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SAMMANFATTNING 

 

Mitt syfte med framställningen är att undersöka, analysera och diskutera hur rättsläget ser ut 

avseende skadeståndsansvar för barn. Studien är uppställd som en jämförelse mellan å ena 

sidan barn som skadevållare och å andra sidan föräldrar och andra vuxna som skadevållare. 

Formulerad som ett problem lyder frågeställningen: Hur bedöms barns (och föräldrars)  

skadeståndsansvar, till skillnad från vuxnas skadeståndsansvar? Frågan kommer att  

analyseras via ett antal underfrågor. De vuxnas skadeståndsansvar är normen och tyngd-

punkten i framställningen ligger på barn och ungdomars skadeståndsansvar. Hur bedöms  

uppsåt i förhållande till vårdslöshet och vilka kriterier ska beaktas när det gäller yngre  

respektive äldre barn? 

 

Av stor betydelse i detta avseende är förekomsten av ansvarsförsäkring. Förhållandet mellan 

skadeståndsrätt och försäkringsrätt i allmänhet samt förhållandet mellan ansvarsförsäkring 

och barns skadeståndsansvar i synnerhet kommer att anlyseras. Vid bedömning av om  

försäkringsersättning ska utgå ur ansvarsförsäkring tillämpas huvudsakligen de skadestånds-

rättsliga reglerna.  

 

Å ena sidan är det, enligt motiven till skadeståndslagen, skäligt att låta fullt skadestånd utgå, 

om det finns en ansvarsförsäkring som täcker skadan. Å andra sidan har vi en ung person som 

har ett intresse av att, ur moralisk synvinkel, slippa beskyllas för ett vårdslöst agerande och 

hållas skadeståndsansvarig. Detta oavsett skydd enligt ansvarsförsäkringen. Att barn döms 

hårt, i stort sett som vuxna, är till stor del tack vare ansvarsförsäkringen. Om detta kan man 

tycka olika. Ur ett skadelidandeperspektiv är reglerna effektiva, då ersättning i stor utsträck-

ning utgår. Ur ett skadevållarperspektiv är frågan inte lika lätt att svara på. Används de skade-

ståndsrättsliga reglerna på ett sådant sätt att ett skadevållande barn kan vara trygg i att dess 

intressen tas tillvara? Interagerar de skadeståndsrättsliga reglerna med barnkonventionen och 

barnets bästa?  

 

Det faktum att skadeståndslagen (1972:207) (SkL) är en ramlag gör möjligen praxis än  

viktigare än i gängse fall. Med tanke på ansvarsförsäkringen kan det dock konstateras att 

praxis är relativt mager. Min strävan är att väga samman samtliga rättskällor och, trots det 

faktum att praxis är relativs knapphändig, ge en rättvisande bild av barn och ungdomars  



 2 

skadeståndsansvar som det ser ut idag.
1
 

 

Ett enkelt svar på huvudfrågan finns inte. Barn i olika åldrar bedöms olika, främst beroende 

på just ålder, men även på om den skadegörande handlingen varit uppsåtlig eller vårdslös.
2
 

Tyngdpunkten ligger, som nämnts inledningsvis, på ansvarsförsäkringens vara. Möjligen  

besvaras frågan olika beroende på om fokus ska ligga på tanken om reparation eller  

prevention. Om, eller kanske när, barnkonventionen blir lag i Sverige kommer barnets väl och 

rätt att i än högre grad beaktas, även om konventionen redan idag är en ledstjärna i rättstill-

lämpningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Andra anledningar till att praxis på området är relativt tunn kan, enligt Mårten Schultz, också vara t.ex. vara att 

reglerna är så effektiva att de inte leder till tvister. Det kan också vara så att föräldrar frivilligt betalar för vissa 

skador som barn orsakar genom brott. Detta resonemang handlar i första hand om föräldrarnas tillsynsplikt men 

kan väl appliceras på barns skadeståndsansvar, Schultz, Mårten, Föräldrars ansvar för barns brott, SvJT 2010 s. 

195, s 6ff 
2
 Även andra faktorer beaktas. Framställningen kommer att behandla dessa 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Inledande presentation av ämnet  

 

En skadelidande skall sättas i samma ekonomiska ställning som om en skada inte skett. Det 

är själva grundbulten i skadeståndsrätten. Utgångspunkten i studien är culparegeln. Borde 

den påstått oaktsamma personen handlat på något annat sätt än vad som skett? De vuxnas 

ansvar enligt culparegeln är grundnormen när frågan besvaras. Culparegeln är den mest 

grundläggande regeln i den svenska skadeståndsrätten varför studien utgår från culparegeln 

och arbetar sig vidare genom materian. När en personskada eller sakskada orsakats av 

 någon som är under 18 år kommer en skälighetsbedömning att avgöra skadeståndsfrågan. 

Skälighetsbedömningen gör att man kan sätta ned, jämka, skadeståndet. Ansvaret får en 

annan nyans när den allmänna bedömningen övergår till en mer speciell bedömning när det 

är ett barn som har vållat en skada. Dessa nyanser kommer att plockas upp med hjälp av 

huvudfrågan och underfrågorna och belysas av olika argument i framställningen.  

Vid skälighetsbedömningen tas hänsyn till att barn och ungdomar inte har samma möjlighet 

att förutse konsekvensen av sina handlingar som vuxna. Barnperspektivet och barnets bästa 

har en naturlig plats i detta sammanhang. Man kan konstatera att barnets ställning i  

samhället har stärkts betydligt sedan tillkomsten av skadeståndsreglerna. 

 

Hur ser man på den skadelidandes rätt till full ersättning? I motiven till skadeståndslagen 

lyfts tanken om reparation fram som mycket väsentlig. Naturligtvis, men rättstillämpningen 

får inte bli så snedvriden att skadelidandes intressen får stå tillbaka enbart på grund av  

förekomsten av ansvarsförsäkring. En täckande ansvarsförsäkring gör att det som regel är 

skäligt att låta skadestånd utgå i sin helhet. Det står uttryckligen i 2:4 SkL att hänsyn ska 

tas till föreliggande ansvarsförsäkring. Men det är inte det enda man ska ta hänsyn till  

enligt denna regel. När man läser motiven och praxis kan man stundom ana att ansvars-

försäkringens vara är det viktigaste kriteriet, nästan det enda. Att ta det hela så långt är 

emellertid att ta det för långt. Man bör betänka konsekvenserna av en sådan tillämpning 

och väga in barnets intresse av att, ur moralisk synvinkel, slippa stå ansvaret enbart (eller 

till övervägande del) på grund av detta.  
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1.2   Problemformulering 

 

När jag skulle välja ämne för uppsats letade jag efter ett ämne som dels låg mig varmt om 

hjärtat, dels behandlade områdena skadestånd och försäkring. I samråd med min handledare 

kom jag fram till att skriva om ämnet Skadeståndsansvar för barn, en jämförelse med  

vuxnas och föräldrars skadeståndsansvar. Formulerad som ett problem blir huvudfrågan: 

Hur bedöms barns (och föräldrars) skadeståndsansvar, till skillnad från vuxnas skade-

ståndsansvar? Huvudfrågan kommer att analyseras med hjälp av ett antal underfrågor: 

När kan en vuxen person bli skadeståndsskyldig? 

När kan ett barn bli skadeståndsskyldigt? 

Hur görs bedömningen i de olika fallen?  

Vilket ansvar har föräldrar för sina barns skadegörande handlingar? 

Hur sker jämkning i de olika fallen? 

 

Det är frågor som behöver belysas av flera anledningar. Det är en vanlig uppfattning att 

man som förälder är fullt ut ansvarig för skador som ens barn orsakar. Hur ser det ut i prak-

tiken? Hur särskiljer man mycket omfattande skador som orsakats uppsåtligen, av  

nästan vuxna ungdomar, mot mindre skador som vållats av små barn? Hur beaktas det  

faktum att barn inte på samma sätt som vuxna kan förstå och väga situationer och hand-

lingar och förutse konsekvenser? På ena sidan har man det skadevållande barnet och ska 

beakta dennes intresse av att inte åläggas ansvar för handlingar som det knappast kunnat 

förstå innebörden av. På andra sidan har man den skadelidande och ska beakta dennes 

intresse av att få sin skada ersatt. En inte helt okomplicerad situation ska det visa sig.  

 

Försäkringsområdets nära sammanlänkning med skadeståndsområdet i allmänhet och barns 

skadeståndsansvar i synnerhet kommer naturligtvis att uppmärksammas, främst genom 

betydelsen av ansvarsförsäkringen. Skadestånd är en ekonomisk konstruktion varför eko-

nomiska resonemang förekommer i framställningen. 

 

1.3 Syfte 

 

Mitt syfte med framställningen är att undersöka, analysera och diskutera hur rättsläget ser 

ut på området Skadeståndsansvar för barn - En jämförelse med vuxnas och föräldrars  

skadeståndsansvar.  



 9 

1.4 Avgränsningar 

 

Tyngdpunkten i framställningen ligger på barns och deras föräldrars skadeståndsansvar. De 

vuxnas ansvar uppmärksammas främst för att påvisa vilka skillnader och lättnader som 

finns om skadevållaren istället är ett barn. Vissa delar i framställningen tenderar därför att 

behandla barnens sida grundligare och djupare än de vuxnas sida. Upplägget hade natur-

ligtvis kunnat göras på något annat vis men eftersom de vuxnas skadeståndsansvar så att 

säga utgör normen inom skadeståndsrätten är det min åsikt att en översiktlig redovisning är 

tillfyllest i dessa delar.  

 

Framställningen kan användas som fördjupning inom området. Såväl för verksamma  

jurister som för de som annars kan tänkas komma i kontakt med frågor gällande skade-

stånd, till exempel verksamma skadereglerare eller myndighetspersonal. Även föräldrar, 

som av en eller annan anledning behöver läsa in sig på området, kan tänkas dra nytta av 

framställningen.  

 

Grundläggande regler om skadeståndsansvar finns i SkL. Särskilda skadeståndsbestämmelser 

finns intagna i ett stort antal författningar. I detta sammanhang behandlas huvudsakligen  

reglerna i SkL. Tyngdpunkten i framställningen ligger på 2:1 SkL och 2:4 SkL. Andra rele-

vanta lagrum kommer att gås igenom i den mån de aktualiseras inom ramen för valt ämne. 

Det finns två huvudsakliga inriktningar inom skadeståndsrätten. Den inomobligatoriska 

 skadeståndsrätten, där avtal föreligger mellan parterna och den utomobligatoriska skade-

ståndsrätten, där skadeståndstalan inte har sin grund i ett avtalsförhållande. Denna framställ-

ning har sitt huvudsakliga hemvist i det senare av dessa två områden. 

 

Av tidsskäl och utrymmesskäl görs inga anspråk på fullständighet vare sig avseende redovisat 

material eller analys.  

 

1.5 Metod och material 

 

Mitt syfte med framställningen är att undersöka och utreda rättsläget med stöd av fråge-

ställningarna i det angivna ämnet. I mitt arbete med framställningen har jag använt mig av 

en mer utvidgad rättsdogmatisk metod än den traditionella rättsdogmatiska metoden. Detta 

då mitt arbete grundar sig på de traditionella rättskällorna, det vill säga studier av lagstift-
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ning, förarbeten, domstolspraxis från högsta instans och juridisk doktrin, men även, i någon 

mån, domstolspraxis från underinstanser och myndighetsutlåtanden. SkL är en ramlag och 

praxis har stor betydelse på området. Underrättspraxis i denna framställning består av sex 

hovrättsfall och en tredskodom från en tingsrätt. Genomgången av dessa rättsfall syftar till 

att visa hur HD:s praxis tillämpats i dessa fall. Rättsfallen är ett representativt urval av 

underrättspraxis för det valda området. Rättsfallen har sökts upp på rättsdatabasen Infotorg.  

 

Också andra utlåtanden som inte kommer från renodlad juridisk doktrin har, om än i 

mindre skala, använts.
3
 Detta för att belysa och analysera barnperspektivet och se det  

enskilda barnet i varje unikt fall, bakom statistiken och bortom rättspraxis. 

När jag pratar om en rättsdogmatisk metod avser jag att rättskällorna ska användas i enlig-

het med rättskälleläran.
4
 Claes Sandgren skriver i Rättsvetenskap för uppsatsförfattare ”Det 

bör observeras att rättskälleläran inte är statisk; den har vidgats under senare år”
5
 Det är 

detta resonemang jag tar fasta på i den så kallade mer utvidgade rättsdogmatiska metoden. 

När jag pratar om rättskällorna är det med synen att ”allt som påverkar rättstillämpningen 

betraktas som rättskällor”
6
. En analys av det material som inhämtats och lästs bildar  

grunden för den juridiska argumentationen i uppsatsen. 

 

Med tanke på att ansvarsförsäkringar ersätter många skador (man gör så att säga upp utan-

för domstol) är antalet rättsfall relativt begränsat.
7
 Det gör också att äldre rättsfall fort-

farande kan ha dignitet där nya saknas. Det bör vidare noteras att såväl lagen som motiven 

till denna är något till åren. Försäkringsvågen, som var mycket stark på 70-talet, har fått ge 

vika då skadeståndets ställning stärkts. 

Med tanke på kopplingen till ansvarsförsäkringen och försäkringsvillkor närmar sig  

                                                 
3
 Sökningar på rättsdatabasen Infotorg, myndigheters rutiner och statistik samt försäkringsvillkor har varit till 

stor hjälp i framställningen 
4
 Claes Sandgren skriver följande om rättskälleläran ”Rättskälleläran, som brukas för att analysera gällande rätt, 

är det snävaste begreppet. Läran om rättskällorna pekar ut de rättskällor som skall, bör och får beaktas. Detta är 

den hårda kärnan av rättskälleläran och i vissa framställningar är detta rättskälleläran, varken mer eller mindre.” 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod och argumentation, upplaga 2:6, 

Norstedts Juridik, 2013, s 36 

 
5
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod och argumentation, upplaga 2:6, 

Norstedts Juridik, 2013, s 36 
6
Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod och argumentation, upplaga 2:6, 

Norstedts Juridik, 2013, s 37 
7
 Möjligen kan det faktum att försäkringsbolagen allt oftare kräver ut skadestånd regressvis av barn än tidigare 

generera fler rättsfall, Schultz, Mårten, Föräldrars ansvar för barns brott, SvJT 2010 s. 195, s 1 
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metoden möjligen den rättssociologiska metoden. Jag vill ändå hävda att den metod jag 

huvudsakligen använder mig av är den så kallade mer utvidgade rättsdogmatiska metoden, 

om än med inslag av en rättssociologisk metod. 

 

Till de viktigaste framställningarna på det aktuella området räknas Bertil Bengtssons verk 

”Om jämkning av skadestånd”. Han behandlar utförligt behandlar jämkningsgrunderna på 

grundval av motiv, doktrin och rättspraxis. Verket är något till åren, men då jämknings-

reglerna inte nämnvärt förändrats har boken alltjämt ett högt rättskällevärde. Bertil  

Bengtsson har också deltagit i förarbetena till skadeståndslagens. Hans verk (tillsammans 

med Erland Strömbäck) ”Skadeståndslagen – En kommentar” speglar väl skadestånds-

rättens grunder och genomsyrar således uppsatsen.  

 

Jan Hellners och Marcus Radetzkis numera klassiska lärobok ”Skadeståndsrätt” har  

använts i relativt stor utsträckning. 

 

För att kunna belysa det valda ämnet även utifrån barnets synvinkel har litteratur från barn-

rättens område gåtts igenom i relevanta delar, såsom till exempel verk av Anna Singer, 

Johanna Schiratzki och Lars-Göran Sunds. Barnkonventionen och dess genomslag i rätts-

väsendet och samhället i stort lämnar också spår.  

 

Ansvarsförsäkringen är av stor betydelse vid bedömningen av barn och ungdomars skade-

ståndsansvar. Denna del behandlas i den mån och utsträckning den är relevant för fram-

ställningen. Jag har tittat på de stora, etablerade försäkringsbolagens ansvarsförsäkringar. 

De är i stort sett lika. Med hänsyn till detta har jag för enkelhetens skull använt mig av 

Folksams villkor för ansvarsförsäkring, det försäkringsbolag som jag själv anlitar i frågan, 

när jag gör hänvisningar i framställningen. 

 

De rättsfall som tas upp är funna i den doktrin som gåtts igenom altenativt funna på rätts-

databasen Infotorg. 

 

Med jämkning menas vidare i framställningen att skadeståndet sätts ned. På grund av en 

jämkningsregel eller på grund av en skälighetsbedömning. 
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I den fortsatta framställningen benämns barn under 15 år barn och de som är mellan 15-18 

år benämns ungdomar. 

 

1.6  Disposition     

 

Framställningen är disponerad enligt följande: 

 

I kapitel 2 lämnas en kortfattad redogörelse för skadeståndsrättens historiska utveckling  

 

I kapitel 3 redogörs för ansvarsgrunden culpa 

 

I kapitel 4 behandlas den skälighetsbedömning som görs avseende barn och ungdom.  

 

I kapitel 5 behandlas föräldrars och andra vårdnadshavares ansvar samt ansvar för elever i 

skola, förskola och dylikt. Något kort berörs även kopplingen mellan skadeståndsrätten och 

straffrätten.  

 

I kapitel 6 berörs ämnet försäkring på den skadeståndsskyldiges sida, läs ansvarsförsäkring.  

 

I kapitel 7 behandlas jämkningsreglerna i skadeståndslagens 6 kapitel. 

 

I kapitel 8 innehåller avslutande anmärkningar.  

 

I kapitel 9 redovisas de källor som använts i arbetet.  
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2    SKADESTÅNDSRÄTTENS UTVECKLING 

 

2.1 Historisk översikt 

 

I romersk rätt ansåg man att barns mognad bestämdes av biologiska faktorer och man  

använde sig av åldersindelning. Barn upp till sju års ålder saknade egen rättshandlings-

förmåga och var inte förmögna att själva tala eller svara i rättssaker annat än genom sina 

förmyndare. Från och med sju år betraktades barn som ungdom, vilket för pojkar varade till 

fjorton år och för flickor till fyllda tolv. En ungdom kunde vid slutet av perioden till-

erkännas begränsad rättshandlingsförmåga, vars räckvidd dock fick bedömas från fall till 

fall. Juristerna började räkna med att rättshandlingar kunde tillerkännas giltighet om veder-

börande haft insikt om handlingens art. En mer mogen grupp var ungdomar upp till arton 

år, för vilka en begränsad straffrättslig och civilrättslig ansvarighet gällde. Med fyllda arton 

år inträdde fullmyndigheten.
8
  

Den intresserade noterar snabbt likheterna med dagens rätt. De yngsta barnen som knappast 

alls ses som vållande i skadeståndslagens mening. Tolvårsgränsen och artonårsgränsen 

kvarstår på sätt och vis, om än i modifierade varianter. 

 

Innan SkL trädde i kraft 1972 fanns de allmänna reglerna om skadestånd i 6 kap strafflagen 

av 1864 (SL). Att skadeståndsreglerna var inordnade i den straffrättsliga lagstiftningen  

visade på den nära koppling som fanns mellan straffrätten och skadeståndsrätten. Ett barn 

kunde åläggas skadeståndsskyldighet om barnets beteende avvek från ett förväntat  

beteende hos andra barn i samma ålder.
9
 

 

2.2 1972 års skadeståndslag 

 

SkL trädde i kraft 1972 och bygger i väsentliga delar på SL:s 6 kap. Den centrala regeln är 

culparegeln,
10

 den dominerande rättsgrundsatsen i skadeståndsrätten. Flera grundläggande 

                                                 
8
 Olsen, Lena, Nygren, Rolf, Barn som aktörer, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, forskningspro-

grammets delprojekt, Sju, tolv, femton och arton år- om ålder i rätten, s 9-10 
9
 Singer, Anna, Barnets Bästa, Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 upplagan, Norstedts Juridik, 

2012, s 324 
10

 Culparegeln tillämpades tidigare utan stöd i lag. Vid person- och sakskada uppstod, innan SkL trädde i kraft, 

skadeståndsskyldighet om den handling som orsakat skadan var uppsåtlig/avsiktlig (dolus) eller oakt-

sam/vårdslös (culpa), helt oberoende av om den handling som orsakat skadan var brottslig eller inte. Fortfarande 

efter införandet av SkL uppstår skadeståndsskyldighet för vållande av person- eller sakskada under ungefär 

samma förutsättningar som före SkL. Vid olyckshändelse/våda (casus) går skadegöraren fri enligt culparegeln. 
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skadeståndsrättsliga regler lagfästes, men lagen kompletteras, då liksom nu, av flera 

oskrivna grundsatser, till exempel en rad allmänna principer för aktsamhetsbedömning och  

kausalitetsbedömning. 

 

2.3 Den historiska bakgrunden till 2:4 SkL 

 

Reglerna om ansvar för barn under 15 år återfanns i 6:6 SL. Reglerna gällde vid brottsligt 

handlande men tillämpades analogt i skadeståndshänseende. Skadegörare yngre än 15 år 

var ersättningsskyldiga, om, och i den mån det kunde anses skäligt med hänsyn till skade-

görarens sinnesart, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt. Man skulle  

beakta skadegörarens inställning i det enskilda fallet (om personen handlat i skadesyfte, 

alternativt om endast obetydlig oförsiktighet förelegat) och gärningens grad av farlighet. 

Culpabedömningen var knuten till vad som kunde begäras av barn i olika åldrar. Hänsyn 

skulle även tas till andra omständigheter, bland annat parternas förmögenhetsförhållanden. 

Man blev alltså ansvarig efter skälighet. Genom förarbetena till SkL infördes ett nytt syn-

sätt.
11

 Med hänsyn till ansvarsförsäkringens stora utbredning ansågs det att barnets hand-

lande bör kunna bedömas efter samma normer som gäller för vuxna. På så vis har skade- 

lidandes möjlighet till full ersättning också ökat.
12

 En ganska omfattande rättspraxis gav 

vägledning vid skälighetsbedömningen enligt 6:6 SL.   

 

Prop 1972:5 antogs av riksdagen den 18 maj 1972. Skadeståndslagen trädde i kraft den  

1 juli 1972. Barn och ungdomars ansvar reglerades i 2:2 SkL ”Vållar någon som ej fyllt 

aderton år person eller sakskada, skall han ersätta skadan i den mån det är skäligt med 

hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsför-

säkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter”. 

I prop 2000/01:68 föreslogs att 2:2 SkL istället skulle heta 2:4 SkL. Ändringen trädde i 

kraft 1 januari 2002 och innebar endast den förändringen att ansvaret för ren förmögenhets-

skada och kränkning ryms under samma paragraf som ansvaret för personskada och sak-

skada. 

 

                                                                                                                                                         
Culparegeln har sin grund i Lex Aquilia i den romerska rätten och har kommit att bli den centrala regeln i skade-

ståndsrätten 
11

 Genom att känna till skillnaderna mellan dåvarande och nuvarande reglering gör att man kan bedöma betydel-

sen av äldre rättspraxis. 
12

 Angående detta stycke, se Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners förlag AB, 

Lund 1982, s 298f 
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2.4 Skadeståndets ändamål 

 

De traditionellt åberopade ändamålsskälen bakom culparegeln, alltså ansvaret för uppsåt-

liga och oaktsamma handlingar är dels önskan om reparation, dels önskan om prevention. 

Tanken om reparation innebär att den skadelidande, om möjligt, skall få sin skada fullt  

ersatt och bli kompenserad för sin ekonomiska förlust. Tanken om prevention innebär att 

människor agerar mer försiktigt just på grund av att förutsättning för skadeståndsansvar 

föreligger vid oaktsamma handlingar. Detta leder till ett minskat antal inträffade skador. 

Till skadeståndets ändamål brukar också hänföras placering av kostnader för skador och 

pulvrisering av förlusterna.
13

 

Lars-Göran Sund menar att institutet skadestånd ska ha såväl en avskräckande som moral-

bildande verkan.
14

 

Typfallet idag ser ut som följande: familjens
15

 försäkringsbolag, vanligen genom ansvars-

försäkring, täcker skadestånd för personskada eller sakskada. Man brukar säga att det  

karaktäristiska för den svenska modellen är att försäkringslösningar av olika slag i stor ut-

sträckning tar över skadeståndets roll. Redan i förarbetena till SkL påtalades utvecklingen 

mot ett mer avancerade försäkringsarrangemang.  Bertil Bengtsson och Erland Strömbäck 

skriver ”Det innebär, att om man bortser från skador vållade genom brott (not 28) så gott 

som allt skadestånd som SkL reglerar i praktiken betalats antingen av en försäkring eller 

också av skattemedel (vid ansvar för det allmänna) (not 2). Också detta bör beaktas vid 

reglernas tolkning.”
16

 

 

2.5  Förhållandet mellan skadestånd och försäkring 

 

Skadeståndsrättens förhållande till försäkring är, praktiskt mycket viktigt, särskilt vad  

gäller person- och sakskador som dominerar den utomobligatoriska skadeståndsrätten. I 2:4 

SkL hänvisar man uttryckligen till förekomsten av ansvarsförsäkring och resonemang om 

ansvarsförsäkring genomsyrade hela propositionen till skadeståndslagen.
17

 Numera kan 

man räkna med att de flesta skadestånd för personskada och sakskada i utomobligatoriska 

                                                 
13

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juridik, 2014, s 37ff 
14

 Sund, Lars-Göran, Tillsyn över barn, En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, IUSTUS Förlag 

AB, Uppsala, 1989, s 305 
15

 Eller möjligen företagets försäkringsbolag 
16

 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen, En kommentar, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2002, s 22 
17

 Se till exempel prop 1972:5 s 164 ff 
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förhållanden betalas av försäkringsbolag. Försäkring förekommer både på skadelidande-

sidan
18

 och den skadeståndsskyldiges sida och spelar för dessa två grupper en stor roll.  

Försäkring på den skadeståndsskyldiges sida, ansvarsförsäkring, som täcker hans skade-

ståndsskyldighet ingår i vanlig hemförsäkring och avser det skadeståndsansvar som privat-

personer kan ådra sig.  

 

Jan Hellner och Markus Radetzki menar att ”Skadeståndsansvaret fungerar istället som ett 

incitament för att förmå potentiella skadevållare att teckna en försäkring som i realiteten 

kommer de skadelidande tillgodo. Här sker alltså en växelverkan: ansvarsförsäkringen är 

en rättspolitisk förutsättning för att skadeståndsansvar ska kunna åläggas, och skadestånds-

ansvaret förmår dem som kan bli skadeståndsskyldiga att teckna försäkring.”
19

 

 

”Särskilt ansvarsförsäkring för privatpersoner betraktades länge med ett visst misstroende, 

som ett försök av en skadeståndsskyldig att undandra sig en skyldighet som han egentligen 

borde fullgöra själv eller som en lyxförsäkring för den som ville skydda sig mot konse-

kvenserna av sin drullighet. Numera måste ansvarsförsäkringen betraktas som ett nöd-

vändigt komplement till skadeståndsreglerna för personskada och sakskada. Reglerna kan 

inte fungera tillfredställande, vare sig för privatpersoner eller företagare, om inte skade-

ståndsskyldigheten normalt är täckt av försäkring.”
20

 

 

2.6 Förhållandet mellan skadeståndsrätten och straffrätten 

 

Jan Hellner Och Marcus Radetzki skriver i boken Skadeståndsrätt ”Det finns i Svensk rätt 

ett starkt samband mellan skadestånd och straff. Sambandet är främst rättstekniskt: om ett 

handlande är brottsligt medför det också skadeståndsskyldighet. Sambandet har också  

processuella verkningar: om ett skadeståndsanspråk stöds på att ett handlande är brottsligt 

kan det handläggas jämte åtalet i straffprocessen.”  De poängterar också att straff och  

                                                 
18

 På den skadelidandes sida är skadeståndet ett alternativ till och ett komplement till rätten till försäkrings-

ersättning ur den egna försäkringen. 
19

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juridik, 2014, s 175f 
20

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juridik, 2014, s 26, s 174  

”För de skadeståndsskyldiga skulle skadeståndsreglerna, sådana vi nu finner dem, vara alldeles för stränga om de 

inte hade möjlighet att genom försäkring skydda sig mot att själva betala skadestånd”  
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skadestånd rättspolitiskt kan jämföras som sanktioner, mot ett från samhället oönskat hand-

lande.
21

 Märk väl att skadeståndets och straffets funktioner samtidigt avviker från varandra. 

Skadeståndets funktion är, som tidigare nämnts, främst ekonomiskt. 

 

Det barn som begår ett brott kan från fyllda 15 år dömas till såväl straff (till exempel  

böter). Om en skada orsakats genom en brottslig handling som begåtts av någon över 15 år 

kan frågan om skadestånd tas upp i samband med brottmålet. Det är då åklagaren som för 

den skadelidandes talan. Om talan om skadestånd inte förs i ett brottmål, för att man vill ha 

en separat process eller för att barnet inte är straffmyndigt, kan den skadelidande, eller det 

försäkringsbolag som ersatt skadan, väcka en talan om skadestånd. Utgångspunkten är att 

barnet självt för talan. I vissa fall får vårdnadshavaren höras.
22

 Vårdnadshavaren kan också 

föra barnets talan. Vårdnadshavarens roll i skadeståndsmål belyses väl av Södertörns tings-

rätt, tredskodom 2009-10-26, mål T 11515-09.  

 

En nioårig pojke hade orsakat omfattande brandskador på en villa. Pojken dömdes till att  

betala närmare 2 miljoner i skadestånd till villaägarens försäkringsbolag. Vårdnadshavaren 

ska höras i den mån det behövs.
23

 Det kan antas att pojkens vårdnadshavare kallats till rätte-

gången, men varken pojken eller vårdnadshavaren kom till rättegången och målet avgjordes 

genom tredskodom.  

 

Domstolen har ett visst ansvar för att leda processen på ett sådant sätt att svaranden får 

möjlighet att framföra sina uppgifter. Så skedde inte i det här fallet. Fallet har blivit mycket 

uppmärksammat och kritiserat. Exemplet belyser också vårdnadshavarens roll för barnets 

väl.
24

 Vidare kan man ställa sig frågan om det kan anses förenligt med barnkonventionen 

att döma på så vis som domstolen gjorde. Man kan också fråga sig om barnets bästa  

beaktats.  

 

 

 

 

                                                 
21

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juridik, 2014, s 57 
22

 Se Rättegångsbalk (1942:740) (RB) 11:1, RB 21:1, om det med hänsyn till målets beskaffenhet eller av annan 

anledning är nödvändigt får domstolen höra vårdnadshavaren. Domstolen avgör i det enskilda fallet om vård-

nadshavaren ska informeras och ges tillfälle att föra barnets talan. Se Anna Singer, Barns skyldighet att betala 

skadestånd – hur kan den begränsas? februari 2011, s 24 
23

 Alternativt föra barnets talan i egenskap av ställföreträdare. 
24

 Läs vidare, Anna Singer, Barns skyldighet att betala skadestånd – hur kan den begränsas? februari 2011, s 24 

ff 
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2.7 Grundläggande regler för skadeståndsskyldighet i svensk rätt 

 Den så kallade skadeståndsrättsliga metoden 

 

Det finns i svensk rätt ett antal krav för att skadeståndsansvar ska kunna dömas ut. Dessa 

är:
25

 

  

o En faktisk skada ska ha drabbat någon annan 

o Vissa objektiva förutsättningar ska vara uppfyllda 

t.ex. plikt att inte skada annan 

t.ex. ansvarsbefriande omständigheter (nöd, nödvärn) 

o Vissa subjektiva förutsättningar ska vara uppfyllda 

Vilken typ av ansvar?  Culpaansvar eller strikt ansvar 

o Kausalitet och adekvans 

o Jämkningsbedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Kraven återges endast översiktligt 
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3 ANSVARSGRUNDEN 

Culpa 

 

3.1   Allmänt 

 

Enligt 2:1 SkL ansvarar var och en för person- och sakskada
26

 som han orsakat uppsåtligen 

(dolus) eller av vårdslöshet (culpa). Ren förmögenhetsskada
27

 ersätts enligt 2:2 SkL om den 

orsakas genom brott. Man säger att man svarar för eget vållande eller för egen culpa. 

Denna allmänna princip kallas för culparegeln och är den dominerande grundsatsen inom 

skadeståndsrätten. I denna framställning används uttrycket culpa för såväl uppsåt som 

vårdslöshet.
28

  

Kravet på vårdslöshet är det centrala rekvisitet enligt culparegeln. Skadeståndsansvar enligt 

culparegeln förutsätter alltså en sorts skuld hos den ansvarige skadegöraren. Kanske har 

han inte varit så noggrann eller försiktig som han borde ha varit.
29

 Det räcker således inte 

med att han handlat på ett sätt som orsakat skada, skadegöraren måste på något vis också ha 

brustit i aktsamhet. Man tittar på vilka risker skadevållarens uppträdande medfört för om-

givningen.  

 

Det finns ett antal fall där ett culpaansvar visserligen gäller, men där bedömningen inte blir 

densamma som vid tillämpning enligt allmänna principer. Vanligtvis är det ett lindrigare 

ansvar än annars som kommer ifråga. Personskador i privatlivet är en betydande grupp, 

liksom sakskador, vilka ofta uppträder i hemmen. 

 

Jan Hellner och Markus Radetzki diskuterar culpabedömingen vid skador i privatlivet. 

 

                                                 
26

Christina Rambergs definition av person- och sakskada återges här ”Personskador är fysiska skador på den 

mänskliga kroppen. Psykiska skador räknas också som personskada. Sakskador är fysiska egendomsskador, 

innefattande estetiska skador. Även totalförlust av egendom, permanent eller tillfällig, utgör sakskada. Också 

nedsatt funktion hos t.ex. en maskin kan utgöra en sakskada, se Ramberg, Christina, under medverkan av Tore 

Sigeman, Malmströms Civilrätt, 22 upplagan, Liber AB, 2012 
27

 Med ren förmögenhetsskada förstås ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider 

person- eller sakskada. 
28

 Som regel är det lättare att bevisa att en person agerat vårdslöst än att den agerat uppsåtligt. Eftersom culpa-

regeln innefattar både vårdslöshet och uppsåt, vilket kan vara anledningen till 2:1 SkL allmänt kallas culpa-

regeln. 
29

 Var och en bör i varje situation visa prov på den omsorg som präglar den gode familjefadern, den så kallade 

”Bonus pater familias”, man tittar på uppställda normer i t.ex. lagar, andra författningar, praxis och sedvana. Den 

metoden användes företrädelsevis tidigare, numera använder man istället metoden att man tänker sig en normalt 

funtad, vuxen människa och jämför med hur han skulle kunna tänkas handla. 
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”Hur sker då culpabedömningen vid skador i privatlivet? Det har hävdats att tendensen är att 

ställa anspråken på aktsamhet lågt i privatlivet. Man bör enligt denna mening inte kräva lika 

stor anspänning för att förekomma skador i privatlivet som i yrkeslivet. Argumentet är dock 

tvivelaktigt, och det har knappast stöd i modern rättspraxis. Det skulle också, i de talrika fall 

där det finns ansvarsförsäkring, strida, inte endast mot den skadelidandes utan även mot ska-

devållarens intresse, eftersom denne vanligen gärna ser att han med ansvarsförsäkringens 

hjälp kan ”göra rätt för sig” i förhållande till den skadelidande så att skadan blir ersatt. Den 

hävdvunna uppfattningen är dock att det är felaktigt att låta culpabedömningen ske olika  

beroende på om skadan är täckt av ansvarsförsäkring eller ej.”
30

   

 

Varianter av culpaansvar förekommer bland annat vid sport och lek, vid bedömning av 

barn och ungdomars ansvar, vid ansvar för psykiskt störda och vid arbetstagares skade-

ståndsansvar.  

 

Det finns även en så kallad samtyckesregel som kan undanta skadeståndsansvar (som kan 

aktualiseras till exempel i idrottsliga sammanhang). Om till exempel ishockeyspelare  

orsakar varandra skador under match leder dessa sällan till skadeståndsskyldighet, de som 

är i leken med får leken tåla. 

 

3.2   Culpaansvar avseende vuxna 

 

När kan en vuxen person bli skadeståndsskyldig? Utgångspunkten är att varje vuxen som är 

vid sina sinnens fulla bruk kan bli skadeståndsskyldig. Av culparegeln framgår att den som 

uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan. Dels ska 

det ha uppstått en skada, dels ska denna skada ha orsakats av ett beteende hos påstådd  

som kan anses culpöst.
31

 Vid casus (olyckshändelse, våda) går skadegöraren fri enligt  

culparegeln.  

 

Vidare delas bedömningen av om någon uppfyller förutsättningarna för ansvar enligt culpa-

regeln in i objektiva
32

 och subjektiva rekvisit. För att skadeståndsansvar skall komma ifråga 

förutsätts att båda dessa rekvisit är uppfyllda.  

                                                 
30

Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juridik, 2014, s 246 
31

Culpabedömning är en bedömning av den grad av oaktsamhet som medför skadeståndsskyldighet. Skade-

ståndsansvar enligt denna regel inträder framför allt vid positiva handlingar, men föreligger också på grund av 

underlåtenhet att handla, vanligtvis i situationer där rättsordningen ålägger den enskilde att handla för att före-

bygga eller hindra uppkomsten av skada 
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De subjektiva rekvisiten har avseende på förutsättningarna i det enskilda fallet, det vill säga 

skadegörarens beteende och insikter. Handlandet eller underlåtenheten skall, med andra ord 

kunna tillräknas den enskilde som uppsåt eller vårdslöshet. Lagtexten ger ingen vägledning 

i den praktiskt viktigaste frågan, nämligen vad som är att anse som vårdslöshet i olika  

situationer. Man får söka ledning i rättspraxis på respektive område. Man ställer bristfälliga 

anordningar mot det mått på försiktighet som använts i respektive situation. Har den skade-

vållande handlat som privatperson eller som yrkesman? Har han kunskaper i detalj på  

området? Borde han ha vetat bättre? Man bör iaktta den försiktighet som är normal bland 

förståndigt folk på det aktuella verksamhetsområdet.  

Vid culpabedömningen väger domstolarna de konkreta omständigheterna i varje enskilt fall 

genom att bedöma den handlandes situation, hans alternativa handlingsmöjligheter och 

skaderiskerna. I privatlivet ställs något lindrigare krav på omsorg och omdöme. Mårten 

Schultz skriver ” I den mån en lagregel överträtts och överträdelsen medför skada torde 

dock i allmänhet, men inte alltid, oaktsamhet också anses föreligga.”
33

 När rättskällorna 

inte ger något tydligt stöd för culpabedömningen får domstolarna göra en fri bedömning för 

att kunna avgöra om skadevållaren borde agerat på något annat sätt.
34

  

 

Ytterligare begränsningar kan göra så att skadestånd eventuellt inte kan utdömas. Allmänna 

skadeståndsrättsliga grundsatser kan inskränka ansvaret på olika vis.   

 

                                                                                                                                                         
32

 De objektiva rekvisiten hänför sig till den situation där en skada uppstod, det vill säga gärningsomständigheter 

med anknytning till lagregler eller andra regler, som bestäms genom normgivning av lagstiftare eller domstol, 

eller på annat sätt, som vid rättstillämpningen accepteras av domstolarna. Handlandet, eller underlåtenheten, 

måste innefatta ett åsidosättande av en av rättsordningen uppställd handlings- eller aktsamhetsnorm. De objek-

tiva rekvisiten avser förutsättningar som inte har direkt med skadevållaren eller den skadelidande att göra. 
33

 Höök, Rolf, Albrecht, Sara, Hultqvist, Anders, Larsén, Kaj, Pehrson, Lars, Ramberg, Christina, Schoratzki, 

Johanna, Schultz, Mårten, Schüldt, Johan, Von Sivers, Lia, Svendenius, Marie, Thörne, Sophie, Warnling-Nerep, 

Wiweka, Wennberg, Suzanne, Westman, Daniel, Zetterström, Stefan, Juridik till vardags, en handbok, Wahl-

ström & Widstrand, 2005, s 289 
34

 Mårten Schultz skriver “Vid den fria bedömningen görs en allmän avvägning mellan vilken risk för skada som 

förelåg i den aktuella situationen, den riskerade skadans omfattning, möjligheterna att förebygga skadan samt 

skadevållarens möjlighet att inse risken för skadan.”, Höök, Rolf, Albrecht, Sara, Hultqvist, Anders, Larsén, Kaj, 

Pehrson, Lars, Ramberg, Christina, Schoratzki, Johanna, Schultz, Mårten, Schüldt, Johan, Von Sivers, Lia, 

Svendenius, Marie, Thörne, Sophie, Warnling-Nerep, Wiweka, Wennberg, Suzanne, Westman, Daniel, Zetter-

ström, Stefan, Juridik till vardags, en handbok, Wahlström & Widstrand, 2005, s 289 



 22 

Culparegeln förutsätter vidare ett kausalt orsakssammanhang mellan det culpösa beteendet 

och skadan.
35

 Handlandet ska rent faktiskt ha orsakat skadan. Med detta avses att skadan 

inte skulle ha inträffat om skadevållaren hade handlat på något annat sätt. Frågor om  

orsakssammanhang yttrar sig främst som bevisfrågor. Som huvudregel har den skade-

lidande att bevisa orsakssammanhanget, alltså att förutsättning för skadeståndsskyldighet 

föreligger.  

 

Vidare krävs att vållandet varit adekvat, alltså ska vållandet ha legat i farans riktning och 

vara en påräknelig följd av handlingen. Med detta menas att inte alltför slumpmässiga  

följder av det vårdslösa beteendet kan anses culpösa. Ibland pratar man om att den  

omständighet som gör handlandet vårdslöst också, typiskt sett, skall innebära fara att viss 

skada uppstår. Skadeståndsansvar kan alltså bara uppkomma om det finns möjlighet att 

förutse skadan och därigenom förhindra den. 

 

I doktrinen brukar man laborera med ytterligare en förutsättning ”skyddat intresse”, som 

hänför sig till den inträffade skadans, eller det skadade intressets relation till den överträdda 

handlingsnormen. Vid sidan av kravet på adekvat kausalitet uppställs här ett krav på att 

skadan skall ha drabbat det intresse, eller något av de intressen som den åsidosatta  

handlingsnormen avser att skydda.
36

 

 

3.3    Culpaansvar avseende barn och ungdom  

 

När kan ett barn bli skadeståndsskyldigt? När skada orsakas av någon som är under 18 år 

tillämpas 2:4 SkL. Värt att notera är att 2:4 SkL gäller endast vid vållande. Principalansvar 

och strikt ansvar gäller således där detta aktualiseras.
37

 Däremot är 2:4 SkL tillämplig vid 

alla typer av skador.
38

  

 

 

 

 

                                                 
35

 Inte sällan används det juridiska begreppet nödvändiga och tillräckliga betingelser. Detta begrepp kommer inte 

att utredas vidare här men bör nämnas. 
36

 Se till exempel NJA 1997 s 186 s 71f  
37

 Om ett barn t.ex. äger en hund har barnet strikt ansvar för hunden. 
38

Sakskada, personskada, samt ren förmögenhetsskada. 
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3.3.1  När kan ett barn anses culpöst? 

 

Den vållandebedömning som enligt SkL gäller för vuxna gäller även för barn och ung-

domar. Med att ett barn vållar en skada menas, i detta sammanhang, att barnets handling 

skulle ha medfört skadeståndsskyldighet, om den företagits av en vuxen. Märk väl att ett 

barn naturligtvis inte ska kunna bli skadeståndsskyldig i en sådan situation där en vuxen 

hade undgått skadeståndsskyldighet.  

 

Som huvudregel koncentreras dock vållandebedömningen på de objektiva rekvisiten när 

det gäller bedömningen av barn och ungdom. Mindre hänsyn tas till vad den underårige 

insåg eller borde ha insett.
39

  Ett barn kan alltså anses ha vållat en skada även om hans  

obetänksamhet eller oskicklighet varit naturlig till följd av hans ålder. Därigenom vidgas 

möjligheterna att ålägga barn ansvar för orsakad skada, till exempel genom lek eller spel 

som resulterat i en skada.
40

   

 

När det gäller orsakande av skada vid lek har praxis varit något spretig. Är en lek bara en 

lek eller kan även mindre barn förväntas förstå riskerna med riskabla lekar?
41

  Om ett barn 

inte varnas för en viss lek kan man inte räkna med att det ska förstå de risker som leken kan 

medföra. I dessa situationer kan det vara nödvändigt att ta viss hänsyn till hur ett normal-

barn uppträder i en situation liknande den som ligger för handen.
42

  Vid lekar som inte  

innebär någon större risk är det vanligt att skadeståndstalan ogillas. Vid påtagligt riskabla 

lekar är läget det motsatta. Redan deltagandet i sådana lekar är att anse som oaktsamt. 

 Inträffar skada vid sådan lek utgår skadestånd regelmässigt.
43

 Möjligen kan man konstatera 

att bedömningen överlag varit mer objektiv när det inte är fråga om lek.
44

   

En annan situation, som kan ligga nära leksituationerna är utövande av sport. Ibland kan 

det vara oklart om det är en lek eller mer organiserad sportaktivitet som förekommit. Om 

                                                 
39

 Se till exempel prop 1972:5 s 161 ff, Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners 

förlag AB, Lund 1982, s 306 ff, NJA 2001 s 234 
40

 prop 1972:5 s 164, s 630, s 640 
41

 Se till exempel NJA 1976 s 121, NJA 1986 s 193 och NJA 1987 s 376 
42

 Se till exempel. NJA 1976 s 458 och 1980 s 670 
43

 Angående detta resonemang, se Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen, En kommentar, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s 52f 
44

 I NJA 2001 s 234 skedde culpabedömningen på objektiva grunder. En pojke hade orsakat eldsvåda i en bostad 

då han tänt eld på brännbart material. HD menade att subjektiva faktorer, såsom att pojken var förståndshandi-

kappad inte skulle tas med vid bedömningen om skadan vållats uppsåtligen eller vårdslöst. 

I NJA 1960 s 599 blev en pojke skadeståndsskyldig. Man tog bland annat hänsyn till att handlingen (i detta fall 

att kasta en träflisa) inte ingick som ett naturligt led i leken. 
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skada uppkommit vid sport och det är förenat med vissa risker att utöva sporten tas detta 

med i bedömningen.  

Ett exempel får illustrera hur HD bedömt frågan om skadestånd gällande lek av mer eller 

mindre allvarlig art. Exemplet är hämtat från rättsfallet NJA 1976 s 458 

 

En vanlig cykelpump ändrades så att den kunde användas för utskjutande av korkar. Pumpens 

ägare, en 9-årig pojke lämnade vid ett tillfälle pumpen till en 6-årig pojke. 6-åringen bad en 

annan 9-åring om hjälp. Under dennes försök att få loss korken for denna iväg och träffade 6-

åringens ena öga, som skadades svårt. 

 

HD kom fram till att om man hanterar pumpen med normal aktsamhet kan den inte anses 

vara en sådan farlig leksak att yngre barn generellt bort förhindras att inneha eller leka med 

den. HD pekade på att det för barns sunda utveckling torde vara nödvändigt att de, då och då, 

tillåts att ägna sig åt lekar som inte är helt riskfria. Varken den 9-årige pojken eller hans far 

blev skadeståndsskyldig. 

 

Det finns ingen nedre åldersgräns vid vilken ansvar för orsakad skada skulle vara utesluten. 

Enligt praxis har emellertid mycket små barn, på kanske 3 år eller därunder (gränsen är 

oklar, i vissa fall talas om en så hög ålder som 5-6 år)
45

 sällan bedömts bli personligen  

skadeståndsskyldiga.
46

  De betraktas inte som ”vållande” i lagens mening. De kan inte  

anses ha uppnått sådan mognad och besitta sådana insikter, som krävs för att kunna anses 

vara vållande.
47

 Här kan istället barnets vårdnadshavare tänkas bli ansvariga på grund av 

bristande tillsyn.
48

 Skadeståndsansvar utdömdes för en femåring som orsakat en cykel-

olycka i NJA 1948 s 342 II. Likaså utdömdes skadestånd för en annan femåring som sköt 

en kompis i ögat med en pilbåge i NJA 1949 s 617.
49

  

 

                                                 
45

Man brukar sätta gränsen någonstans runt tre år även om denna ålder inte är helt fastställd och tämligen omtvis-

tad. För dessa riktigt små barn tillämpas inte den objektiviserade culpabedömningen. Det får anses allmänt ve-

dertaget att riktigt små barn inte kan sägas agera oaktsamt. Därmed kan de inte heller åläggas skadeståndsskyl-

dighet, se till exempel prop 1972:5 s 164f och s 630 
46

 Se till exempel NJA 1977 s 186 
47

 prop 1972:5 s 630 
48

 Lars-Göran Sund menar ”Om en minderårig person bedöms ha orsakat en skada endast av olyckshändelse, kan 

skadelidande inte få skadestånd av barnet. Däremot kan han vända sig mot en förälder (eller annan tillsynspliktig 

person)Även om varken barnet eller föräldrarna kan bli personligen skadeståndsskyldiga, kan dock ibland för-

säkringsersättning utgå. Om nämligen barnet dels är skyddat av ansvarsförsäkring och dels är så litet att det över 

huvudtaget inte anses kunna handla oaktsamt (under ca: fem år), s kan ersättning ändå utgå enligt försäkrings-

villkoren (om inte annan skall ersätta skadan)” (not 25- Bengtsson m.fl. s 102 och Bengtsson: Jämkning s 301 f. 

Jämför prop 1972:5 s 164 f och LU 1972:10 s 146), Sund, Lars-Göran, Tillsyn över barn, En studie i föräldrarätt, 

skadeståndsrätt och straffrätt, IUSTUS Förlag AB, Uppsala, 1989, s 171 
49

 I båda fallen jämkades skadeståndet till en tredjedel. I det första fallet med hänsyn till ålder och omständighet-

erna i övrigt. I det andra fallet på grund av låg ålder. 
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3.3.2 När kan en ungdom anses culpös?  

  

Utgångspunkten gällande ungdomar mellan 15år och18 år är att dessa skall bära skade-

ståndsansvar fullt ut enligt den allmänna culparegeln. Aktsamhetsbedömningen sker enligt 

samma bedömningsgrunder som för vuxna personer. Enligt förarbetena till SkL räcker  

skadeståndsansvaret för ungdom mellan 15 och 18 år fullt ut enligt den allmänna culpa-

regeln. När man kommit så långt prövar man om det föreligger någon särskild anledning att 

lindra ansvaret. Möjligheten att jämka bör enligt motiven användas restriktivt.
50

 Föreligger 

uppsåt talar mycket för att fullt skadestånd ska utgå. Ju äldre en ungdom är (även äldre 

barn) desto lättare kan det vara att visa att uppsåt föreligger. Det kan handla om likgiltighet 

och bristande respekt för den andra personens intressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 prop 1972:5 s 167 ff och s 461 f 



 26 

4 SKÄLIGHETSBEDÖMNINGEN AVSEENDE BARN OCH UNGDOM 

 

4.1 Skälighetsbedömningen 

 

Underåriga skall inte behöva svara för sina handlingar i samma utsträckning som vuxna. Med 

hänsyn till förstånd, barnets intellektuella och psykiska mognad, grad av erfarenhet samt det 

faktum att barn i stor utsträckning handlar impulsivt, har lagstiftaren valt att utföra en så  

kallad skälighetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Skälighets- 

bedömningen av om skadeståndet skall nedsättas utgår från den underåriges ”ålder och  

utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska 

förhållanden samt övriga omständigheter”. Oavsett om man vill kalla SkL 2:4 en jämknings-

paragraf eller inte kan man konstatera att den i realiteten fungerar som en sådan.
51

 

 

4.1.1 Barnets ålder och utveckling 

 

Enligt utformningen på 2:4 SkL kan ett barn således anses ha vållat en skada, av oskicklig-

het eller obetänksamhet, men kan undgå skadeståndsskyldighet då det inte kan anses skäligt 

att låta honom betala skadan. I motiven till SkL uttalades att yngre barn endast undantags-

vis skulle åläggas skadeståndsansvar, men att möjligheten inte kunde uteslutas genom en 

nedre åldersgräns. De allra yngsta barnen skulle dock knappast någonsin bli ansvariga.
52

  

De kan knappast anses vållande i skadeståndslagens mening. Uttalandena är dock inte så 

lätta att förena med tanken, att ansvarsförsäkring borde utnyttjas i största möjliga utsträck-

ning. Klart är i alla fall att hänsyn tas till barnets ålder vid skälighetsbedömningen. Ju yngre 

ett barn är, desto mildare tenderar bedömningen att bli. Vanligtvis går små barn utan  

ansvarsförsäkring ofta går helt fria från ansvar. Väg detta mot tanken att skadestånd kan 

utgå så snart ett barn med ansvarsförsäkring objektivt sett är vållande till skadan. 

 

Anna Singer skriver ” Det finns inte någon omfattande praxis vad gäller skälighets-

bedömningen. Det är därför svårt att se några tydliga riktlinjer för vilken inverkan barnets 

ålder och mognad ska ha vid fastställandet av ersättningsskyldigheten. Frånvaron av  

                                                 
51

 Den kallas närmast en skälighetsregel. 
52

 prop 1972:5 s 164f 
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vägledande avgöranden hänger förmodligen samman med att kostnaderna för barns skade-

vållande handlingar ofta täcks av en hemförsäkrings ansvarsdel.”
53

 

 

Vi låter ett exempel illustrera barnets ålder och utveckling: 

 

En tre år och två månader gammal pojke kastar ett 20 cm långt metallrör med vassa kanter 

mot en fem år gammal kamrat under lek i lekpark utanför pojkarnas bostadshus. Femåringen 

träffas i ögat, vilket resulterar i att ögat skadas så svårt att det måste opereras bort och ersättas 

med en protes. Fallet beskrivs i NJA 1977 s. 186 

 

Frågan är om ett litet barn på drygt tre år i denna situation överhuvudtaget kan åläggas skade-

ståndsskyldighet p.g.a. uppsåtlig eller oaktsam handling 

 

HD ansåg att ett barn i denna ålder inte kan anses ha nått den mognad och förvärvat det om-

döme och insikter som måste förutsättas för att ett sådant handlande av barnet som här är i 

fråga skall kunna anses innefatta sådant vållande som avses i 2:4 SkL. 

 

När det gäller ungdomar sker jämkning normalt inte med hänsyn till ålder och utveckling. 

Är ungdomen uppenbart utvecklingshämmad kan hänsyn tas till detta enligt den sista  

punkten, övriga omständigheter.  

  

4.1.2 Handlingens beskaffenhet 

 

Vid beaktandet av handlingens beskaffenhet skall hänsyn tas till barnets subjektiva inställ-

ning
54

, det vill säga hur väl införstådd barnet var i handlingens konsekvenser och så vidare. 

Hänsyn bör tas till vad som i allmänhet kan fordras av barn i en viss ålder. Om handlingen 

utförts uppsåtligen uppstår som huvudregel skadeståndsskyldighet. ”Det gäller särskilt för 

äldre barn och tonåringar där uppsåtet, åtminstone vid misshandelsbrott och övriga all-

varliga brott, kan tyda på nonchalans eller likgiltighet för annan persons intressen.”
55

 Är 

barnet yngre kan det vara svårt att visa på en verklig avsikt att skada någon.  

 

 

                                                 
53

 Singer, Anna, Barnets Bästa, Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 upplagan, Norstedts Juri-

dik, 2012, s 326f 
54

 prop 1972:5 s 461 
55

 Sund, Lars-Göran, Tillsyn över barn, En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, IUSTUS Förlag 

AB, Uppsala, 1989, s 170 och prop 1972:5 s 462 
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4.1.3 Föreliggande ansvarsförsäkring 

 

Den principiella utgångspunkten när man bedömer om ett barn kan åläggas skadestånds-

ansvar är att det aldrig kan anses oskäligt att låta skadestånd utgå fullt inom ansvarsförsäk-

ringens ram.
56

  

 

Ett lindrat ansvar kan i praktiken komma i fråga i tre fall, nämligen; 

 

1. När familjen saknar en ansvarsförsäkring. 

2. När undantag gäller enligt försäkringsvillkoren (t.ex. vid uppsåtlig skada av barn som 

fyllt 12 år). 

3. När skadan överstiger försäkringsbeloppet
57

  

 

4.1.3.1 Barn under 15 år med ansvarsförsäkring 

 

Om det finns en ansvarsförsäkring på den skadevållandes sida görs ingen skälighets-

bedömning om skadan täcks helt av försäkringen.  Det anses inte oskäligt att låta fullt  

skadestånd utgå om det finns en försäkring som täcker ansvaret.  Undantag i ansvarsförsäk-

ringen gäller i viss mån för uppsåtliga skador. Skadegörare som fyllt 12 år har inte något 

skydd genom ansvarsförsäkring vid uppsåtliga brott, se 4:9, 2 st försäkringsavtalslagen 

(2005:104) (FAL). 

 

4.1.3.2 Barn under 15 år utan ansvarsförsäkring 

  

Utgångspunkten är, som ovan nämnts, att fullt skadestånd skall utgå. Emellertid gör man en 

fri prövning av hur stort ansvar som är skäligt att ålägga barnet med hänsyn till att denne 

saknar ansvarsförsäkring.
58

 Oförsäkrade, yngre barn behöver som regel bara ersätta en 

mindre del av skadeståndet.
59

 I varje fall småbarn utan ansvarsförsäkring kan helt slippa 

                                                 
56

 prop 1972:5 s 460 

Jämkning kan förekomma vid medvållande (6:1 SkL) 
57

 Detta exempel är taget från Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen, En kommentar, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2002, s 65 
58

 Till exempel att det blir mycket ekonomiskt betungande för barnet 
59

 Före SkL:s tillkomst var det vanligt att nedsätta skadestånd som ålagts barn till viss kvotdel av ett fullt skade-

stånd. I motiven till SkL rekommenderas att direkt ange det belopp som ska betalas, prop 1972:5 s 166 f och 

Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen, En kommentar, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2002, s 66 f 
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skadeståndsansvar efter skälighetsbedömningen, trots att de varit oaktsamma. Ett undantag 

som kan göra att det anses skäligt att barnet åläggs skadeståndsskyldighet är om barnet har 

en egen förmögenhet och alltså inte drabbas så hårt av skadeståndsansvaret.
60

   

En annan aspekt som kan komma in i bedömningen är den skadelidandes behov av 

  skadeståndet. 

 

4.1.4 Andra ekonomiska förhållanden 

 

I de fall ansvarsförsäkring föreligger på skadevållarens sida har andra ekonomiska för-

hållanden mindre betydelse. Om vårdnadshavare däremot försummat att se till att barnet 

har en ansvarsförsäkring och barnet är relativt välbärgat ligger det i allmänhet närmast till 

hands att barnet får bära de ekonomiska konsekvenserna av vårdnadshavarens försumlig-

het. Åtminstone då den skadelidande är i behov av skadeståndet.
61

 Även skadelidandes 

ekonomiska förhållanden kan beaktas enligt den här punkten. Lars-Göran Sund skriver 

”Därutöver kan nämnas, att brottsskadelagen gäller vid straffbelagda gärningar (även vid 

oaktsamhetsbrott) av underåriga, oberoende av att de under 15 år inte kan ådömas påföljd 

(1 kap 6 § BrB). När en skadelidandes ersättningsanspråk (framför allt för personskador) 

kan tillgodoses genom brottsskadelagen, är det möjligt att det kan utgöra ett skäl för att 

minska skadeståndet för den underårige.” (not 20).
62

 

  

4.1.4.1 Hänsyn till andra ekonomiska omständigheter vad gäller ungdom 

 

Av de möjligheter att jämka skadeståndet som 2:4 SkL ger skadevållare mellan 15-18 år är 

det främst de ekonomiska följderna av fullt skadeståndsansvar som åsyftas vid skälighets-

bedömningen. Möjligen kan jämkning komma ifråga när skadorna är mycket stora och 

skadeståndsansvaret därför skulle bli väldigt betungande. I de rättsfall som behandlar upp-

såtliga skador av skadevållare 15-18 år är det nästan alltid de ekonomiska aspekterna och 

återanpassning i samhället som utlöser jämkning.
63

 Håll i minnet att jämkningen avseende 

                                                 
60

 Se till exempel Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen, En kommentar, Norstedts Juridik 

AB, Stockholm, 2002, s 65 f 
61

 Prop 1972:5 s 460 f 
62

 Sund, Lars-Göran,, En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, IUSTUS Förlag AB, Uppsala, 

1989, s 170 
63

 Jämför prop 1972:5 s 461 f, se till exempel NJA 1993 s 727 avseende tre ungdomar och mordbränder, där ett 

mycket omfattande skadestånd nedsattes kraftigt.  
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de nästan vuxna ska prövas i stort sett enligt de regler som gäller för vuxna och utgångs-

punkten är att fullt skadestånd ska utgå.  

  

I NJA 1993 s 727 pekade HD speciellt på det förhållande att skadorna orsakats av en 

mycket allvarlig brottslighet. Detta medförde att jämkningen av skadeståndet inte kunde 

drivas så långt som hänsyn till återanpassning i samhället egentligen skulle påkalla (detta 

gällde framförallt en av pojkarna). Exemplet visar på en avvägning mellan hänsyn till åter-

anpassning i samhället och en mycket allvarlig brottslighet. 

 

Skadeståndet kan nedsättas i situationer där skadorna uppgår till riktigt höga belopp och 

skadeståndsansvaret skulle bli orimligt betungande ekonomiskt för ungdomen. Denna möj-

lighet att nedsätta skadeståndet används emellertid restriktivt.  Är den skadestånds-

grundande handlingen uppsåtlig används den än mer återhållsamt.  

Det kan vara motiverat att nedsätta skadeståndet med hänsyn till den ansvariges åter-

anpassning i samhället.  Ett stort skadestånd som inte täcks av ansvarsförsäkring kan bli 

oskäligt betungande för ungdomar som studerar eller innehar ett lågavlönat arbete.   

 

I NJA 1993 s 727 dömdes tre ungdomar (samtliga 16 år) till mordbrand och skadeståndsan-

svaret var mycket omfattande. HD konstaterade att brottet var av mycket allvarlig art.  

Talande emot en nedsättning av skadeståndsbeloppet var bl.a. att brottet begåtts uppsåtligen 

samt, som tidigare nämnts, dess mycket allvarlig karaktär. Pojkarna måste ha förstått att  

skadegörelsen skulle innebära betydande kostnader, vilket också talar emot en jämkning. För 

en nedsättning av skadeståndsbeloppet talade beloppets storlek i relation till pojkarnas eko-

nomiska förhållanden. Skadan blev dessutom betydligt större än vad gärningsmännen med 

fog kunnat räkna med.  

HD gjorde en bedömning där man såg till samtliga omständigheter i målet samt de skadeli-

dandes behov av ersättning.  I förarbetena till SkL påpekas, liksom i den aktuella domen, att 

möjligheten att nedsätta ett skadestånd under de aktuella förutsättningarna skall användas  

ytterst restriktivt.  Det är framförallt de ekonomiska följderna av fullt skadeståndsansvar som 

skall tillmätas betydelse vid skälighetsbedömningen. Märk väl att den restriktiva tillämp-

ningen av eventuell nedsättning används än mer återhållsamt om gärningen skett uppsåtligen. 

Skadeståndet gällande de 16-åriga pojkarna nedsattes kraftigt, just med hänsyn till eko-

nomiska synpunkter samt pojkarnas möjlighet till återanpassning i samhället.   

 

I NJA 1976 s 121 misshandlade en ung man, nyss fyllda 15 år sin f.d. flickvän på grund av 

svartsjuka. Mannen dömdes i HovR:n att betala skadestånd till flickan med 7 500 kr. HD  
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pekade på att misshandeln skett uppsåtligt samt att mannen måste ha förstått att han kunde 

orsaka sin före detta flickvän allvarliga skador även om han var något omogen för sin ålder.  

Mannen hade ingen ansvarsförsäkring men väl ett arbete. Med tanke på brottets allvarliga art 

samt mannens ekonomiska förhållanden kunde skadeståndet  

om 7 500 kr inte anses oskäligt betungande. HD fastställde det utdömda skadeståndet. 

 

I B-2215-09 dömdes två 17-åringar för våldsamt upplopp. Båda studerade, de bodde hemma, 

de saknade inkomster och dessutom saknade båda två ansvarsförsäkringar. Enligt 2:4 SkL 

kunde skadestånd utdömas om det var skäligt.
64

 Domstolen konstaterade att det rörde sig om 

en uppsåtligt vållad skada. Domstolen konstaterade vidare att skadeståndet var av klart  

betungande storlek. Dock var det inte så högt att det på ett avgörande sätt skulle äventyra  

deras återanpassning i samhället. Hänsyn till de ekonomiska följderna var inte skäl nog för 

jämkning i detta fall. Observera att avsaknaden av ansvarsförsäkring inte var tillräckligt skäl 

för jämkning. Inte heller att staten var den skadelidande parten var tillräckligt skäl för jämk-

ning. 

 

I T 107-13 hade en 17-åring filmat när han och en 18-årig kvinna hade sex. Han hade sedan 

lagt ut filmen på två porrsajter. Kvinnan kände inte till att samlaget filmats och mannen gav 

sken av att kvinnan inte hade någonting emot att filmen lades ut. Mannen dömdes för grovt 

förtalsbrott. Mannen ville att jämkning skulle ske av skadeståndets storlek avseende  

kränkningsersättningen. Hov R:n konstaterade att jämkning av ersättningsskyldighet vid upp-

såtliga brott av allvarlig art endast kan komma ifråga i stort sett bara när ett ojämkat skade-

stånd med hänsyn till den brottsliges personliga förhållanden kan antas på ett avgörande sätt 

äventyra hans anpassning i samhället. Reglerna ska tillämpas restriktivt vilket också gjordes. 

HovR:n hänvisade till NJA 1993 s 727 och konstaterade att sådan situation inte förelåg.  

 

I B 4281-12 dömdes två pojkar, 15 respektive 16 år gamla till grov misshandel. Pojkarna  

menade att skadeståndet borde jämkas då det kunde anses oskäligt betungande att betala det  

yrkade beloppet med hänsyn till deras ålder.
65

 HovR:n konstaterade att det handlade om ett 

hänsynslöst handlande som resulterat i betydande skada. Domstolen konstaterade vidare att 

jämkning kunde komma ifråga endast om skadeståndet på ett avgörande sätt kunde äventyra 

pojkarnas återanpassning i samhället. Efter en helhetsbedömning kunde konstateras att skade-

ståndet var av en relativt begränsad omfattning, varför sådan risk inte kunde framstå som så 

påtaglig. Jämkning skedde därför inte på denna grund. 

 

                                                 
64

 Domstolen konstaterade att den allmänna jämkningen till i 6:2 SkL i stort sammanfaller med 2:4 SkL. Även 

denna paragraf ska användas restriktivt och syftar till att hindra klart oskäliga resultat. 
65

 De begärde också jämkning på grund av medvållande från skadelidandes sida men det lämnas utan avseende i 

detta sammanhang 
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Det är värt att notera att en tyngande ekonomisk situation kan innebära psykisk stress och 

oro för barn eller en ungdom. Hänsyn bör, som alltid, tas till barnperspektivet. 

 

4.1.5 Övriga omständigheter 

 

Sådana övriga omständigheter som kan tillmätas betydelse kan t.ex. vara att det föreligger 

speciellt ömmande förhållanden på skadevållarens sida. Att skadevållaren är utvecklings-

hämmad är ett sådant exempel.
66

 Medvållande kan också ha viss betydelse för  

bedömningen. Här kan också den skadelidandes behov av skadeståndet beaktas. 

 

4.1.5.1 Ungdom mellan 15-18 år, hänsyn till bristande psykisk utveckling 

 

Jämkning på annan grund än de ekonomiska följderna bör kunna bli aktuella endast undan-

tagsvis, till exempel i uppenbara fall av utvecklingsstörningar alternativt att den unge  

personen, utan egen förskyllan, försatts i en situation som han inte kan klara av på samma 

sätt som en vuxen. Typexemplet är en underårig som försöker hejda en eldsvåda, men på 

grund av panik istället ökar eldens spridning. Man brukar säga att en ung skadevållare per 

definition typiskt sett är omogen. 

 

4.2    Solidariskt skadeståndsansvar 

 

Om flera personer är skadeståndsskyldiga för samma skada svarar de enligt huvudregeln i 

6:4 SkL solidariskt. Ett barn kan alltså bli skadeståndsskyldigt samtidigt som vårdnads-

havaren eller tillsammans med andra barn.
67

 För att frångå solidariskt skadeståndsansvar 

måste det finnas skäl för jämkning. Jämkning skedde till exempel i NJA 1993 s 727, varför 

solidariskt skadeståndsansvar inte dömdes ut. 

Det solidariska skadeståndsansvaret kan många gånger upplevas som oproportionerligt och 

orättvist av unga lagöverträdare. Utformningen av lagen binder dessutom samman flera 

unga lagöverträdare rent ekonomiskt, vilket försvårar deras återanpassning till samhället. 

Man upplever det som orättvist att man kan krävas på mer än sin del av skadeståndet. Man 

riskerar att bli föremål för verkställighetsåtgärder och hamna i kronofogdens register.  

                                                 
66

 prop 1972:5 s 462 
67

 I NJA 1949 s 617 blev en pojke skadeståndsskyldig för att ha skjutit en kompis i ögat med en pilbåge. Mam-

man hade brustit i tillsyn av pojken och skadeståndsansvaret delades solidariskt mellan pojken och hans mamma.  
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Incitament för återanpassning inför vuxenlivet kan komma att helt försvinna för en  

minderårig som trots betalningsvilja inte kan undkomma skuldsättning.
68

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68

 Angående detta stycke, se Barnombudsmannen, Förslag till ändring i 6 Kap. 4§ skadeståndslagen 1972:207,  

s 3 ff 
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5 FÖRÄLDRAR OCH ANDRA VÅRDNADSHAVARES SKADE-

STÅNDSANSVAR 

 

5.1 Vårdnadshavarnas tillsynsplikt 

 

Vilket ansvar har föräldrar för sina barns skadegörande handlingar? Det är en vanlig 

missuppfattning att föräldrar har ett skadeståndssansvar för sina barn skadegörande hand-

lingar, ansvaret är med andra ord inte rent strikt. Föräldrar kan dock bli skadestånds-

skyldiga för skador som deras barn orsakar, om de brister i sin tillsynsplikt. Tillsynsplikten 

återfinns enligt 6:2 Föräldrabalken
69

 (1949:381) (FB). Tillsynsplikten är en avgränsning 

mot vad som är barnets eget ansvar. 

 

Föräldrar (vårdnadshavare)
70

 är skyldiga att, i syfte att hindra barnet från att orsaka skada 

för någon annan, svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder 

vidtas, vilket framkommer i 6:2, 2 st. FB. Detta är ett uttryck för vårdnadshavarnas till-

synsplikt. Om en förälder, på grund av oaktsamhet, brister i sin tillsyn av barnet kan  

föräldern alltså bli skadeståndsansvarig enligt den allmänna skadeståndsregeln i 2:1 SkL 

för skador som barnet orsakat. Skyldigheten att utöva tillsyn medför att en tillsynspliktig  

person bland annat är skyldig att vidta avvärjande åtgärder.
71

 Vilka avvärjande åtgärder 

som vårdnadshavaren ska vidta står inte uttryckligen i 6:2 FB. En minskning av tillsyns-

plikten sker i takt med barnets ökade mognadsgrad. 

 

Lars-Göran Sund förklarar bakgrunden till tillsynsplikten:  

 

”Av förarbetena framgår, att tillsynsplikten bl.a. skall utgöra ett skydd för 

tredje mans person och egendom (not 17). En tillsynspliktig person är i vart 

fall skyldig att i konkreta fall hindra barnet från att företa skadegörande eller 

straffbelagda handlingar, vilket ger en allmän antydning om de avvärjande  

                                                 
69

 Lars-Göran Sund anger att målen med 6:2 FB enligt förarbetena är att påverka vårdnadshavarnas attityder vad 

gäller benägenheten att hindra sina barn från att företa skadegörande och straffbelagda gärningar. Lagen ska 

bidra dels till att skydda och skapa trygghet för tredje mans person och egendom, dels att hindra att barnet kom-

mer in i förhållanden som kan äventyra dess framtid, se Sund, Lars-Göran, Tillsyn över barn, En studie i  

föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, IUSTUS Förlag AB, Uppsala, 1989, s 314 
70

 Rättsliga vårdnadshavare är barns biologiska föräldrar, adoptivföräldrar och särskilt förordnade förmyndare 
71

 Rättspraxis visar att culpabedömningen är mild; för en fällande dom krävs viss nonchalans eller likgiltighet 

inför riskerna med barnets verksamhet, se Sund, Lars-Göran, Tillsyn över barn, En studie i föräldrarätt,  

skadeståndsrätt och straffrätt, IUSTUS Förlag AB, Uppsala, 1989, s 313 
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åtgärder som tillsynspliktiga är skyldiga att vidta.”
72

 

 

Vid sidan av tillsynsplikten ska vårdnadshavare också söka förhindra att barnet orsakar 

skada och därigenom aktivt vidta förebyggande åtgärder.
73

 Inte heller vad som är före-

byggande åtgärder står uttryckligen i 6:2 FB. Dessa kan antas ligga inom vårdnadshavarens 

skyldighet att bland annat sörja för barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran 

och att bevaka att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning.
74

  

 

För skadeståndsansvar för vårdnadshavare krävs åtminstone vårdslöshet. Man ska vara mer 

slarvig än vad man kan kräva av en försiktig genomsnittsperson. Kravet på tillsyn över barn 

är högre om föräldrarna är närvarande. Vad som kan begäras av vårdnadshavaren beror på 

hur gammalt och förståndigt barnet är. Ju yngre ett barn är, desto högre krav ställs på till-

syn, övervakning och säkerhetsåtgärder från föräldrarnas sida. Också föräldrar till ton-

åringar har ett visst ansvar för barnets handlingar, till exempel om de försummar att ingripa 

när barnet håller på med något som kan medföra skada eller annars inte bryr sig om vad 

barnet har för sig. Vårdnadshavare kan tyckas vara skyldig att förbjuda den unge att delta i 

viss aktivitet. Vad som krävs i varje enskilt fall beror av omständigheterna. Man väger  

avvärjande åtgärder i det konkreta fallet emot förebyggande åtgärder i det konkreta fallet.
75

  

 

I NJA 1977 s 186 tillfogade en drygt tre år gammal pojke en femårig pojke en allvarlig skada 

genom att kasta ett metallföremål mot denne. Som grund för yrkande om skadestånd  

åberopades att mamman brustit i sin tillsyn över sonen. Mamman hade låtit sonen vara ute 

ensam i 15-20 minuter. Då och då tittade hon ut genom fönstret. Möjligen hade man kunnat 

begära att mamman tittat till sin son oftare, men det ansågs mycket osäkert om sådana tätare 

kontroller från mammans sida hade kunnat förhindra olyckan. Vidare ansågs att man, allmänt 

sett, inte kan hålla ett så litet barn under sådan uppsikt att händelser av detta slag kan förhind-

ras. Vid avvägning av barnets grad av utveckligt mot vårdnadshavarens tillsynsskyldighet 

kunde i det aktuella fallet inte anses styrkt att mamman gjort sig skyldig till vårdslöshet.  

                                                 
72

 Sund, Lars-Göran, Tillsyn över barn, En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, IUSTUS Förlag 

AB, Uppsala, 1989, s 22 
73

 Man ska till exempel instruera och förmana barnet i handhavande av visst föremål eller deltagande i viss akti-

vitet, till exempel om vårdnadshavaren låter en tvååring leka intill en väg utan att hålla uppsikt över barnet och 

barnet vållar en bilolycka kan vårdnadshavaren bli skadeståndsskyldig. Ett exempel är NJA 1954 s 450 där 

mamman ansågs ha brustit i sin tillsyn av sin femåriga dotter då hon låtit dottern använda en nagelsax för att 

klippa i tidningar utan att ha uppsikt över henne. Dottern skadade en kompis öga som senare fick opereras bort. 
74

 Sund, Lars-Göran, Tillsyn över barn, En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, IUSTUS Förlag 

AB, Uppsala, 1989, s 23 
75

 Se till exempel Sund, Lars-Göran, Tillsyn över barn, En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, 

IUSTUS Förlag AB, Uppsala, 1989, s 183 ff 
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Begäran om skadestånd avslogs.  

 

Tillsynsplikten ligger i första hand på de föräldrar som har vårdnaden om barnet.
76

 Men 

också andra som tar emot barnet för umgänge eller en barnvakt, svarar för oaktsam under-

låtenhet att utöva tillsyn över barnet. 

 

5.2 Skadeståndsskyldighet för elever i förskola och skola m.m.  

 

När barn lämnas på skola övergår tillsynsansvaret på skolan och dess anställda. Anses per-

sonalen brustit i tillsynen, är det skolan som primärt ansvarar.
77

  

 

Liksom i andra situationer skallbarn och ungdom, liksom elever i skola, själva ersätta  

skador de orsakar uppsåtligen eller av vårdslöshet. Endast i särskilda fall kan kommunen 

bli ansvarig för skador som elever orsakar. Exempel på en sådan situation kan vara då en  

kemilärare lämnar en elev felaktiga instruktioner och detta leder till en explosion.  

 

Gällande skadeståndsansvar i förskola, fritidshem och dylikt är utgångspunkten densamma 

som för elever i skolan, det vill säga barnen står själva för de skador de orsakar. Med tanke 

på att barnen är yngre läggs emellertid ett större ansvar på personalen. Man lägger större 

vikt vid momentet av tillsyn i dessa fall.
78

 Om ett barn skadas på grund av att personalen 

brustit i tillsyn kan kommunen bli skadeståndsskyldig gentemot barnet. En dagmamma är 

normalt att betrakta som arbetstagare med kommunen som arbetsgivare. Om dagmamman 

brister i tillsyn och barnet skadas kan dessa skador ersättas av kommunen. Om ett barn för-

stör något hemma hos sin dagmamma ersätts detta vanligtvis ur föräldrarnas ansvarsförsäk-

ring. Har dagmamman brustit i sin uppsikt över barnet i denna situation kan hon anses som 

medvållande. Detta betyder i praktiken att ersättningen kan komma att sättas ned. 

 

                                                 
76

Angående gränsdragning mellan tillsynsplikten och vårdnadshavarens skadeståndsansvar om barnet till exem-

pel är omhändertaget för samhällsvård, se NJA 2013 s 145, det så kallade Landskronamålet. En 13-årig flicka 

var omhändertagen för vård med stöd av lagen om vård av unga. Medan hon tillfälligt var placerad hos mamman 

anlade hon en omfattande brand. Placeringsbeslutet har ansetts inte i sig kunna medföra skadeståndsansvar mot 

dem som drabbades av branden. Däremot har socialnämndens underlåtenhet att uppfylla sin plikt att hålla upp-

sikt över flickan ansetts kunna medföra ett sådant ansvar. Också frågan om betydelsen för fördelningen av bevis-

bördan av att socialnämnden inte på ett kontrollerbart sätt gjorde en adekvat utvärdering av faresituationen. 
77

 Om barnet däremot orsakar en skada som inte beror på bristande tillsyn kan barnet bli ansvarigt för skadan, 

beroende på barnets ålder.  
78

 NJA 1984 s 764 
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Skola, förskola, dagmamma och liknande institutioner omfattas inte av det särskilda ansva-

ret enligt 6:2 FB. Culpaansvar gäller dock fortfarande, jämför 2:1 SkL. 

 

5.3 Föräldrars skadeståndsansvar när barnet har begått ett brott  

 

Föräldrar som har vårdnaden om sina barn kan i vissa andra fall bli skadeståndsskyldiga för 

vad deras barn gör, men bara om barnet har vållat skadan genom brott, se 3:5 SkL
79

. Det 

framgår av motiven till lagrummet att syftet med paragrafen främst är att förebygga brott.  

Ansvaret är strikt (principalansvar) det vill säga föräldrarna ansvarar oavsett om de gjort 

allt som rimligen kan krävas för att förhindra händelsen. Föräldrarnas ansvar enligt 3:5 SkL 

sträcker sig till en femtedel av prisbasbeloppet
80

 för varje skadehändelse. Principalansvaret 

gäller även då barn under 15 år har gjort sig skyldiga till brott. För att ansvaret ska aktuali-

seras krävs att den skadelidande själv väcker talan mot vårdnadshavare i ett tvistemål. 

Ansvaret gäller personskada eller sakskada. Ren förmögenhetsskada, som förekommer 

bland annat vid ekonomisk brottslighet såsom bedrägerier och förskingring, omfattas inte 

av principalansvaret.  

 

Om det finns två vårdnadshavare har båda, var för sig, skadeståndsansvar för skadan.  

Ansvaret bör som huvudregel vara solidariskt mellan de skadeståndsskyldiga, vilket inne-

bär att det går att kräva hela beloppet av en förälder.
81

 För det fall inte omständigheterna i 

det enskilda fallet talar för en viss inbördes ordning, torde fördelningen mellan två föräldrar 

ske med hälften var. En vårdnadshavare, som svarar på grund av principalansvar, har full 

regressrätt mot barnet som svarar på grund av brott.  

 

Frågan om flera skador har vållats genom en eller flera skadehändelser får bedömas med 

utgångspunkt främst i om det rör väsentligen samma händelseförlopp eller inte. 

Bedömningen tar sikte på den skadevållande handlingen eller underlåtenheten. Inte på de 

effekter som uppstår i form av skador. En skadevållande händelse kan ge upphov till skador 

                                                 
79

 Detta gäller också skador som har orsakats genom kränkning 
80

 Prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2:6 och 2:7 var 2013 44 500 kr och en femtedel av 

detta är 8 900 kr. 
81

 Den inbördes regleringen mellan flera skadeståndsskyldiga får bedömas enligt allmänna skadeståndsrättsliga 

principer. 
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hos många människor.
82

 En begränsning som relateras till varje enskild skada skulle vara 

oförutsägbar och kunna leda till mycket stora skadeståndsbelopp för vårdnadshavaren 

redan till följd av en enstaka händelse. 

 

3:5 SkL har främst ett preventivt syfte. Paragrafen är omtvistad och fråga är om den upp-

fyller sitt främsta syfte, nämligen att förhindra ungdomsbrottslighet.
83

 Här finns inget  

utrymme att söka svar på den frågan. Det kan emellertid konstateras att de stora  

försäkringsbolagen på marknaden svarat med att undanta föräldrarnas ansvar enligt 3:5 SkL 

från ansvarsförsäkringsskyddet.
84

 

Enligt 3:6 SkL kan skadestånd enligt 3:5 SkL jämkas
85

 om det är uppenbart oskäligt att 

föräldern ska betala skadeståndet. Hänsyn tas till förälderns förhållande till barnet. Hänsyn 

kan också tas till särskilda åtgärder som föräldern vidtagit för att förhindra att barnet begår 

brott. 

 

Ett mål som visar på hur jämkningsregeln i 3:6 SkL kan fungera i praktiken är det så  

kallade Instagram-målet. Två tonårsflickor i Göteborg spred uppgifter om ett stort antal 

personer genom det sociala nätverket Instagram. Flickorna dömdes för grovt förtal och att 

betala skadestånd för kränkning på 15 000 kronor till var och en av målsägandena  

(sammanlagt 570 000 kr). Mamman till en av flickorna dömdes att solidariskt med dottern 

betala 8 800 kronor till var och en av målsägandena. HD prövade om mammans skade-

ståndsansvar skulle jämkas men kom fram till att förutsättning för jämkning inte förelåg. 

Mamman hade i och för sig försökt få flickan att komma hem. HD konstaterade att dessa 

åtgärder låg inom ramen förtillsynsplikten enligt FB. Det kunde inte anses vara sådana  

särskilda åtgärder som jämkningsbestämmelsen (3:6 SkL) avser. Jämkning enligt 3:6 SkL 

kunde inte ske. Inte heller kunde jämkning enligt 6:2 SkL ske.
86

 

 

 

 

 

 

                                                 
82

 Till exempel vid en anlagd brand eller vid användning av sprängämnen. 
83

 Argument som att man inte ska behöva ansvara för något man inte kan kontrollera har använts flitigt i debat-

ten, se till exempel Schultz, Mårten, Föräldrars ansvar för barns brott, SvJT 2010 s. 195, s 9ff 
84

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juridik, 2014, s 253 
85

 Skadeståndet kan jämkas till noll  
86

 NJA 2015 s 482, en av HD:s ledamöter var skiljaktig och ansåg att skadeståndet skulle jämkas till hälften. 



 39 

6 FÖRSÄKRING PÅ DEN SKADESTÅNDSSKYLDIGES SIDA 

 

6.1 Allmänt 

 

Den huvudsakliga regleringen av försäkringsrätten sker genom FAL.
87

 Den stora utbred-

ningen av ansvarsförsäkring har motiverat att culpabedömningen för barn och ungdom 

skall ske efter samma principer som för vuxna. Om den underårige anses vållande till en 

skada får förekomsten av ansvarsförsäkring en avgörande betydelse för om skadeståndet 

ska jämkas eller inte. Som nämnts tidigare anses det skäligt att utdöma skadestånd så länge 

det täcks av försäkringen.  

 

Det är problematiskt för lagstiftare och domstolar att avgöra vilken hänsyn man ska ta till 

dem som inte har tecknat en ansvarsförsäkring? Uttalanden i lagstiftningsförarbeten och i 

den juridiska litteraturen går i olika riktningar. Den moderna tendensen måste ändå sägas 

vara att utgå ifrån att ansvarsförsäkring föreligger. För dem som saknar denna typ av för-

säkringsskydd får man hänvisa till jämkningsregeln i 6:2 SkL (trots att denna regel ger 

ringa skydd för dem som har tillgångar av någon betydelse).
88

 

 

Värt att nämna i sammanhanget är att ansvarsförsäkringens uppgift initialt var att bereda 

den skadeståndsskyldige skydd. Det är fortfarande den primära uppgiften, men genom  

reflexverkan bereds den skadelidande fördelar av försäkringstagarens skydd. ”Ett 

ytterligare steg på denna väg är att försäkringen tecknas av dem som annars skulle vara 

skadeståndsskyldiga men gäller direkt till förmån för de skadelidande.”
89

 När en närings-

idkare borde haft en ansvarsförsäkring (där det är normalt i dennes bransch att man har en 

ansvarsförsäkring) men ändå inte har någon sådan kan man som huvudregel
90

 inte påkalla 

jämkning. När en privatperson har valt att avstå ansvarsförsäkring är bedömningen  

generellt något mildare.
91

  

 

 

 

                                                 
87

 FAL är tvingande till konsumentens fördel 
88

 Angående detta resonemang, se Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juri-

dik, 2014, s 175 
89

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts, s 178 
90

 Undantag finns 
91

 Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners förlag AB, Lund 1982, s 262f 
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6.2 Ansvarsförsäkring och skadeståndsansvar 

 

Det är sällan som den skadeståndsskyldige själv betalar skadeståndet. Oftast har barnet en 

ansvarsförsäkring som föräldrarna betalar via hemförsäkringen och som täcker skadan. En 

ansvarsförsäkring omfattar vanligtvis alla hushållets medlemmar
92

 och är till för att ersätta 

det som försäkringstagaren åläggs att betala i skadestånd. Man brukar säga att skadestånds-

ansvaret är möjligt att bära ekonomiskt just med tanke på ansvarsförsäkringens  

utbredning.
93

  

 

I de sällsynta fall där det lönar sig att kräva ett barn utan ansvarsförsäkring på ersättning 

skall ersättningen nedsättas till ett skäligt belopp. Även här tas hänsyn till ålder. Om skade-

göraren är över 15 år utgår som huvudregel full ersättning, utom för mycket stora skador. 

 

Enligt 4:9, p 2 FAL får ersättning inte sättas ner på grund av handlande av någon som är 

under tolv år. Regeln är tvingande. Detta innebär att ansvarsförsäkring täcker även  

uppsåtligt och grovt vårdslöst orsakade skador av barn upp till 12 år.
94

  

 

6.2.1 Kan förekomsten av ansvarsförsäkring påverka bedömningen av om skade-

stånd ska erläggas? 

 

Det kan, som i 2:4 SkL,
95

 framgå av lagstadgandet att hänsyn ska tas till föreliggande an-

svarsförsäkring. Om det inte framgår, direkt eller indirekt, av lagrummet att hänsyn ska tas 

till föreliggande ansvarsförsäkring torde svaret vara nej.
96

 

  

6.2.2 Kan förekomsten av ansvarsförsäkring påverka skadeståndets belopp? 

 

När ansvarsförsäkring föreligger är huvudregeln att skadeståndsbeloppet inte jämkas. 

 I dessa fall utdöms så att säga ”allt eller inget”.
97

 Regeln om barns ansvar i 2:4 SkL inne-

bär att då barnet skyddas av ansvarsförsäkring, blir det i allmänhet fullt ut ansvarig för  

                                                 
92

 Ansvarsförsäkring finns vanligtvis också i fastighetsförsäkringar och företagsförsäkringar 
93

 Det är vanligt att skadestånd som uppkommit genom ett uppsåtligt vållande inte omfattas av försäkringsskyd-

det. Vad som kan omfattas är uppsåtligt vållade skador som orsakats av yngre barn eller av personer som handlat 

under inverkan av allvarlig psykiskt störning. 
94

 Gäller även handlande av någon som var allvarligt psykiskt störd. 
95

 Det sker oftast vid jämkningsregler 
96

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts, s 176 
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skadan.
98

 Om försäkring saknas kan jämkning komma ifråga.
99

 Svaret på frågan om före-

komsten av ansvarsförsäkring kan påverka skadeståndets belopp är alltså ja. 

 

”Om den som vållar person- eller sakskada inte fyllt 18 år (2 kap 4 § SkL) eller handlar under 

påverkan av en allvarlig psykisk störning (2 kap 5 § SkL), sker en skälighetsbedömning, var-

vid hänsyn tas till ”föreliggande ansvarsförsäkring” (not 8). Jämkning enligt 6 kap 2 § SkL på 

grund av att skadeståndsskyldigheten skulle vara oskäligt betungande kan inte ske när  

skyldigheten är täckt av ansvarsförsäkring (not 9). Vid sakskada kan jämkning av principal-

ansvar ske om det är skäligt med hänsyn till föreliggande försäkringar och försäkrings-

möjligheter (3 kap 6 § första stycket SkL). (not 10) Även om därmed främst åsyftas  

försäkring på den skadelidandes sida finns möjlighet också att ta hänsyn till försäkring på den  

skadeståndsskyldiges sida.(not 11)  

Regeln om arbetstagares skadeståndsskyldighet (4 kap 1 § SkL) är däremot inte konstruerad 

som en jämkningsregel, och begränsningarna i arbetstagarens skadeståndsansvar kan 

därför åberopas av försäkringsbolag hos vilket han har ansvarsförsäkring.”
100

 

 

6.3 Undantag från skyddet genom ansvarsförsäkring 

  

I försäkringsbolagets villkor står uttryckligen när försäkringen gäller och när den inte  

gäller. För alla i hushållet. Barn som vuxna. Uppsåtliga skador ersätts i normalfallet inte.
101

 

Inte heller ersätts skada som uppstår i samband med utförd uppsåtlig gärning som enligt lag 

kan leda till fängelse. Försäkringsbolaget utreder om skadeståndsskyldighet föreligger.  

Försäkringsbolaget förhandlar med den som kräver skadestånd. Försäkringsbolaget för 

talan vid rättegång och försäkringsbolaget svarar för rättegångskostnaderna. Försäkrings-

bolaget är inte bundet om den försäkrade, utan bolagets samtycke, tar på sig skulden för en 

skada. 

 

Försäkringen måste naturligtvis vara gällande vid det tillfälle skada uppstår. Exempel på 

skyldigheter som försäkringstagaren har gentemot försäkringsbolaget är att betalning av 

premie sker i rätt tid.
102

 Vad som står i försäkringsbrevet gäller och det är viktigt att de 

                                                                                                                                                         
97

 prop 1972:5 s 165, s 630 
98

 Detta gäller inte när den skadelidande oaktsamt medverkat till skadan. 
99

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juridik, 2014, s 177 
100

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts, s 177, Se också 2:4 SkL 
101

 Undantag gäller om barnet är under 12 år, se FAL 4:9 jämfört med FAL 4:5 
102

 Om premie inte betalas i rätt tid riskerar den försäkrade att försäkringen sägs upp 
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uppgifter som lämnats av dig gällande det som försäkrats är aktuella och riktiga. Felaktiga 

förhållanden kan nedsätta en eventuell försäkringsersättning.
103

 

  

När ansvarsförsäkring finns, men inte täcker den aktuella händelsen är bedömningen  

mildare. Kan risken inte försäkras, så kan den inte. 

 

I försäkringsbolagets villkor gällande ansvarsförsäkring anges att barn upp till fyraårsål-

dern normalt inte blir skadeståndsskyldiga för skador som de orsakar. Om ett sådant barn 

orsakar skada, bedöms barnets ansvar och ersättning utbetalas som om barnet uppnått fyra-

årsåldern.  

 

I försäkringsbolagets villkor gällande ansvarsförsäkring anges att försäkringen inte gäller 

för skada som drabbar medförsäkrad.
104

 Med andra ord gäller ansvarsförsäkringen inte  

mellan barn och föräldrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103

 Det är viktigt att varje förändring gällande det som försäkrats meddelas försäkringsbolaget fortlöpande. 
104

 Folksam, villkor, ansvarsförsäkring ”Försäkringen gäller inte för skada som drabbar någon av dem som för-

säkringen gäller för”. 
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7 JÄMKNING  

 

Hur sker jämkning i de olika fallen? Ibland annat 6 kap SkL finns bestämmelser om jämk-

ning av skadeståndsansvar. Reglerna omfattar samtliga ansvarsgrunder och skadetyper som 

regleras i SkL.
105

 Det finns fler jämkningsparagrafer i SkL, till exempel 2:5 SkL, som avser 

när någon vållar skada under påverkan av en allvarlig psykisk störning eller av någon an-

nan psykisk störning. Den paragrafen kommer inte närmre att behandlas här. 3:6 SkL är en 

annan jämkningsparagraf, den har behandlats tidigare i framställningen. 

 

Har man konstaterat att jämkning ska ske är domstolen i stort sett fri att bestämma hur 

långt skadeståndet ska jämkas. Jämkningen bör dock inte gå längre än vad som är nödvän-

digt för att förhindra obilliga resultat.
106

  

 

Jämkning är inte utesluten vid uppsåtliga handlingar. Sådan jämkning sker i praktiken oft-

ast då den skadeståndsskyldiges möjligheter att anpassa sig till samhället skulle äventyras 

genom skadeståndet. Jämkning skulle knappast komma ifråga vid grova brott och allvarlig 

brottslighet riktad mot person, till exempel rån eller grov misshandel. 

 

7.1   I vilka fall kan jämkning komma ifråga avseende vuxna? 

 

7.1.1  Medverkansfallen, 6:1 SkL 

 

6:1 SkL är en skyddsregel till förmån för den skadelidande. Skadestånd med anledning av 

personskada kan jämkas,
107

 om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårds-

löshet har medverkat till skadan.
108

 Grov vårdslöshet tillämpas särskilt strikt i dessa fall och 

endast i undantagsfall bör jämkning komma ifråga. Sådan grov vårdslöshet som är av 

mycket allvarligt slag kan vara till exempel betydande hänsynslöshet och nonchalans för 

                                                 
105

 Det kan finnas situationer där det är aktuellt att jämka även rent strikt ansvar. 
106

 Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners förlag AB, Lund 1982, s 291 
107

 Eller sättas ned helt. 
108

 Angående medvållandebegreppet har framhållits att ”det i allmänhet inte finns skäl att ställa högre krav på en 

skadelidandes aktsamhet än på skadegörarens – snarare tvärtom. Detta gäller också i fråga om grovt med-

vållande. Vad motiven tar sikte på är främst handlande som är farligt även för motsidan – tydligen vad som här 

kallats för samverkansfall” Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners förlag AB, 

Lund 1982, s 80 
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avsevärda riskmoment eller uppenbar likgiltighet för sitt eget liv eller hälsa,
109

 medvetet 

risktagande och betydande risk.
110

  

Sakskador och rena förmögenhetsskador kan jämkas om den skadelidande eller någon på 

den skadelidandes sida har medverkat till skadan genom oaktsamhet.
111

     

Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med 

hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.
112

 Enligt praxis 

har jämkning skett om den skadelidandes medverkan varit betydande.
113

 

Bertil Bengtsson skriver ”Den skadelidande skall ha haft möjlighet att handla annorlunda, 

på ett sätt som varit ägnat att (inte obetydligt) minska risken för skadan.”
114

 

 

7.1.2  Den allmänna jämkningsregeln, 6:2 SkL 

 

6:2 SkL är en lättnadsregel för skadevållaren. Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt 

betungande med hänsyn till skadevållarens ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet 

jämkas efter vad som är skäligt.
115

  Detta är emellertid en undantagsregel och den ska till-

lämpas restriktivt. Regeln bör endast tillämpas så den förebygger klart obilliga resultat för 

den skadeståndsskyldige. Som Bertil Bengtsson uttrycker det ”där det inte råder något  

tvivel om att full skadeståndsskyldighet utgör en stötande och olämplig lösning.”
116

  Om 

fråga är om till exempel misshandel torde man presumera fullt skadestånd. Undantag kan 

ske om misshandeln inte är ringa.  

 

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att jämkning enligt 6:2 SkL ska kunna komma i fråga. 

Det första kriteriet är att jämkning kan ske om skadeståndet är oskäligt betungande med 

                                                 
109

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juridik, 2014, s 214f 
110

 Bertil Bengtsson anser ”Oavsett skadesituations närmare art kan man utgå från att bevisprövningen är gynn-

sam för den skadelidande: det fordras klar utredning att graverande omständigheter förekommit vid olyckan för 

att en domstol skall anta grov vårdslöshet från hans sida.” Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A 

Norstedt & Söners förlag AB, Lund 1982, s 83 
111

 Sakskador och rena förmögenhetsskador kan jämkas om den skadelidande, eller någon annan på skadelidan-

des sida, har medverkat till skadan genom oaktsamhet. Detta innebär att jämkning kan ske även om den skade-

lidande själv inte är vårdslös, utan även om vårdslösheten till exempel finns hos den skadelidandes anställda, så 

kallad passiv identifikation. Situationen bedöms på samma vis som om den skadelidande själv varit medvål-

lande. 
112

 Skuldgraden, den skadelidandes uppträdande och farligheten på båda sidorna. Hänsyn tas till om det före-

ligger strikt ansvar på någon sida 
113

 Se till exempel. B4281-12 
114

 Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners förlag AB, Lund 1982, s 66 
115

 ”det är väsentligt att observera, att bedömningen enligt 6:2 utgör sista ledet i skadeståndets fastställande. Det 

är en yttersta väg att undvika ett stötande resultat. (…)Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A 

Norstedt & Söners förlag AB, Lund 1982, s 239 
116

Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners förlag AB, Lund 1982, s 237  
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hänsyn till skadevållarens ekonomiska förhållanden. Jämkning kan inte komma ifråga om 

skadevållaren har eller borde haft en ansvarsförsäkring som täcker det aktuella skade-

ståndet. 

Enligt kriterie två ska det avgöras om en skadelidandes behov av skadeståndet utgör hinder 

för jämkning.
117

 Enligt det tredje kriteriet ska övriga omständigheter beaktas, till exempel 

om skadevållarens grad av skuld till skadan talar för eller emot jämkning.
118

 Jämkning kan 

alltså uteslutas även om skadeståndet skulle vara oskäligt betungande för skadevållaren. 

Skadeståndet kan vara oskäligt betungande, till exempel om skadan vida överstiger vad 

skadevållaren kunnat förutse eller om skadevållaren för all framtid blir satt i skuld och får 

leva på existensminimum.
119

  Man gör alltså en slags avvägning av skadevållarens förmåga 

att betala gentemot skadelidandes behov av skadeståndet. Om skadelidande är förmögen 

eller inte spelar ingen roll när jämkningsbedömningen görs, däremot kan det tala mot 

jämkning om den skadelidande är i en utsatt ekonomisk situation. 

Jämkning enligt 6:2 SkL är det sista ledet i skadeståndets fastställande. Andra reducerande 

omständigheter som t.ex. medvållande har redan beaktats. Fråga blir i slutändan om man 

ytterligare ska sänka det skadeståndsbelopp man kommit fram till.
120

  

 

7.2 I vilka fall kan jämkning komma ifråga avseende barn? 

 

7.2.1 Jämkning enligt 6:1 SkL och 2:4 SkL 

 

Ibland kan jämkningsregeln i 6:1 i SkL bli aktuell samtidigt som en särskild regel gäller om 

att skadeståndet ska bestämmas efter skälighet, t.ex. om skadan vållats av ett barn. Motiven 

anger ett antal olika metoder att använda, men följande metod är den som företrädesvis 

                                                 
117

 Framstår dennes behov av ersättning som mer eller mindre angeläget. 
118

 Till exempel om grov eller lindrig oaktsamhet föreligger eller om handlingen har företagits med uppsåt. 
119

 Det kan också anses oskäligt hård mot den skadeståndsskyldige om dennes levnadsstandard under en längre 

tid skulle inskränkas avsevärt mer än en normal persons. Hänsyn kan också tas till anhörigas behov, sparkapital 

kan i stor utsträckning tas i anspråk. 

Bertil Bengtsson menar att vid uppsåtliga brott kommer återanpassningshänsyn in i bilden (även om skuldgraden 

talar mot jämkning). Han menar att man kan befara att de kategorier skadegörare sim kommer in i bilden här 

lättare än andra ger upp sina försök att betala ett skadestånd, om inte detta verkar överkomligt, angående detta 

resonemang, se Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners förlag AB, Lund 1982,s 

277 
120

 Angående detta resonemang, se Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners förlag 

AB, Lund 1982, s 291f 
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används.
121

 ”I så fall bör man först pröva, hur mycket skadeståndet ska jämkas på grund av 

den skadelidandes medvållande enligt 6:1 och sedan ta ställning till om någon av de andra 

skälighetsreglerna motiverar ytterligare nedsättning av ersättningen.
122

  Enligt Bengtsson 

och Strömbäck borde man i detta sammanhang kunna bortse från de ekonomiska  

förhållandena, eftersom dessa tillräckligt beaktats genom de övriga skälighetsreglerna.
123

 

 

7.2.2 Jämkning enligt 6:2 SkL och 2:4 SkL 

 

Den metod som redovisas ovan, under punkt 7.1.2  där man först prövar hur mycket skade-

ståndet ska jämkas på grund medvållande till en viss kvotdel och sedan tar ställning till om 

någon av de andra skälighetsreglerna motiverar ytterligare nedsättning bör anvisas för-

behållslöst vad gäller bedömningen enligt 6:2 SkL och 2:4 SkL. Detta skriver Jan Hellner 

och Marcus Radetzki och hänvisar till både motiv och doktrin.
124

  

 

I NJA 1993 s 727 konstaterades att SkL 2:2 var tillämplig (motsvaras av 2:4 SkL idag) 

samtidigt som den allmänna jämkningsregeln i 6:2 SkL.  

 

”De tre pojkarna var vid tiden för de skadeståndsgrundande handlingarna 16 år. Detta innebar 

att en prövning enligt dåtidens 2:2 SkL skulle ske.  Även en prövning av skadeståndsansvaret 

i enlighet med den allmänna jämkningsregeln enligt bestämmelsen i 6:2 SkL kom i fråga.  Av 

motiven till 6:2 SkL
125

 framgår att när, som i detta fall, en särskild regel om skälighets-

bedömning är tillämplig, de billighetssynpunkter som jämkningsregeln ger uttryck för redan 

tillgodosetts i den särskilda bestämmelsen. Den allmänna jämkningsregeln har i ett sådant fall 

knappast någon praktisk betydelse. 

HD konstaterade att skadeståndsskyldigheten därför i första hand skulle fastställas med till-

lämpning av bestämmelsen i 2:2 SkL. Man poängterade dock att skäl som talar för jämkning 

enligt den allmänna jämkningsregeln ändå kan beaktas.”  

 

                                                 
121

 Se till exempel Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juridik, 2014, s 217, 

Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners förlag AB, Lund 1982, s 88, s 106 och s 

120  
122

 Det står till exempel under kommentaren till 6:1 SkL på hemsidan lagen.nu 
123

 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen, En kommentar, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2002, s 316f 
124

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts Juridik, 2014, s 217f, Bengtsson, 

Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söners förlag AB, Lund 1982, s 103 ff, prop 1975:12 s 174f 
125

 prop 1975:12 s 179 
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Man brukar säga att den allmänna jämkningsregeln i 6:2 SkL normalt saknar betydelse när 

det gäller barns skadeståndsansvar. De billighetssynpunkter som 6:2 SkL ger uttryck för 

täcks in redan enligt 2:4 SkL. 

 

I motiven till 2:2 SkL framgick att möjligheten att sätta ned skadeståndet skulle tillämpas 

restriktivt avseende ungdomar. Det var främst de ekonomiska följderna av fullt skade-

ståndsansvar som åsyftades vid skälighetsbedömningen. Än mer återhållsamhet användes 

vid jämkning av skadestånd vid uppsåtliga handlingar än vid alldagliga försummelser av 

lindrig art.
126

 Detsamma gäller för dagens 2:4 SkL. 

Även avseende motiven till 6:2 SkL anges att jämkningsregeln bör ges en begränsad räck-

vidd och användas endast i syfte att hindra klart oskäliga resultat för den skadestånds-

skyldige. Beträffande uppsåtliga brott är huvudregeln att jämkning inte skall ske. Jämkning 

är dock inte utesluten om det med hänsyn till den ansvariges återanpassning i samhället är 

starkt motiverat att jämkning sker.
127

 Anna Singer skriver ”I praxis förekommer emellertid 

att grunderna för, eller synsättet i, 6 kap 2 § SkL använts vid bedömningen av jämkning av 

skadestånd på grund av uppsåtliga handlingar som medfört skador för stora värden.”
128

 

 

I NJA 1993 s 727 som diskuterats tidigare, nämnde HD i sina skäl att jämkning av skade-

stånd vid uppsåtliga brott av allvarlig art, vid tillämpning av 6:2 SkL, kan komma i fråga 

endast under förutsättning att skyldigheten att utge fullt skadestånd med hänsyn till veder-

börandes personliga förhållanden måste antas på ett avgörande sätt äventyra hans  

anpassning i samhället. Dock var det bestämmelsen i 2:4 SkL som tillämpades i fallet.  

Skadeståndet kunde inte jämkas på grund av hänsyn till pojkarnas utveckling. Däremot 

krävde pojkarnas återanpassning till samhället att skadeståndet jämkades.  

 

I B 4281-12 hänvisar man till NJA 1993 s 727 och konstarerar att den allmänna jämknings-

regeln i 6:2 SkL avseende oskäligt betungande skadeståndsansvar sammanfaller i stort med 

vad som gäller enligt 2:4 i SkL avseende ungdomar. Något utrymme att tillämpa lag-

rummen vid sidan av varandra finns i praktiken därför inte.
129

 I NJA 1993 s 727 säger  
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 Singer, Anna, Barnets Bästa, Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 upplagan, Norstedts Juri-
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domstolen att man däremot kan beakta skäl för jämkning som den allmänna jämknings-

paragrafen erbjuder. 

 

När ett fullt skadestånd döms ut enligt 2:4 SkL kan man utgå ifrån att jämkning enligt 6:2 

inte skulle komma ifråga för en vuxen person. På omvänt vis, där jämkning kan ske av 

vuxnas ansvar enligt 6:2 SkL bör jämkning kunna ske enligt 2:4 SkL avseende barn och 

ungdom.
130

 

 

Lägg också märke till att regeln i 2:4 SkL gäller ansvar enligt culparegeln och att man kan 

tillämpa 6:2 SkL när den underårige har strikt ansvar, till exempel som hundägare. 

 

7.3 Nyttan av skadan ”Compensatio lucri cum damno” 

 

Uttrycket betyder ungefär avdrag för den nytta som förlusten innebär. Principen är inte en 

jämkningsregel, men kan ge samma slags effekt. Den innebär att om den skadelidande får 

fördelar av en skada ska dessa avräknas från skadeståndsersättningen. Nyttan ska vara av 

konkret karaktär. 
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8 AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR 

 

Att en vuxen döms att betala skadestånd är naturligtvis en ingripande åtgärd i det enskilda 

fallet. Men culpaansvaret förutsätter vållande för att ett skadestånd ska dömas ut. Skade-

vållaren har således orsakat skadan med uppsåt eller av oaktsamhet och borde, för att sökt 

undvika skadan, ha handlat på ett annat sätt. Den vuxne får stå sitt kast. Är skadeståndet 

oskäligt kan det jämkas. Antingen om den skadelidande medverkat till skadan eller om det 

kan antas vara oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens ekonomiska förhåll-

anden. Detsamma gäller om skadevållaren är psykisk sjuk. Ett mycket stort skadestånd är 

naturligtvis betungande i sig, men det ensamt motiverar inte någon jämkning. Min åsikt är 

att culparegeln tillsammans med jämkningsparagraferna fungerar tämligen bra. Jag  

kommer istället att koncentrera mina anmärkningar och reflektioner på barn och ungdomars 

skadeståndsansvar. 

 

Det är en vanlig uppfattning att man som förälder är fullt ut ansvarig för skador som ens 

barn orsakar. I teorin blir tvärtom barnet själv skadeståndsskyldigt. I praktiken är det ofta 

familjens ansvarsförsäkring som betalar de skador som barnet orsakat. Föräldrarna betalar 

för ansvarsförsäkringen och föräldrarna betalar självrisken. Så ser det ut i de allra flesta 

fall. Prövningen av skadeståndsansvaret görs hos försäkringsbolaget. Någon gång görs 

prövningen i tingsrätten. Än mer sällan avgörs frågan av HovR:n eller HD.  

 

Den stränga objektiva culpabedömning som rättspraxis på området visar står i överens-

stämmelse med motiven till 2:4 SkL. Den resulterar i att barn i stor utsträckning hålls  

ansvariga för de skador som de orsakar. Det är till stor del tack vare den höga frekvensen 

av ansvarsförsäkring som culpabedömningen gjorts objektiv och de underårigas beteende 

jämförs med de vuxnas. Undantag görs för de riktigt små barnen som knappast anses  

vållande alls. Ansvarsförsäkringen går i detta avseende längre än den skadeståndsrättsliga 

regleringen. I de fall då det skadevållande barnet är så litet att det inte kan anses vållande 

och inte heller vårdnadshavaren kan anses brustit i sin tillsynsplikt uppstår ett tomrum.  

Ingen kan anses skyldig att ersätta skadan. Barns behov av skydd får anses som störst när 

barnet är som minst och ansvarsförsäkringen går in och täcker dessa skador. I försäkrings-

bolagets villkor står det: 
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Barn upp till fyra års ålder blir normalt inte skadeståndsskyldiga för skador som de orsakar. 

Men om ett sådant barn orsakar skada, bedömer vi barnets ansvar och betalar ersättning som 

om barnet uppnått fyraårsåldern. 

 

Samtliga stora försäkringsbolag har liknande skrivningar, med samma syfte.
131

 

 

Det påpekas med bestämdhet i motiven att förekomsten av ansvarsförsäkring inte får på-

verka den objektiva culpabedömningen. Men culpabedömningen och den följande skälig-

hetsbedömningen tenderar lätt att flyta samman. Med följd att barn som skyddas av  

ansvarsförsäkring anses vara vållande i större omfattning än de barn som saknar ansvars-

försäkring. Sker så? Och i så fall hur ofta? Det går knappast att svara på frågan, särskilt 

som fallen, som just nämndes, avgörs främst hos försäkringsbolaget. Med ansvars-

försäkringen i ryggen har lagstiftaren bestämt att reparation, det vill säga den skadelidandes 

rätt att sättas i samma sits som om skada inte skett, är viktigare än skadevållarens intresse 

att inte beskyllas för vårdslöst agerande och i slutändan skadestånd. Eftersom betalnings-

ansvaret vanligtvis regleras genom ansvarsförsäkringen menar man i motiven att det inte 

skadar barnet. Men vilken hänsyn tas till den moraliska aspekten? Kan det verkligen anses 

stå i överensstämmelse med barnkonventionen och i förlängningen barnets bästa? Och kan 

det anses rimligt?  

Vidare kan man tänka sig det omvända, nämligen att skadelidande har otur och drabbas av 

en skada där skadevållaren inte har en ansvarsförsäkring. Möjligen kan skadelidandes 

chans till full ersättning minska i den situationen. Är den skadelidande inte heller beroende 

av skadeståndet kan ersättningen tänkas minska ytterligare. Man kan konstatera att före-

komsten av ansvarsförsäkring gagnar såväl skadevållare som skadelidande samtidigt som 

institutet inte är helt komplikationsfritt.  

 

Man får inte glömma att motiven till skadeståndslagen är skrivna i den tid där försäkrings-

vågen var som starkast. Försäkringslösningar skulle ta över skadeståndsansvaret till stor 

del. Kanske var tanken att skadeståndsinstitutet skulle försvinna helt. Så har inte skett. 

Vindarna har vänt och skadeståndets ställning har stärkts. Liksom barnets ställning i 

 samhället. 
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Vårdnadshavarna har ett stort ansvar för sina barn. Ett barns vårdnadshavare har rätt, såväl 

som skyldighet, att utöva vårdnaden över sitt barn. Han ska vaka över barnet, vad det före-

tar sig och kontrollera och bejaka hur barnet utvecklas. Se till att barnet får en bra upp-

fostran. Vårdnadshavarna är också de som har såväl ansvar som möjlighet att teckna  

ansvarsförsäkring för familjen. Föräldrarnas tillsynsplikt pekar närmast åt preventions-

tanken.  

 

Genom 3:5 SkL infördes år 2010 en regel där föräldrar har en skyldighet att, till viss del, 

ersätta skada som deras barn orsakat genom brott.
132

 Regeln infördes som ett led i att för-

hindra och minska ungdomsbrottslighet. Ansvaret gjordes strikt. Man valde från lag-

stiftarens håll alltså att på ett mycket påtagligt sätt göra föräldrar delaktiga i sina barns  

förehavanden. Förhoppningen är att effekten blir att föräldrarna, i än större utsträckning än 

tidigare, tar sitt tillsynsansvar över barnen. Även detta lagrum pekar åt preventionstankens 

håll. 

  

Barn under 15 år kan i Sverige idag inte dömas till någon påföljd för brott (se 33:1 BrB). 

Däremot kan de dömas till skadeståndsskyldighet. Det kan konstateras att antalet utdömda 

skadestånd ökar. Antalet brottsskadeärenden ökar. Den vanligaste orsaken till att ungdomar 

under 18 år registreras i kronofogdens register är obetalda skadeståndsskulder. Den  

vanligaste typen av fordringar riktade mot underåriga avser skadeståndsberättigades 

(brottsoffers) fordran på skadestånd. År 2010 var ca: 75 % av de totala skulderna som fanns 

registrerade hos kronofogden avseende minderåriga obetalda skadestånd.
133

 Lägg till i be-

räkningen att dessa skulder bara är en liten del av de skadestånd som påförts minderåriga, 

då de flesta skadestånd betalas ut direkt genom familjens ansvarsförsäkring och hamnar 

sällan i domstol. För barnet kan en skuld registrerad hos kronofogden vara en inkörsport till 

en skuldsättning som kan vara svår att komma ur. En skuldsättning, möjligen med en efter-

följande betalningsanmärkning, kan hindra en ungdom från att hyra lägenhet, skaffa tele-

fonabonnemang och få ett arbete. En skadeståndsskuld kan hållas levande hur länge som 

helst om den inte betalas. Skulden ökar dessutom i stadig takt om den inte betalas, på grund 

av tickande ränta. Man kan med stor sannolikhet anta att dessa barn och ungdomars  
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inträde i och anpassning till ett vuxenliv försvåras betydligt.
134

 Oavsett den skälighets-

bedömning som görs i 2:4 SkL där hänsyn ska tas till ålder, utveckling, handlingens  

beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och övriga omständigheter. För den unge kan 

det dessutom vara svårt att se skillnaden på ett skadestånd och ett straff. Hindrar skade-

ståndet dessutom den unge att leva ett normalt vuxenliv blir det än mer kännbart.  

 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter av 1989, den så kallade barn-

konventionen, handlar om mänskliga rättigheter för barn. Konventionens grundläggande 

ide är att se barn som självständiga subjekt med möjligheter att påverka sin situation. I 

konventionen markeras att alla barn, oberoende av kön, ursprung, religion eller möjliga 

funktionsnedsättningar, har rätt till särskild omsorg och speciellt skydd, eftersom barn är 

mer sårbara. Barnkonventionen bärs upp av fyra grundläggande principer. 

 

o Att alla barn har samma rättigheter 

o Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut 

o Att alla barn har rätt till liv och utveckling 

o Att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad 

 

Det åligger riksdag och regering att anpassa den svenska normgivningen till barn-

konventionens innehåll. Vår inhemska lagstiftningsverksamhet ska tolkas i enlighet med 

barnkonventionen. Sverige är bunden av konventionen sedan 1990 men då den inte gäller 

som svensk lag vågar jag påstå att den behandlats styvmoderligt av rättsväsendet. Jag vet 

att jag inte är ensam om den åsikten. Bitvis föreligger brister i kunskapen om barn-

konventionen.
135

 Under de senaste åren har barnkonventionen kommit upp på agendan. 

Myndigheter och försäkringsbolag använder den numera dagligen i sitt arbete. Men det är 

inte självklart att så ska ske. Än finns många luckor att fylla. Tänk på fallet med den nio-

åriga pojken som dömdes att betala närmare 2 miljoner i skadestånd enligt en tredskodom 

från Södertörns tingsrätt. Fallet prövades med andra ord inte ens i sak. Vårdnadshavaren 

agerade inte för barnets räkning. Domstolen agerade inte för barnets räkning. Pojkens  
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 Om man vill applicera barnperspektivet på de situationer som ett utdömt skadestånd kan leda till i förläng-

ningen för ungdomar finns många tankar och goda idéer. Anna Singer pekar till exempel på sätt som kan för-

hindra att barn skuldsätts på sätt som negativt påverkar deras möjligheter till anpassning i samhället. Avskaffan-

det av solidariskt betalningsansvar för skadestånd samt användning av skuldsanering även för skulder avseende 

skadestånd är sådana exempel, Singer, Anna, Barns skyldighet att betala skadestånd – hur kan den begränsas? 
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intressen kan därigenom inte anses ha tagits tillvara. Exemplet belyser vårdnadshavarnas 

viktiga ställning som ställföreträdare för sina barn. Domstolen har inte tagit hänsyn till  

barnets bästa. Definitivt har domstolen inte tagit hänsyn till barnets juridiskt sett bästa. 

Domstolen hade kunnat konstatera att pojkens intressen inte kunde tas tillvara, då hans  

vårdnadshavare inte agerade för hans räkning. Och att det därigenom förelåg en typ av  

intressekonflikt. Då hade en god man kunnat förordnas för pojken. Det väsentliga måste 

vara att skydda och tillvarata barnets intressen.
136

  

 

I barnkonventionens artikel 3 står det bland annat: 

 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig det vidtas av offentliga eller privata sociala välfärds-

institutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

 

Det kan tilläggas att bedömningen av vad som är barnets bästa alltid måste göras indivi-

duellt, inför varje beslut samt att bedömningen måste bygga på kunskap och beprövad  

erfarenhet. Ett färdigt lagförslag är tänkt att ligga klart under 2016, för att göra barn-

konventionen till svensk lag. När barnkonventionen görs till lag blir den direkt tillämpbar i 

svenska domstolar och myndigheter. Det kommer garanterat att leda till att barns bästa 

hamnar i rampljuset.  

 

I sammanhanget kan påpekas att även Europakonventionen
137

 är en viktig del av det 

svenska rättssystemet, så också på skadeståndsrättens område.
138

  

 

Min slutsats är att den objektiva metoden, på det stora hela, är väl fungerande. Barnen bär i 

en stor del av fallen skadeståndsansvaret enligt denna metod, som till sin natur fungerar i 

symbios med ansvarsförsäkringen. En försäkring som tecknas av föräldrarna och betalas av 

föräldrarna. Om föräldrarna, på ett påtagligt sätt, har brustit i sin tillsynsplikt över barnet 

står de dessutom stor risk att själva bära skadeståndsansvaret. Är skada vållad genom brott 

är ansvaret för föräldrarna dessutom strikt.  Man kan, med det tankesättet, konstatera att 
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ansvaret på sätt och vis, i många fall, ligger även på föräldrarna. De barn som i slutändan 

får stå sina egna skadestånd är de som är nära nog vuxna. Och dessutom oftast handlat  

uppsåtligen. Det är i mitt tycke en rimlig avvägning. Till och med i dessa fall låter man 

jämkning ske när resultatet tenderar att bli alltför hårt mot den unge. Även det är en rimlig 

avvägning.  

 

Min åsikt är snarare att mer resurser borde läggas på vad som händer efter det att ett skade-

stånd utdömts. Ett barn eller en ungdom som inte kan betala det skadestånd han dömts att 

betala borde få en effektivare och snabbare hjälp än idag. Att skulden registreras hos krono-

fogden när den inte kan betalas, och finns kvar där år ut och år in, mår ingen bättre av. Vad 

man skulle kunna göra åt det problemet får emellertid utredas på annan tid och plats.  

 

Uppskattningsvis har mellan 96 och 97 % av den svenska befolkningen ansvarsförsäkring.
139

 

Inom dess ram är det knappast aldrig oskäligt att låta fullt skadestånd utgå. De procent som 

återstår och dessutom döms att betala skadestånd får förlita sig på skälighetsbedömningen i 

2:4 SkL som enligt min mening fungerar tämligen bra. Inte perfekt, men nära nog. Såväl  

tankar om reparation som tankar om prevention gagnas av ansvarsförsäkringen. När  

barnkonventionen blir lag läggs ytterligare en dimension till för att skydda de som behöver 

det allra mest i samhället, barnen.  
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NJA 2013 s. 145  

NJA 2015 s. 482 

 

Hovrätterna 

 

RH 1984:31 

RH 1996:82  

B 2215-09 

B 4281-12 

T 107-13 

T 1124-13 

 

Tingsrätterna 

Södertörns tingsrätt, tredskodom 2009-10-26, mål T 11515–09  
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