 

 

 

Assistentåklagare Ida Killeslätt vid Malmö Åklagarkammare, epost 2013-12-02: 

”Först och främst: Tingsrätten bör sätta ut till huvudförhandling inom två veckor från dagen 

för åtals väckande – d.v.s. samma frist som i mål med någon eller några häktade personer – 

och ska underrätta vårdnadshavarna om tidpunkten för huvudförhandlingen om det inte finns 

särskilda skäl mot det. Dessutom ska vårdnadshavaren höras i målet om åtalet avser ett brott 

på vilket fängelse kan följa, om inte särskilda skäl talar mot det(lagen med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare 26 §). Det betyder att tingsrätten i de flesta fall måste 

komma i kontakt med vårdnadshavarna oavsett om det finns något skadeståndsyrkande att 

delge eller inte.  

  

I de fall det enskilda anspråket inkommer som ett skriftligt yrkande till tingsrätten efter det att 

stämningsansökan getts in (t.ex. på grund av att åklagaren skickat ut en blankett) och 

tingsrätten kallat till huvudförhandling, samt i de fall det enskilda anspråket framställs först 

vid huvudförhandlingen kan det dock medföra problem. Vårdnadshavarna måste ju delges 

yrkandet. Jag har förmodligen låtit bli att rikta skadeståndstalan också mot vårdnadshavarna 

eller riktat det endast mot den ena av vårdnadshavarna (den närvarande) i den här situationen 

(när jag fört målsägandens talan). Jag är dock osäker på om jag har varit med om situationen 

att vårdnadshavarna är delgivna yrkandet men inte närvarande vid huvudförhandlingen. Det är 

därför svårt att svara på din fråga i den delen.” 

 

Kammaråklagare Åsa Jonsson vid Åklagarkammaren i Umeå, epost 2013-12-05: 

”Det är inte helt sällan som problemet med delgivning av vårdnadshavarna uppstår. Sker det 

dessutom väldigt nära inpå huvudförhandlingen kan vårdnadshavarna alltid åberopa att de inte 

erhållit skäligt rådrum att förbereda sin talan. Såvitt jag har förstått delger tingsrätten 

vårdnadshavarna anspråket och kallar till huvudförhandling vid samma tillfälle. I kallelsen 
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erinras de om att målet kan komma att tas i deras utevaro. Jag har alltså varit med om att 

skadeståndet har avgjorts trots att vårdnadshavaren inte kommit till huvudförhandlingen.  

Vi har vid samverkansmöten med tingsrätten funderat kring frågan om frågan om 

vårdnadshavarnas principalansvar kan avskiljas och handläggas som tvistemål. Det ansåg i 

vart fall den domare som jag pratade med. Sedan är det ju en annan sak att den enskilde då 

själv ska föra sin talan i tvistemålet, och det kanske inte så många är intresserade av… Svaret 

på din fråga är nog att problemet med sen delgivning går att lösa med att avskilja anspråket 

mot vårdnadshavarna. En lösning som nog inte är optimal, men bättre än att den inte förs 

alls.” 

 


