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Sammanfattning  
 

Trots att mer strikta varianter av föräldraansvar ratats i tidigare lagstiftningssammanhang, samt 

att starka motreaktioner riktats mot lagförslaget under det aktuella lagstiftningsarbetet, infördes 

till slut ett så kallat principalansvar för föräldrar i den svenska skadeståndslagen år 2010. Syftet 

var att minska ungdomsbrottsligheten i samhället genom att markera att föräldrar bär det  

huvudsakliga ansvaret för sina barn. Sedan ikraftträdandet har från flera håll uppmanats till att 

regleringen måste ses över. På grundval av dessa uppmaningar har följande uppsats utformats 

i syfte att kritiskt granska regleringen avseseende föräldrars principalansvar.  

Granskningen har utmynnat i att föräldrars ”principalansvar” till sin konstruktion måste anses 

vara en helt ny ansvarsform i svensk skadeståndsrätt och att det är missvisande att benämna 

ansvaret som ett principalansvar. Vidare är det tveksamt om regleringen är påkallad rent  

skadeståndsrättsligt då övrig befintlig reglering avseende barns och föräldrars skadestånds- 

ansvar torde kunna betraktas som fullgod. Eftersom ansvaret innebär ett frånsteg från den  

skadeståndsrättsliga huvudregeln om culpaansvar måste införandet av ett sådant vara väl  

underbyggt med goda argument. I förarbetena motiveras dock reformen i princip enbart med 

godtyckliga argument och empiriskt ogrundade förhoppningar om minskad ungdoms- 

brottslighet. Att lagstiftningen genomförts på osäkra grunder återspeglas i det faktum att  

regleringen i vissa avseenden till och med tycks verka kontraproduktiv i förhållande till sitt 

syfte. Vidare har utvärderingen av ansvaret resulterat i att det kan ifrågasättas hur väl  

regleringen förhåller sig till rättssäkerhetens krav och Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Lika lite som jag inom ramen för det här arbetet har kunnat bevisa att reformen inte har haft 

någon effekt på ungdomsbrottsligheten, har jag inte heller kunnat visa att den faktiskt har haft 

det. Då reformen har visat sig bristfällig ur flera aspekter samt att den tenderar att drabba dem 

i samhället som redan är socialt och ekonomiskt utsatta, bör det dock ifrågasättas om den  

eventuella effekt som ansvaret har på ungdomsbrottsligheten, kan anses stå i proportion till 

konsekvenserna för de som drabbas hårt av reformens genomslag.  
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”Sammantaget har det solidariska skadeståndsansvaret enligt de professionella som Brå inter-

vjuat i denna studie resulterat i en ordning som kan vara både rättsosäker och direkt motverka 

det ursprungliga syftet. Dessutom kan de effekter som de professionella lyft fram antas leda till 

ett minskat förtroende för rättsväsendet då förfarandet kan upplevas som både godtyckligt och 

orättvist. Det är därför Brås bedömning att det solidariska skadeståndsansvaret bör  

utvärderas i samtliga delar.” 

            Brå-rapport 2014:111 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Historiskt har föräldrar i Sverige inte haft något generellt ansvar för skador orsakade av deras 

barn. Frågan om föräldrar ska bära ett skadeståndsansvar för sina barns handlingar och i så fall 

hur ett sådant ansvar ska vara utformat har dock länge varit föremål för diskussion. Redan år 

1972, i propositionen till en ny skadeståndslag, diskuterades olika varianter av ett skärpt  

skadeståndsansvar för föräldrar. Inte förrän 1993 kom dock den första ansvarsregeln på området 

föräldraansvar att kodifieras i lagstiftningen genom att ett tillägg om föräldrars tillsynsplikt 

stadfästes i föräldrabalkens (1949:381) (FB) sjätte kapitel. Tillsynsplikten förenad med den all-

männa culparegeln i skadeståndslagen (1972:207) (SkL) medförde att föräldrar efter reformen 

enligt lag bar ett skadeståndsansvar för sina barns skadegörande handlingar i de fall föräldern 

försummat sin tillsynsplikt.2 Ett förslag om att föräldrar skulle bära ett skadeståndsansvar  

oberoende av egen culpa var, liksom det varit flera gånger tidigare, även under detta lagstift-

ningsarbete uppe för diskussion. Precis som i föregående turer avvisades idén av regeringen 

även denna gång grundat bland annat på att preventionstanken bakom en sådan reform starkt 

kunde ifrågasättas samt att ett ansvar av sådant slag ansågs rimma illa med hur det skadestånds-

rättsliga reformarbetet borde bedrivas.3  

Under 2009 var återigen föräldraansvaret föremål för utredning. Som ett led i att bekämpa  

ungdomsbrottsligheten anfördes att skadeståndsansvaret för föräldrar borde skärpas i syfte att  

markera att det är föräldrarna som bär huvudansvaret för sina barn och ungdomar. I samband 

med utredningen inhämtades yttranden från ett fyrtiotal remissinstanser. En betydande del av 

instanserna var starkt kritiska till reformen. Dessa anförde bland annat att ansvarsformen var 

                                                           
1 Brå-rapport 2014:11, Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling (i det följande Brå-rapport 2014:11)  

s. 89.  
2 Tidigare hade föräldrar enligt då gällande allmänna principer kunnat dömas till ansvar vid bristande tillsyn.   
3 Prop. 1993/94:57 om vårdnadshavares skadeståndsansvar (i det följande prop. 1993/94:57) s. 13 f.  
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främmande för svensk skadeståndsrätt samt poängterade de tekniska problem som ett ansvar, 

utformat så som föreslagits, skulle innebära. Vidare riktades kritik mot bristen på empiriska 

grunder och goda argument.4 Trots kritiken kom ett så kallat principalansvar för föräldrar att 

införas i skadeståndslagens tredje kapitel. ”Principalansvaret” innebär att föräldrar efter  

reformen numer inte endast bär ett tillsynsansvar, utan även riskerar att utan egen vårdslöshet 

bli skadeståndsskyldiga för skador som orsakas genom de brott som deras barn begår.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Föranlett av den kritik som riktats mot föräldraansvaret, och inte minst av uppmaningar från 

flera håll att regleringen bör ses över5, är syftet med den här uppsatsen att kritiskt utvärdera det 

skadeståndsrättsliga ”principalansvaret” för föräldrar. Granskningen kommer närmare att ske 

utifrån följande frågeställningar:  

- Är ett skadeståndsrättsligt principalansvar för föräldrar förenligt med skadestånds- 

rättens grundläggande principer, rättssäkerhetens krav samt Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)?  

- Kan ett skadeståndsrättsligt principalansvar för föräldrar så som det är utformat  

förväntas fylla den funktion som lagstiftaren avsett?  

- Vilka, om några, brister eller problem har uppdagats i samband med tillämpningen av 

föräldrars principalansvar? 

- Bör det skadeståndsrättsliga principalansvaret för föräldrar finnas kvar i sin nuvarande 

form eller kan det reformeras på något sätt till det bättre? Alternativt, bör det avskaffas 

helt och hållet?  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att avse en utvärdering av föräldrars skadeståndsansvar enligt 3 kap. 

5 § SkL samt där tillhörande regler som infördes i samband med den aktuella paragrafen.  

Utvärderingen är avgränsad till de frågeställningar som presenterats ovan. Vidare kommer  

exempelvis barns skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada inte att redogöras för, eftersom 

att sådana skador inte omfattas av föräldrars principalansvar. Inte heller kommer ansvars- 

                                                           
4 Se prop. 2009/10:142 angående ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare (i det följande  

prop. 2009/10:142) s. 20 och 26.  
5 Se bland annat Brå-rapport 2014:11, Brottsoffermyndighetens skrivelse 8059/2013 (i det följande BrOM  

skrivelse 8059/2013); Schultz, Mårten, Önskvärd HD-prövning av instagramfallet, 2014 (i det följande Schultz, 

Önskvärd HD-prövning av instagramfallet); Andersson, Håkan, Instagramdomen – demonstration av det defekta 

strikta ansvaret för vårdnadshavare, 2015 (i det följande Andersson, Instagramdomen); Zeijersborger, Peter, 

Oengagerade föräldrar gynnas av ny skadeståndslag, 2013 (i det följande Zeijersborger, Oengagerade föräldrar 

gynnas av ny skadeståndslag).  
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reglering avseende biologiska- eller adoptivföräldrar som inte har vårdnad om sitt barn eller 

särskilt förordnade vårdnadshavare att utredas, eftersom dessa inte omfattas av ansvaret enligt 

3 kap. 5 § SkL. 

1.4 Begreppsförklaringar 

I uppsatsen kommer det ansvar som utgörs av 3 kap. 5 § SkL huvudsakligen benämnas med 

dess arbetsnamn: föräldrars principalansvar.6 I förekommande fall kommer dock begreppet 

föräldraansvar7 alternativt objektivt ansvar att användas synonymt för detta ansvar.  

Det ansvar som utgörs av en förälders egen culpa, det vill säga 6 kap. 2 § FB förenat med 2 kap. 

1 § SkL kommer i uppsatsen att betecknas tillsynsansvar.  

Med förälder avses en biologisk- eller adoptivförälder som även har vårdnaden om sitt barn om 

inget annat framgår av sammanhanget.  

Med vårdnadshavare menas i framställningen en vårdnadshavare som också är förälder till  

barnet om inget annat anges i sammanhanget. 

1.5 Metod och material  

Lagrådet har till uppgift, att på anmodan av regeringen eller ett riksdagsutskott, granska ett 

lagförslags förenlighet med bland annat rättsordningen i övrigt och rättssäkerheten samt under-

söka om lagen kan förväntas tillgodose dess angivna syften.8 Jag har valt att låta Lagrådets 

granskningspunkter ligga till grund för utformningen av mina frågeställningar då de, eftersom 

de är grundlagsstadgade hållpunkter för Lagrådet, måste kunna anses vara kvalificerade punkter 

att analysera en lag utifrån.9 De punkter som Lagrådet ska granska ett lagförslag utifrån är  

följande:  

- hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 

- hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, 

- hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, 

- om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts 

                                                           
6 Ansvarsformen benämns bland annat i förarbetena även som ”vårdnadshavares principalansvar”, se ex. prop. 

2009/10:142.  
7 ”Föräldraansvar” används bland annat av professor Mårten Schultz för att beteckna det aktuella ansvaret. Se 

exempelvis Schultz, Önskvärd HD-prövning av instagramfallet. Terminologin används även som rubrik till  

lagkommentaren i Zeteo avseende 3 kap. 5 § SkL.  
8 8 kap. 22 § Regeringsformen (1974:152) (RF) samt Lagrådet, Lagrådets verksamhet, 2016 (i det följande 

Lagrådet). 
9 I och med detta förhållningssätt inryms de stora och mest väsentliga delarna av lagregeln i analysen medan  

ansvarets detaljreglering, av tids- och utrymmesskäl, lämnas tills vidare. 
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- vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen10 

Dessutom har Lagrådet ofta anledning att ta ställning till om ett lagförslag är förenligt med EU-

rätt eller EKMR.11 Eftersom Lagrådets punkter är generella samt att de är anpassade för gransk-

ning på lagförslagsstadiet har jag vid utformningen av mina frågeställningar anpassat punkterna 

till att specifikt passa mitt ämne. Då uppsatsen utgör en analys av en reform efter dess genom-

slag har frågeställningarna, till skillnad från Lagrådets granskningspunkter, dessutom utformats 

så att de passar för en efteranalys. 

För att fastställa gällande rätt samt för att utreda huruvida föräldrars principalansvar är förenligt 

med grundläggande skadeståndsrättsliga principer har rättsvetenskaplig metod tillämpats.12 

Denna metod är lämplig för att till en början utreda vad som är gällande rätt, vilket måste göras 

för att en jämförelse med principerna som framgår av skadeståndsrättslig tradition ska vara 

möjlig. Såväl primärkällan lagtext som skadeståndsrättslig doktrin har studerats. Detta eftersom 

att enbart lagtext sällan är tillräckligt för att fastställa vad som är gällande rätt.13 I linje med 

nordisk lagstiftningstradition14 har jag, precis som lagstiftaren gjorde i förarbetena till lagen, 

gjort en viss utblick till våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland. Dock inte för 

att genomföra en stor och renodlad komparation, utan endast för att överblicka hur våra grann-

länder valt att lagstifta på området.   

Av utrymmes- och tidsskäl har det inte funnits möjlighet att inom ramen för denna uppsats 

genomföra ett studium av samtliga domar där föräldraansvaret har tillämpats. Avseende kvan-

titeten av fall där ansvarsregeln prövats i domstol samt de kvalitativa anledningarna till att  

ansvaret inte alltid yrkas på, har underlag inhämtats från en studie gjord i ett examensarbete 

utfört vid Umeå universitet. Då rättskällevärdet av ett arbete som detta bör beaktas med  

försiktighet dras inga avgörande slutsatser baserade enbart på detta material, utan resultatet av 

studien presenteras endast som en del av ett större sammanhang.  

En del av uppsatsen utgörs av en analys av om föräldraansvaret, så som det är utformat, kan 

förväntas fylla den funktion som lagstiftaren avsett. För att få en grundläggande uppfattning om 

vad ungdomsbrottslighet är och vad som kan verka preventivt för att bromsa utvecklingen höll 

                                                           
10 8 kap. 22 § RF.   
11 Se Lagrådet. 
12 Enligt Sandgren inbegriper rättsvetenskaplig metod både fastställelse och analys av rätten. Sandgren, Claes, 

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015 (i det följande Sandgren) s. 42. 
13 Bernitz m.fl., Finna rätt, 2010 (i det följande Bernitz m.fl.) s. 109.  
14 Schultz, Mårten, Föräldrars ansvar för barns brott, 2010 (i det följande Schultz, Föräldrars ansvar för barns 

brott) s. 203.  
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jag en intervju med professor Felipe Estrada som är specialiserad på ungdomsbrottslighet. Av 

intervjun fick jag även rekommendationer om vilka källor med kriminologiskt material som jag 

kunde söka vidare i avseende fenomenet ungdomsbrottslighet och föräldrars brottsföre- 

byggande roll.15  

För att bilda mig en uppfattning om hur det har resonerats kring föräldrars skadeståndsansvar 

över tid har jag utförligt studerat de förarbeten och utredningar där frågan har behandlats såväl 

för detta reformarbete som tidigare. Exempel på mindre traditionella rättskällor som haft  

betydelse i min utredning är rapporter och PM från Brottsförebyggande rådet (Brå), rätts-PM 

från Åklagarmyndigheten (ÅM) samt utlåtanden från remissinstanser. Dessa källor har bland 

annat hänvisats till och citerats i förarbetena till föräldraansvaret, vilket tyder på att även lag-

stiftaren har lagt viss vikt vid dessa. Framförallt innehåller remissutlåtandena viktig information 

om vad olika delar av rättsväsendet och yrkesverksamma som kan komma att tillämpa regeln 

har för inställning och åsikter om föräldrars principalansvar. Brå-rapporterna är viktiga i min 

analys eftersom de både innehåller utredningar som legat till grund för införandet av  

principalansvaret från början, men som dessutom nu efter införandet rapporterar om ansvarets 

konsekvenser.  

Då hela reformen med föräldraansvaret förefaller vara en rättspolitisk aktion för att uppnå ett 

samhällsmål torde metoden för studien och analysen av grunderna för införandet av lagen samt 

dess faktiska verkan kunna benämnas som rättssociologisk.16 Delvis uppsatsen igenom, men 

huvudsakligen och mer utförligt i slutet av arbetet, kommer en analys och diskussion föras om 

de lege lata och de lege ferenda.17 Detta kommer att göras med tillämpning av en rättspolitisk 

metod då underlag för diskussionen dels bygger på vad som framställs tidigare i arbetet, dels 

även till en del på rättspolitisk argumentation.18  

1.6 Disposition  

Utvärderingen som följer avser de områden som jag har uppmärksammat som de mest proble-

matiska och kritiserade avseende föräldrars principalansvar. Inledningsvis presenteras en  

deskription av skadeståndsrättens grund och funktion och därefter följer en redogörelse över 

hur föräldrars skadeståndsansvar har behandlats historiskt. Följaktligen redogörs för barns och 

                                                           
15 Intervju med professor Felipe Estrada, 2016-02-03. 
16 Rättssociologi handlar om relationen mellan rätten och samhället. Se Hydén, Håkan, Rättssociologi: om att 

undersöka relationen mellan rätt och samhälle, i Juridisk metodlära, 2013 s. 207.  
17 Analys och diskussion vävs in uppsatsen igenom för att på så sätt undvika allt för långa segment med endast 

faktamässiga redogörelser. 
18 Sandgren s. 48. 
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föräldrars skadeståndsansvar i gällande rätt. På detta följer en diskussion om huruvida den  

skadeståndsrättsliga regleringen kan anses fullgod även utan föräldrars principalansvar.  

Därefter följer ett resonemang om huruvida det är en rättvisande benämning att beteckna  

föräldrars principalansvar som just ett principalansvar.  

Efter att reformen har utvärderats ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv fortskrider granskningen 

till att reda ut reformens förutsättningar att uppfylla dess avsedda syfte ur ett mer kriminologiskt 

och samhälleligt perspektiv. Därefter följer en utvärdering av ansvarsregleringens processuella 

aspekter och de problem som uppdagats i samband med tillämpningen. I samband med detta 

resoneras även kring huruvida föräldrars principalansvar kan anses förenligt med rättssäker-

hetens krav och rättighetskraven enligt EKMR. Framställningen avslutas med en kort framställ-

ning av hur våra nordiska grannländer har valt att lagstifta på området. Baserat på vad som 

framkommer av utvärderingen följer slutligen en summerande och avslutande diskussion av 

den reform som skett i och med införandet av föräldrars principalansvar, samt ett resonemang 

om de lege ferenda.  

2. Skadeståndsrättens grund och funktion 

2.1 Introduktion  

Huruvida föräldraansvaret är förenligt med skadeståndsrättens grund och funktion har ifråga-

satts såväl i det senaste lagstiftningsarbetet som i tidigare utredningar. För att möjliggöra en 

analys av hur föräldraansvaret ställer sig i förhållande till skadeståndsrättens grund och dess 

funktioner följer här en kort redogörelse av dessa som sedan kommer att återkopplas till i  

relevanta delar av uppsatsen.  

2.2 Culparegeln och de huvudsakliga funktionerna  

Allmänt uttryckt är skadestånd en ersättning som ska sätta den skadelidande i samma  

ekonomiska ställning som om skadan aldrig inträffat.19 Den mest grundläggande principen i 

svensk skadeståndsrätt är culparegeln. Enligt denna centrala princip ska den som orsakar en 

skada, genom uppsåt eller av vårdslöshet, ersätta skadan.20 Vad som däremot är skadeståndets 

huvudsakliga funktion har länge debatterats intensivt, både i Sverige och i andra länder.21 Med 

funktion avses inom skadeståndsrätten en verkning som ger en förklaring till att reglerna anses 

vara lämpliga och nyttiga. Skadeståndet har flera funktioner som delvis sammanhänger med 

                                                           
19 Hellner, Jan och Radetzki, Markus, Skadeståndsrätt, 2013 (i det följande Hellner/ Radetzki) s. 23. 
20 Se exempel Bengtsson, Bertil, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, 1994 (i det följande Bengtsson,  

Skadeståndsrätt) s. 15 och prop. 2009/10:142 s. 9. 
21 Hellner/ Radetzki s. 43.  
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varandra, delvis kommer i konflikt. De mest centrala funktionerna är reparation och prevention, 

men även placering av kostnader och pulverisering av förluster är funktioner av betydelse. 22  

2.2.1 Reparation  

Med reparation förstås inom skadeståndsrätten den ekonomiska ersättning som betalas för att 

ersätta den inträffade förlusten. Enkelt förklarat så ska skadeståndet vid personskada motsvara 

de utgifter för exempelvis läkarkostnader och sjukvård som den skadelidande har ådragit sig 

samt för de eventuella arbetsinkomstförluster som uppstått till följd av skadan. Vid sakskada 

ska istället ersättningsbeloppet motsvara den förlorade egendomens värde, eller den skadade 

egendomens reparationskostnader, samt eventuellt även mer indirekta förluster i form av  

exempelvis hyreskostnader som den skadelidande haft som en följd av sakskadan.23  

2.2.2 Prevention  

Till skillnad från övriga funktioner, är skadeståndets preventiva funktion verksam innan dess 

att en skada inträffar, närmare bestämt för att förhindra att en skada över huvud taget inträffar.  

Skadeståndets funktion att verka preventivt kan komma till uttryck på olika sätt, bland annat 

åtskiljs den individualpreventiva- från den allmänpreventiva funktionen. Den individualpreven-

tiva funktionen fungerar på så sätt att den som en gång har varit tvungen att utge ett skadestånd, 

blir mer benägen att i framtiden undvika sådant beteende som kan föranleda att historien upp-

repar sig. Ännu viktigare inom skadeståndsrätten är istället den allmänpreventiva funktionen, 

som syftar till att avskräcka folk i allmänhet från att begå handlingar som kan medföra skade-

ståndsskyldighet. I svensk rättsvetenskap är det främst professor Vilhelm Lundstedt som har 

framhållit preventionen som skadeståndets viktigaste funktion. Lundstedt menade att det är 

mycket viktigare att skadeståndsansvaret medför att antalet skadefall minskar, än att skadestånd 

utgår i de jämförelsevis få fall där skada inträffar. Vidare menade han att om vårdslösa hand-

lingar inte var ålagda med skadeståndsansvar, så skulle de vårdslösa handlingarna bli allt  

vanligare – och till slut så pass vanliga och sakna reaktion att de inte längre ens torde kunna 

kallas vårdslösa. Genom att belägga ett sådant handlande med skadeståndsskyldighet medför 

det att det allmänna medvetandet förstår att handlandet bör undvikas.24  

2.2.3 Placering av kostnader  

Skadeståndet innebär en ersättning för den skadelidande, men samtidigt motsvaras denna  

ersättning av en lika stor förlust för den som förpliktigas att betala skadeståndet. Den ekono-

miska förlusten flyttas således över på den skadeståndsskyldige, alternativt på ett kollektiv av 

                                                           
22 Hellner/ Radetzki s. 36 och s. 43.   
23 Hellner/ Radetzki s. 36. 
24 Hellner/ Radetzki s. 39.  
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potentiellt skadeståndsskyldiga om det finns en ansvarsförsäkring som täcker skadan. Från en 

samhällsekonomisk synpunkt är inte skadan ersatt genom att den på detta sätt flyttas över. Om 

den skadelidande däremot har tecknat en försäkring som täcker en skada som uppstår, sker 

ingen överflyttning av förlusten, eftersom den skadelidande genom att betala premier till  

försäkringsbolaget själv har bekostat skyddet.25  

2.2.4 Pulverisering av förluster  

I nutida förhållanden är skadeståndet nära sammankopplat med försäkring. Typiskt för alla  

försäkringar är risken för att en skada någon gång ska inträffa och leda till att försäkringsersätt-

ning ska betalas ut. Kostnaderna för denna ovisshet finansieras genom att försäkringstagare 

betalar de försäkringspremier som noga beräknats till att motsvara denna ovisshet. När en skada 

inträffar fördelas den förlust som uppstår på alla dem som erlagt premier, därigenom blir den 

lättare att bära för den enskilde. Vad gäller skadestånd är den vanligaste formen av pulverisering 

att den skadeståndsskyldige har en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndsskyldigheten. De 

allra flesta skadestånd vad gäller person- och sakskada i utomobligatoriska förhållanden betalas 

av försäkringsbolag.26  

3. Historik  

3.1 Introduktion 

Föräldrars ansvar för barns skadegörande handlingar hade redan före reformen 2010 varit före-

mål för utredning ett flertal gånger. Olika typer av ansvar så som presumtionsansvar, objektivt 

ansvar och tillsynsansvar i olika varianter har diskuterats. Viss lagstiftning har skett på området 

men det finns även flera exempel på när förslag om mer strikta former av föräldraansvar direkt 

har avvisats och således inte föranlett någon lagstiftning. Argumenten för avvisning av sådana 

förslag har bland annat baserats på tvivel avseende en sådan ansvarsforms förenlighet med den 

svenska skadeståndsrätten samt tvivelsmål avseende dess förutsättningar att fylla det ämnade 

syftet.  

3.2 Skadeståndslagens tillkomst 

År 1959 sammankallades en nordisk kommitté bestående av bland annat professor Jan Hellner, 

justitierådet Gösta Wallin och advokat Per-Axel Weslien för att utreda vissa skadeståndsrätts-

liga frågor, däribland barns och föräldrars ansvar. Utredningen föranleddes av att den gamla 

strafflagen (SL) från 1864 kom att ersättas med en brottsbalk (1962:700) (BrB) år 1962.27  

                                                           
25 Hellner/ Radetzki s. 37. 
26 Hellner/ Radetzki s. 39. 
27 SOU 1963:33 Skadestånd 1 (i det följande SOU 1963:33) s. 6.  
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Eftersom brottsbalken inte kom att innehålla någon motsvarighet till 6 kap. SL, där vissa regler 

om skadestånd återfanns, beslutades det om att en särskild lag skulle upprättas för detta ända-

mål.28 Bestämmelserna i 6 kap. SL var visserligen kortfattade men hade ändå, tillsammans med 

speciallagstiftning och den rättspraxis som vuxit fram, grundläggande betydelse för den 

svenska skadeståndsrätten. Kommittén beslutade att innehållet i den nya lagen i huvudsak 

skulle motsvaras av de gamla bestämmelserna om barn och föräldrars ansvar som stadgades i 

SL. Den gamla strafflagen innehöll ingen speciell bestämmelse avseende en förälders eller  

annan vårdnadshavares29 ansvar för en skadegörande handling företagen av ett barn. Dock 

framgick det av 6 kap. 6 § SL att ett barn under 15 år som ålagts skadeståndsansvar hade  

möjlighet att söka ersättning för skadeståndet av den som genom underlåten vård av barnet 

vållat skadan. Vidare fanns det redan i 3 kap. 6 § SL ett straffansvar föreskrivet för föräldrar 

som underlåtit att hindra sina barn från att begå en straffbelagd gärning.30 Generellt gällde den  

allmänna culparegeln för föräldrar och andra vårdnadshavare som en allmän princip vid bris-

tande tillsyn, men med hänsyn till önskemål från främst den norska delen av kommittén föreslog 

de kommitterade att uttryckliga bestämmelser om föräldrars ansvar skulle meddelas.  

Kommittén kom dock efter övervägande att avslå både tanken på ett objektivt ansvar samt  

förslaget om ett presumtionsansvar. Motiven för avvisningarna grundades på såväl  

avgränsningsproblematik som bevissvårigheter och tillräckliga skäl ansågs ej föreligga för att 

föranleda lagstiftning av någon av ansvarsformerna. Kommittén menade att det visserligen 

måste anses vara så att bristande uppfostran har en betydelse för barns skadegörelse men  

poängterar samtidigt att man inte kan räkna med att möjligheten att ålägga föräldrar skade-

ståndsansvar på grund av en allmän brist i deras uppfostran kan ha någon praktisk betydelse.31  

3.3 En ny skadeståndslag 

Ett skärpt föräldraansvar kom återigen att diskuteras i början av sjuttiotalet i propositionen till 

en ny skadeståndslag då skadeståndskommittén och remissinstanserna framställt förslag om 

detta. Departementschefen avslog likväl denna gång förslaget om att införa en särskild regel 

om ansvar vid tillsyn över barn med motivering att sådant ansvar inte kunde anses påkallat.32 

                                                           
28 SOU 1963:33 s. 11 ff.  
29 Med vårdnadshavare avsågs här någon som utövade den faktiska tillsynen över barnen, det vill säga en vidare 

definition än innebörden av begreppet inom familjerätten och enligt föräldrabalken. Se SOU 1963:33 not.1 s. 27.  
30 Utöver föräldrarna omfattades även andra uppfostrare och förmyndare av ansvaret. Se SOU 1963:33 s. 27 f. Se 

även idag gällande lagstiftning i 23 kap. 6 § andra stycket BrB. 
31 SOU 1963:33 s. 27 ff. 
32 Prop. 1972:5 angående förslag till ny skadeståndslag (i det följande prop. 1972:5) s. 172. 
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Frågan om ett objektivt ansvar33, det vill säga ett ansvar för föräldrar utan någon prövning av 

egen culpa, berördes också i propositionen, men även detta kom att avfärdas av departements-

chefen. Grunderna för avfärdandet var huvudsakligen att en reform i den riktningen skulle 

rimma illa med den allmänna synen på hur det skadeståndsrättsliga reformarbetet borde bedri-

vas och att skador vållade av barn inte ansågs inta en sådan särställning att en skärpning kunde 

anses motiverad. Något förslag om ett principalansvar för föräldrar lades inte fram i detta sam-

manhang och motiven mot ett sådant ansvar var sammanfattningsvis att ersättningsbehoven i 

samhället, istället för skadestånd, huvudsakligen skulle tillgodoses genom försäkrings- 

lösningar.34   

3.4 Ett skärpt ansvar i syfte att minska ungdomsbrottsligheten utreds 

Som i ett led att minska ungdomsbrottsligheten tillsatte Brå, på uppdrag av Justitie- 

departementet, år 1987 en arbetsgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att utvidga  

föräldrars ansvar vid barns brottsliga handlingar. I rapporten från arbetsgruppen konstaterades 

att ungdomsbrottsligheten utgjorde ett allvarligt samhällsproblem i och med att den var så pass 

utbredd. Efter en attitydundersökning som arbetsgruppen genomfört visade det sig att en klar 

majoritet av de tillfrågade ansåg att föräldrar och barn borde svara gemensamt för följderna av 

de skador som barnet orsakar, samt att närmare 90 procent ansåg att föräldrar borde ta ett större 

ansvar för uppfostran av de unga. Vidare anfördes i rapporten att forskning visat att familjen 

har en stor betydelse avseende i vilken utsträckning ett barn riskerar att utveckla ett brottsligt 

beteende.35 

Det konstaterades att det är viktigt att samhället underlättar för familjer att leva upp till rollen 

av att vara den viktigaste institutionen för barns utveckling. Arbetsgruppen förde vidare ett 

resonemang om att avståndet mellan ungdomar och deras föräldrar ökat, vilket ledde fram till 

ett konstaterande av att föräldrar och andra i den unges närhet måste anses vara de som bäst kan 

förebygga oönskat beteende. Sammantaget kom gruppen fram till att föräldrars ansvar för barn 

och unga borde markeras tydligare samt att detta borde ske inom ramen för skadeståndslagen. 

Den kom att föreslå tre olika former av ansvar: en skärpning av vållandeansvaret, ett presum-

tionsansvar eller alternativt ett principalansvar. Gruppen föreslog vidare vissa ändringar utan 

skadeståndsrättslig koppling som ett led i att minska ungdomsbrottsligheten, och betonade att 

                                                           
33 Det som här kallades ”objektivt ansvar” är likvärdigt med det principalansvar som kom att införas genom  

reformen 2010. Grunderna för ansvaret i båda fall är att en förälder, oberoende av eget vållande, kan bli  

skadeståndsansvarig när dess barn har vållat en skada. Se DS 2009:42 Ett skärpt skadeståndsansvar för  

vårdnadshavare (i det följande DS 2009:42) s. 20.  
34 Prop. 1972:5 s. 172 ff. 
35 Brå-PM 1990-1, Barnens brott och föräldrarnas ansvar (i det följande Brå-PM 1990-1) s. 83 f.  
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en skadeståndsrättslig sanktion inte ensam kunde förväntas få någon större betydelse i samman-

hanget. Gruppen var även tydlig med att den föreslagna ändringen av skadeståndslagen i princip 

enbart syftade till att markera den av samhället brottsförebyggande roll som tillskrivits  

föräldrar.  

I remissförfarandet som följde Brå-rapporten var flera av remissinstanserna positiva till en 

skärpning av föräldrars skadeståndsansvar. Invändningarna var dock många. Antagandet om att 

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

att ansvaret inte kunde förväntas ha någon positiv effekt i familjer med sociala problem, då ett 

ekonomiskt ansvar i sådana familjer kunde bli svårt att bära. Det antogs även att den preventiva 

effekten i välbärgade familjen endast skulle bli ett slag i luften, då det måste antas att föräldrar 

redan gör vad som kan begäras. En annan synpunkt var att ett strikt ansvar skulle kunna leda 

till att vissa föräldrar inte skulle vilja ha del i vårdnaden över barnet.36  

Med syfte att motverka våld och att förbättra stöd för brottsoffer tillsatte regeringen 1989 en 

utredning kallad Våldskommissionen. Kommissionen uttryckte sitt stöd för den tidigare  

presenterade Brå-rapporten och kom följaktligen med ett förslag till lagstiftning. Utredning  

utmynnade i ett förslag om ett tillägg av en uttrycklig bestämmelse i 6 kap. 2 § FB genom vilken 

det skulle markeras att barn både har behov av, och rätt till, att föräldrarna ställer upp för dem 

i olika sammanhang. 37  

3.5  Föräldrars ansvar markeras genom lagstiftning 

Tillsammans med de synpunkter som framställts vid remissbehandling, kom såväl Brå-  

rapporten som Våldskommissionens förslag att behandlas i en departementspromemoria om 

vårdnadshavares skadeståndsansvar i början av nittiotalet.38 Både tanken på ett presumtions- 

ansvar och ett principalansvar avfärdades dock. Avseende ett presumtionsansvar ifrågasattes 

om omkastningen av bevisbördan skulle innebära någon större saklig förändring.39 Det tillades 

även att syftet med lagändringen i första hand inte var att säkerställa den skadelidandes ersätt-

ning för skada. Istället lades ett förslag fram om en skärpning av den i föräldrabalken stadgade 

tillsynsbestämmelsen. Den nya regeln syftade till att ge föräldrar ett uttryckligt ansvar för att 

förhindra att barnet skadar tredje man.  

                                                           
36 Agell, Anders, Föräldrars skadeståndsansvar, i Vänbok till Erland Strömbäck, 1996 (i det följande Agell) s. 7. 
37 Se prop. 2009/10:142 s. 16 f.  
38 DS 1993:11 Vårdnadshavares skadeståndsansvar (i det följande DS 1993:11). 
39 Vad gäller i princip både oaktsamhets- och orsaksfrågor så har den skadelidande oftast bevisbördan. Men i  

allmänhet ”[…] torde det ändå bli vårdnadshavarens sak att ange hur han eller hon anser att tillsynsplikten har  

fullgjorts” se prop. 1993/94:57 s. 16. Se även Agell s. 8. 
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I propositionen som följde ansåg regeringen, precis som det föreslagits i den föregående depar-

tementspromemorian, att föräldrars ansvar borde utvidgas.40 I likhet med promemorian av- 

visades också tanken på att skadeståndsskyldighet skulle föreligga utan föräldrars egen vårds-

löshet. Regeringen var övertygad om att föräldrar även utan en uttrycklig skadestånds- 

bestämmelse tar ansvar för sina barn och betalar eventuella skador som barnet orsakar. Den 

framhöll att det därför kunde ifrågasättas om det brottspreventiva syftet med ett ansvar obero-

ende av egen vårdslöshet verkligen kunde ha någon effekt. Dessutom anfördes det att  

situationen i socialt utsatta familjer kan vara sådan att föräldrarna varken fäster någon vikt vid 

ett ekonomiskt ansvar eller ens har förmåga att betala ett eventuellt skadestånd. Ytterligare ett  

argument som fördes mot ett ansvar oberoende av egen vårdslöshet var att ett sådant ansvar 

skulle gå emot huvudregeln inom svensk skadeståndsrätt, vilken är att för skadestånds- 

skyldighet krävs att man kan anses ha handlat uppsåtligen eller med vårdslöshet.41  

I propositionen avvisades även tanken på ett presumtionsansvar. Mot ett sådant ansvar anfördes 

bland annat att en sådan presumtionsregel skulle innebära att frågan om föräldrars ansvar skulle 

regleras annorlunda än annan skadeståndsskyldighet i skadeståndslagen. Vad som istället  

förordades i propositionen låg i princip i linje med vad som föreslagits i departements- 

promemorian. Ansvaret stämde dessutom överens med vad som tidigare, i förekommande fall, 

tillämpats som en allmän princip. Vad som kom att genomföras var ett tillägg i 6 kap. 2 § FB 

som innebar att föräldrar efter reformen bar ett skadeståndsansvar för sina barns skadegörande 

handlingar, om föräldern varit vårdslös i sin tillsyn. I propositionen uttryckte departements-

chefen att ”[…] ett utvidgat skadeståndsansvar säkerligen skulle få en preventiv effekt för de 

flesta familjer”.42 

4. Barns och föräldrars skadeståndsansvar  

4.1 Introduktion 

De senaste decenniernas utveckling har resulterat i att det idag finns ett förhållandevis väl  

utvecklat regelverk avseende barns och föräldrars skadeståndsansvar. Vid sidan av de skade-

ståndsrättsliga bestämmelserna finns dessutom ett straffsanktionerat ansvar för föräldrar. För 

att möjliggöra en utvärdering av huruvida ett principalansvar för föräldrar är påkallat rent  

skadeståndsrättsligt är det av relevans att se ansvaret i sin kontext och därmed även studera 

                                                           
40 Prop. 1993/94:57. 
41 Prop. 1993/94:57 s. 12 ff. 
42 Prop. 1993/94:57 s. 17.  
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vilka övriga bestämmelser som idag reglerar barns och föräldrars ansvar vid barns skade- 

vållande handlingar.  

Nedan följer en framställning av under vilka förutsättningar som de olika ansvarsformerna  

aktualiseras samt när jämkning av skadeståndsansvar kan bli aktuellt. Dessutom redogörs för 

de ledande hemförsäkringsbolagens villkor avseende ansvarsförsäkring, eftersom omfattningen 

av dessa spelar en roll i frågan om jämkning samt avgör vem eller vilka som i slutändan blir 

kostnadsbärare av ett skadestånd. Utifrån denna redogörelse följer ett resonemang om huruvida 

det skadeståndsrättsliga föräldraansvaret är påkallat, eller om det istället kan anses överflödigt 

ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv.  

4.2 Barns skadeståndsansvar  

Ett barn kan precis som en vuxen bli skadeståndsskyldigt. Däremot görs den skadestånds- 

rättsliga bedömningen inte riktigt på samma sätt när ett barn av oaktsamhet har vållat en skada 

jämfört med samma skada orsakad av en vuxen. Ett barns eget skadeståndsansvar regleras i en 

särskild kombinerad ansvars- och jämkningsregel i 2 kap. 4 § SkL. Denna bestämmelse reglerar 

uttryckligen endast ett barns ansvar vid vållande och är således inte direkt tillämplig vid strikt 

ansvar eller principalansvar. För sådana ansvarsformer gäller som utgångspunkt samma regler 

som för vuxna.43  

När man ska bedöma i vilken utsträckning ett barn ska hållas skadeståndsskyldigt vid vållande 

av skada är det en rad faktorer som ska beaktas. Hänsyn ska tas till ålder, utveckling, handling-

ens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt  

övriga omständigheter. Utifrån dessa faktorer görs en skälighetsbedömning för att fastställa i  

vilken mån ett barn som vållat skada ska hållas skadeståndsskyldigt.44 Just åldersfrågan har en 

väsentlig betydelse vid bedömningen av barns skadeståndsansvar. I stora drag gör man en upp-

delning av barn i kategorierna 0–ca 4 år, ca 4–15 år samt 15–18 år.45 Genom rättspraxis har 

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

huvud taget, eftersom man ansett att de varken kan anses vara oaktsamma eller handla med 

uppsåt vid orsakande av skada.46 Om ett barn som ännu inte fyllt 15 år vållar skada sker  

aktsamhetsbedömningen efter mer objektiva kriterier än för vuxna då tanken är att någon som 

är under 15 år generellt ska behandlas mildare än äldre personer. Först när en ungdom har fyllt 

                                                           
43 Bengtsson, Bertil och Strömbäck, Erland, Lagkommentar till 2 kap. 4 § SkL Zeteo, 2014. Se även  

Hellner/ Radetzki s. 248. 
44 2 kap. 4 § SkL. Se även Hellner/ Radetzki s. 247 och Agell s. 2. 
45 Hellner/ Radetzki s. 250. 
46 Hellner/ Radetzki s. 248 samt se exempelvis NJA 1977 s. 186.  
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15 år görs en aktsamhetsbedömning på samma sätt som för vuxna.47 Däremot finns det utrymme 

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

ungdom. När ett barns ansvar täcks av en ansvarsförsäkring görs som regel ingen prövning av 

skäligheten. När en existerande ansvarsförsäkring finns kan fullt skadestånd utgå då det anses 

att ett barns ansvar i ett sådant fall bör bedömas enligt samma aktsamhetsnormer som gäller för 

vuxna.48  

4.3 Föräldrars skadeståndsansvar  

4.3.1 Föräldrars principalansvar  

Föräldrars principalansvar är placerat i skadeståndslagens tredje kapitel som bär rubriken  

”Skadeståndsansvar för annans vållande och för det allmänna”. Kapitlets femte och sjätte para-

grafer är de som ger uttryck för föräldraansvaret och där tillhörande jämkningsmöjligheter. I 

kapitlet inryms, utöver föräldraansvaret, bland annat arbetsgivares principalansvar för arbets-

tagare samt det allmännas skadeståndsansvar. Vidare kan vid tillämpning av föräldraansvaret, 

utöver den speciella jämkningsregeln i 3 kap. 6 § SkL, den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 

2 § SkL komma att aktualiseras.  

Ur 3 kap. 5 § första stycket första meningen SkL kan utläsas att ansvarssubjektet är en förälder 

som har vårdnaden om ett barn. Med detta avses samma definition av förälder som framgår av 

föräldrabalken, det vill säga både biologisk förälder och adoptivförälder.49  I föräldrabalken 

återfinns dessutom reglerna om vårdnad. Utgångspunkten är att barnets båda föräldrar är vård-

nadshavare, så länge inte något av undantagen är aktuellt eller annat har förordnats av  

domstol.50 Vårdnaden består från det att barnet föds fram till dess att det fyller 18 år eller dess-

förinnan ingår äktenskap.51 Därmed löper föräldraansvaret under samma tidsrymd. Om en  

särskilt förordnad vårdnadshavare har utsetts, så är barnets föräldrar inte längre vårdnadshavare, 

vilket innebär att föräldrarna inte längre ansvarar enligt 3 kap. 5 § SkL. Eftersom den särskilt 

förordnade vårdnadshavaren inte är barnets förälder, ansvarar inte heller denne enligt 3 kap. 5 

§ SkL. I ett sådant fall finns således ingen som kan hållas ansvarig enligt den aktuella  

bestämmelsen.   

Föräldraansvaret gäller enligt 3 kap. 5 § första stycket första punkten SkL person- eller sakskada 

som barnet vållar genom brott. Med detta förstås att skadan uppkommer genom en straffbar 

                                                           
47 Hellner/ Radetzki s. 248–249. 
48 Hellner/ Radetzki s. 250. 
49 Prop. 2009/10:142 s. 45. 
50 Se bland annat 6 kap. 3 § FB.  
51 6 kap. 2 § FB. Se även prop. 2009/10:142 s. 45. 
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handling från barnets sida. Vad som är ett brott regleras i brottsbalken.52 Av samma balk fram-

går att straffbarhetsåldern i svensk rätt är 15 år.53 Dock kan en person, även om han eller hon 

är under 15 år, göra sig skyldig till ett brott om han eller hon utför en brottslig handling.  

Däremot får, enligt vad som följer av 1 kap. 6 § BrB, en straffrättslig påföljd inte dömas ut. 

Enligt huvudregel anses brott ha begåtts endast när detta gjorts uppsåtligen.54 För de fall där det 

är särskilt föreskrivet att även vårdslösa handlingar är straffbara, omfattas dock även dessa av 

föräldraansvaret. Att skadan ska vara vållad genom brott innefattar även ett krav på ett orsaks-

samband mellan brottet och skadan. Huruvida det föreligger adekvat kausalitet avgörs enligt 

sedvanliga principer. 55   

Föräldraansvaret inrymmer även skada som uppkommer genom att barnet kränker någon  

annan.56 Att kränkningen måste vara allvarlig för att vara ersättningsgill framgår av 2 kap. 3 § 

SkL, till vilket bestämmelsen i fråga även direkt hänvisar. Brott som innebär att ett barn orsakar 

en ren förmögenhetsskada, det vill säga en ekonomisk skada som saknar samband med person- 

eller sakskada, anges däremot inte i bestämmelsen och omfattas således inte av föräldra- 

ansvaret. Vidare framgår av 3 kap. 8 § SkL att vissa typer av trafikskador är undantagna från  

föräldrars principalansvar.  

Enligt bestämmelsens andra stycke framgår att föräldraansvaret, för varje skadehändelse, är 

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

inträffade.57  Frågan om vad som utgör en enskild skadehändelse ska enligt förarbetena bestäm-

mas med utgångspunkt i händelseförloppet. Bedömningen görs utifrån den skadegörande hand-

lingen eller underlåtenheten, inte utifrån dess uppkomna effekter i form av skador.58 Vidare 

framgår av andra stycket att begränsningen gäller för båda föräldrarna gemensamt i de fall då 

barnet står under vårdnad av båda sina föräldrar. Om skadeståndsbeloppet överstiger en femte-

dels prisbasbelopp ansvarar barnet ensamt för resterande del av skulden.59  

Slutligen framgår av tredje stycket vad som gäller i ett fall där flera skadeståndsberättigade 

riktar anspråk mot föräldrarna och beloppen gemensamt överstiger beloppsbegränsningen i 

                                                           
52 1 kap. 1 § BrB.  
53 1 kap. 6 § BrB.   
54 1 kap. 2 § BrB.   
55 Prop. 2009/10:142 s. 45. 
56 Se 3 kap. 5 § första stycket andra punkten SkL.  
57 För 2016 är prisbasbeloppet beräknat till 44 300 kr. Föräldraansvaret är utifrån detta begränsat till ca 9 000 kr 

per skadehändelse. Se Statistiska centralbyrån, Prisbasbeloppet för 2016 beräknat till 44 300 kr, 2015 (i det föl-

jande Statistiska centralbyrån). 
58 Prop. 2009/10:142 s. 35. 
59 Brå-PM 2014:20, Brott begångna av barn (i det följande Brå- PM 2014:20) s. 93.  
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andra stycket. I de fall då maxbeloppet inte räcker till för att ersätta samtliga skadelidande, ska 

ersättningen sättas ned proportionellt, med samma kvotdel för var och en av de skadelidande.60  

4.3.2 Föräldrars tillsynsansvar  

Till viss del parallellt med det i 3 kap. 5 § SkL stadgade föräldraansvaret löper ytterligare en 

typ av ansvar för föräldrar. Detta ansvar grundas på det i 6 kap. 2 § andra stycket FB fastslagna 

tillsynskravet och är, till skillnad från föräldraansvaret, ett culpaansvar. Enligt 6 kap. 2 § andra 

stycket FB är den som har vårdnaden om ett barn ansvarig för att barnet får den tillsyn som 

behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vidare ska vård-

nadshavaren svara för att barnet står under uppsikt samt vidta andra lämpliga åtgärder i syfte 

att hindra att barnet orsakar skada för någon annan. Detta krav förenat med den vanliga  

culpabestämmelsen i 2 kap. 1 § SkL utgör det så kallade tillsynsansvaret. Ansvaret innebär att 

en vårdnadshavare som av oaktsamhet eller med uppsåt brister i sin tillsyn över ett barn kan 

komma att bli skadeståndsskyldig för de skador som barnet orsakar som en följd av den bris-

tande tillsynen. För att en vårdnadshavare ska kunna hållas ansvarig enligt tillsynsansvaret 

måste det fastställas att han eller hon genom uppsåt eller av försumlighet brustit i sin tillsyn och 

att en skada som barnet orsakat har varit en adekvat följd av den bristande tillsynen.61  

4.3.3 Jämkning, solidariskt ansvar och regress  

3 kap. 6 § andra stycket SkL reglerar möjligheten att i vissa fall jämka ett skadestånd som 

grundas på föräldraansvaret. Bestämmelsen tar ingen hänsyn till förälderns ekonomiska  

förhållanden, utan reglerar istället jämkningsmöjligheten grundad på andra omständigheter. 

Den övergripande förutsättningen är att det ska vara uppenbart oskäligt att helt eller delvis döma 

ut skadestånd mot föräldern. Denna uppenbara oskälighet kan, som bestämmelsen anger,  

baseras antingen på förälderns förhållande till barnet eller på förälderns brottsförebyggande 

åtgärder.  

Den allmänna jämkningsregel, även kallad den ekonomiska jämkningsregeln, återfinns i 6 kap. 

2 § SkL och omfattar alla typer av skadeståndsansvar och således såväl föräldraansvaret som 

tillsynsansvaret. Bestämmelsen är ett avsteg från principen om full ersättning, och syftar till att 

i undantagsfall, då det är påkallat ur ekonomiskt hänseende, jämka den skadeståndsskyldiges 

ansvar. En grundläggande förutsättning för tillämpning är att det skulle bli oskäligt betungande 

för den skadeståndsskyldige om han eller hon blev tvungen att betala fullt skadestånd. Det  

avgörande är således den skadeståndsskyldiges betalningsmöjligheter. Som framgår av lag- 

                                                           
60 Prop. 2009/10:142 s. 47. 
61 Bengtsson, Skadeståndsrätt s. 40.  
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texten ska dessutom hänsyn tas till den skadelidandes behov av skadeståndet, det vill säga den 

skadelidandes ekonomiska situation, samt övriga omständigheter. De övriga omständigheter 

som avses kan vara exempelvis om kriminalpolitiska skäl talar emot att full ersättning ska  

dömas ut.62 

Om flera personer blir skadeståndsskyldiga gemensamt för samma skada gäller enligt huvud-

regeln i 6 kap. 3 § SkL att de svarar för skadeståndsfordran gemensamt. Den skadestånds- 

skyldige kan således nyttja alla de ansvarigas betalningsförmågor och där med vända sig till 

vem som helst av dem och kräva ut vad de gemensamt är skyldiga att betala. Hur skadeståndet 

slutligen ska fördelas de ansvariga emellan blir sedan en sak mellan de som är solidariskt  

ansvariga. Någon regel om och hur denna fördelning ska ske finns dock inte reglerad i skade-

ståndslagen. Enligt allmänna principer torde dock gälla att den som har betalt mer än vad som 

ankommer på honom eller henne i de flesta fall har rätt att utkräva det överskjutande beloppet 

av sina medansvariga och således utnyttja sin så kallade regressrätt. Vanligen anses att den som 

endast svarar för annans vållande eller enligt strikt ansvar har rätt att kräva igen betalning av en 

medansvarig som ansvarar på grund av eget vållande.63  

4.4 Föräldrars straffrättsliga skyldighet att anmäla barns brott 

Vid sidan av de skadeståndsrättsliga bestämmelserna finns sedan länge en bestämmelse i 23 

kap. 6 § andra stycket BrB angående föräldrars skyldighet att förhindra att deras barn begår 

brott. Om en förälder underlåter att hindra sitt barn från att begå brott, i de fall detta kan göras 

utan fara för föräldern själv och hans eller hennes närmaste samt utan anmälan till myndighet, 

kan föräldern dömas till straffansvar för denna underlåtenhet. 

4.5 Ansvarsförsäkring  

För i princip varje hushåll i Sverige finns idag en hemförsäkring tecknad i vilken en ansvars-

försäkring ingår.64 En sådan ansvarsförsäkring skyddar de medlemmar i hushållet som omfattas 

av försäkringen i det fall någon av dem får ett skadeståndsanspråk riktat mot sig. Med vissa 

undantag går försäkringsbolaget, hos vilken hemförsäkringen är tecknad, in och täcker ekono-

miskt för det anspråk en försäkrad fått riktat mot sig och kan även företräda en skadestånds-

skyldig medlem av hushållet i en eventuell skadeståndstvist.65 Dessutom får en ansvars- 

                                                           
62 Bengtsson, Bertil och Strömbäck, Erland, Lagkommentar till 6 kap. 2 § SkL, 2014 samt Bengtsson,  

Skadeståndsrätt s. 36 f.  
63 Bengtsson, Skadeståndsrätt s. 62. 
64 Se Svensk försäkring, Försäkringar i Sverige, 2013. 
65 Se försäkringsvillkor för Hemförsäkring 2015/16 Folksam, Trygg hansa, IF och Länsförsäkringar. 
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försäkring betydelse för en skadelidande, som i och med att skadevållaren omfattas av en  

ansvarsförsäkring, får ökad möjlighet till skadeståndsrättslig kompensation. 

Vad gäller villkoren för ansvarsförsäkringsdelen i hemförsäkringen har de fyra försäkrings-

bolagen som studerats här mycket gemensamt.66 Samtliga av försäkringsbolagen anger på  

likvärdiga sätt i sina villkor att ett barn som ingår i ett hushåll för vilket det finns en hem-

försäkring tecknad, omfattas av försäkringen precis som övriga hushållsmedlemmar. Således är 

ett sådant barn också skyddat av den ansvarsförsäkring som ingår i hemförsäkringen. Vidare 

anges i samtliga villkor att ett barn under 18 år, för vilket försäkringstagaren har vårdnaden, 

men som inte är folkbokfört på adressen i försäkringsbrevet, också omfattas av försäkringen 

vid de tillfällen barnet vistas i hushållet. 67  

I stora drag anger såväl Folksam, Trygg hansa, If och Länsförsäkringar att ansvarsförsäkringen 

täcker de fall då en försäkrad under försäkringstiden orsakar en person- eller sakskada genom 

vårdslöshet eller på annat sätt blir ersättningsskyldig enligt skadeståndsrättsliga regler. Samtliga 

av de studerade bolagen har följaktligen ett flertal undantag från när försäkringen gäller. Ett 

undantag som alla har gemensamt är att försäkringen inte täcker de fall då en försäkrad har 

orsakat skada uppsåtligen eller då skadan har uppstått i samband med att den försäkrade utför 

en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till fängelse. Dock görs ett särskilt undantag 

från detta undantag i samtliga försäkringar. Det anges i villkoren att skador som orsakas av ett 

barn under 12 år genom uppsåtlig handling inte omfattas av undantaget. Det innebär sålunda 

att sådana fall täcks av försäkringen. Detta överensstämmer med den tvingande bestämmelsen 

i 4 kap. 9 § FAL68, enligt vilken bestämmelser om nedsättning av försäkringsersättning inte får 

tillämpas på någon under 12 år.69 Vad gäller barns ålder finns det ytterligare en bestämmelse i 

villkoren som bör uppmärksammas. Alla fyra försäkringsbolag tar genom ansvarsförsäkringen 

på sig att ersätta skadefall som orsakats av ett barn under ca 4 år, trots att ett sådant barn inte 

kan göra sig skyldigt till skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen.70  

4.5.1 Inskränkning av föräldraansvaret i försäkringsvillkoren 

Så långt har alla de studerade bolagen likalydande villkor i ansvarsförsäkringen avseende  

skador orsakade av barn. Vad som dock skiljer bolagen åt är hur de har hanterat 3 kap. 5 § SkL. 

I och med införandet av föräldraansvaret diskuterades frågan om det även skulle lagstiftas om 

                                                           
66 Folksam, Trygg hansa, IF och Länsförsäkringar.  
67 Se försäkringsvillkor för Hemförsäkring 2015/16 Folksam, Trygg hansa, IF och Länsförsäkringar. 
68 Försäkringsavtalslag (2005:104). 
69 Prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag s. 424.  
70 Se försäkringsvillkor för Hemförsäkring 2015/16 Folksam, Trygg hansa, IF och Länsförsäkringar. 
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ett förbud för försäkringsbolag att meddela försäkring som täcker föräldraansvaret. Trots att det 

noterats att den preventiva effekten av reformen skulle kunna påverkas om försäkring tilläts, 

valde regeringen att inte införa något förbud. Motiveringen var att beloppsbegränsningen i 3 

kap. 5 § SkL medför att skillnaden mellan hemförsäkringsbolagens självrisk och skadeståndet 

blir tämligen liten. Således ansågs det inte finnas tillräckligt starka skäl för att förbjuda försäk-

ringsbolagen att erbjuda ansvarsförsäkringar som täcker föräldraansvaret.71  

Som framgått tidigare trädde föräldraansvaret i kraft under 2010. Det är dock ett försäkrings-

bolag av de studerade som ännu inte uttryckligen behandlar denna skadeståndssituation i sina 

villkor för 2015/16. Trygg hansa, IF och Folksam har alla tagit in, som ett ytterligare undantag 

för ansvarsförsäkringen, att försäkringen inte ersätter föräldrars skadeståndsansvar enligt 3 kap. 

5 § SkL. Länsförsäkringar har däremot inte föreskrivit något särskilt om detta i sina villkor.72  

4.6 Fullgod reglering även utan föräldrars principalansvar? 

4.6.1 Ansvarsbestämmelsernas förhållande till varandra  

Om ett barn som ännu inte fyllt 18 år, genom uppsåt eller av oaktsamhet orsakar skada för 

annan, ska han eller hon som skadevållande subjekt i första hand själv svara för ett eventuellt 

skadestånd. I vissa fall täcks barnets ansvar av en ansvarsförsäkring och då svarar istället  

försäkringsbolaget för kompensation till den skadelidande. Om en förälder kan anses ha varit 

oaktsam i sin tillsyn över sitt skadevållande barn, kan även föräldern hållas skadeståndsansvarig 

för den aktuella skadan enligt tillsynsansvaret. I ett sådant fall gäller förälderns ansvar utan 

beloppsbegränsning och oberoende av hur barnet har orsakat skadan. Under förutsättning att 

barnet orsakat den aktuella skadan genom brott kan en förälder, trots att han eller hon inte själv 

kan klandras för att ha varit oaktsam, som bekant åläggas skadeståndsskyldighet enligt  

föräldraansvaret.  

Den väsentliga skillnaden mellan tillsynsansvaret och föräldraansvaret är att det förra innebär 

att föräldern själv kan åläggas skadeståndsskyldighet på grund av sin egen oaktsamhet. Således 

kan både ett skadevållande barn och hans eller hennes förälder bli skadeståndsskyldiga, om de 

båda kan anses ha varit oaktsamma i förhållande till den skada som orsakats. Då ansvaret avser 

samma skada är utgångspunkten att de svarar solidariskt för skadeståndet. I förekommande fall 

                                                           
71 Prop. 2009/10:142 s. 33. 
72 Jag har sökt Länsförsäkringar för att få klarhet i huruvida föräldraansvaret täcks av ansvarsförsäkringen eller 

inte. Eftersom 3 kap. 5 § SkL inte uttryckligen är undantaget från villkoren torde ansvaret omfattas av försäk-

ringen. Dock hävdade en handläggare att Länsförsäkringar inte avser täcka föräldraansvaret och att det är undan-

taget trots avsaknad av uttrycklig reglering. Hur Länsförsäkringar ställer sig till föräldraansvaret är således 

oklart, men av villkorens ordalydelse är föräldraansvaret åtminstone inte direkt undantaget från försäkrings-

skyddet.   
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kan dock omständigheterna vara så att barnet går fritt från ansvar, medan föräldern blir ensamt 

skadeståndsskyldig enligt tillsynsansvaret. När föräldraansvaret aktualiseras träder föräldern 

istället in jämte det skadevållande barnet och svarar för en del av det skadeståndsbelopp som 

barnet har ålagts. Förälder och skadevållande barn svarar då solidariskt för skadeståndet, men 

en förälders ansvar sträcker sig högst till en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse. Om 

skadeståndsanspråket överstiger denna begränsning svarar barnet ensamt för överskjutande  

belopp.  

4.6.2 Ett praktiskt exempel 

En typsituation när föräldraansvaret kan aktualiseras är när en 15-åring begår ett brott och där-

igenom orsakar skada. Låt säga att skadeståndssumman uppgår till 15 000 kr. Eftersom skadan 

orsakats genom brott omfattas 15-åringens ansvar inte av hans eller hennes ansvarsförsäkring. 

Om föräldraansvaret appliceras kan den skadevållandes förälder eller föräldrar gemensamt bli 

solidariskt ansvariga med barnet om ca 9 000 kr. Enligt majoriteten av försäkringsbolagens 

villkor kommer inte heller föräldrarnas ansvar att omfattas av deras ansvarsförsäkringar.  

Resterande ca 6 000 kr svarar det skadevållande barnet ensamt för. Den totala skadestånds-

summan är således fortfarande 15 000 kr.  

Om föräldraansvaret bortses från kan endast barnets eget ansvar samt föräldrarnas tillsyns- 

ansvar göras gällande. Om inte någon av barnets föräldrar kan anses ha handlat oaktsamt i  

förhållande till den skada som orsakats kommer barnet, precis som ovan, att svara för ett  

skadestånd om 15 000 kr. Kan en eller båda föräldrar skuldbeläggas för egen oaktsamhet kan 

även de bli skadeståndsskyldiga för den aktuella skadan, oberoende av barnets skadeståndsan-

svar. Detta ansvar gäller dessutom utan beloppsbegränsning. I det fall skadeståndsskyldigheten 

grundas på ett brott torde varken barnets73 eller föräldrarnas ansvar omfattas av ansvars-  

försäkringen. 

4.6.3 Konklusion   

Syftet med exemplet är att visa att ett skadestånd som baseras på ett brott som begåtts av ett 

barn, oavsett föräldraansvaret kommer att täckas av något ansvarssubjekt. Det var inte så att 

någon som lidit skada orsakad av ett barn genom brott, före föräldraansvarets tillkomst saknade 

ett ansvarssubjekt att rikta sitt skadeståndsanspråk mot och därför inte kunde kräva kompensa-

tion för sin skada. Ur ett skadelidandeperspektiv fyller därför föräldraansvaret inget glapp i den 

skadeståndsrättsliga regleringen. Föräldraansvaret har enbart medfört att det nu finns ytterligare 

                                                           
73 Under förutsättning att barnet är äldre än 12 år.  
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subjekt som kan krävas att svara solidariskt, dessutom till ett visst begränsat belopp, med det 

skadevållande ansvarssubjektet.74 Därtill bidrar inte ansvaret nödvändigtvis till att kompensat-

ionsmöjligheterna för en skadelidande ökar, eftersom det visat sig finnas brister i regleringen 

som innebär att den reparativa funktionen av skadeståndet till viss del skadats.75  

5. Föräldrars principalansvar som ansvarsform  

5.1 Introduktion 

Enbart det faktum att föräldrars principalansvar inte kan anses behövlig ur ett skadelidande-

perspektiv, torde inte ensamt utgöra skäl nog för att döma ut regleringen. Av den kritik som 

riktats mot ansvaret kan utläsas att det bland annat har ifrågasatts huruvida ett skadestånds-

rättsligt principalansvar för föräldrar, så som det är utformat, är förenligt med skadeståndsrät-

tens grundläggande principer.76 Som redogjorts för ovan så är culparegeln den mest centrala 

principen inom skadeståndsrätten. Av detta följer att culpaansvaret för eget vållande kan  

beskrivas som den mest centrala ansvarsformen medan övriga utgör avsteg från denna.77 Dessa 

övriga ansvarsformer utgörs huvudsakligen av ansvar för annans vållande och rent strikt  

ansvar.78 I det följande redogörs närmare för de olika ansvarsformerna i svensk skadeståndsrätt. 

Utifrån denna redogörelse följer sedan ett resonemang om huruvida det är rättvisande att  

beteckna principalansvaret för föräldrar som ett principalansvar. 

5.2 Ansvarsformer i den svenska skadeståndsrätten  

5.2.1 Culpaansvar – ansvar för eget vållande  

Ansvar för person- och sakskador som någon orsakat genom eget vållande är lagstadgat i 2 kap. 

1 § SkL. Ansvar enligt culparegeln innebär ansvar för skador som orsakats genom uppsåt eller 

av oaktsamhet. Som gemensam beteckning för de subjektiva rekvisiten uppsåt och oaktsamhet 

används ofta ordet culpa, alternativt vållande. Däremot kan varianter av dessa ord förekomma 

i den straffrättsliga- och skadeståndsrättsliga litteraturen då termerna som används för att  

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

ifrån konsekventa.79  

                                                           
74 Dessutom enbart i de fall då skadan är resultatet av ett brott och föräldern inte kan klandras för bristande  

tillsyn. 
75 Se nedan i avsnitt 7.5.4. 
76Se bland annat Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott, samt flertalet remissinstanser i  

prop. 2009/10:142 s. 26.  
77 Bengtsson, Skadeståndsrätt s. 15. 
78 Det finns även andra ansvarsformer som utgör varianter av de som här nämnts. Exempel är presumtionsansvar 

och kontrollansvar. Dessa kommer dock inte att behandlas närmare i denna framställning. 
79 Hellner/ Radetzki s. 121. 
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Den skadeståndsrättsliga bedömningen är koncentrerad på en prövning av huruvida en handling 

varit oaktsam eller inte. En bedömning av om det föreligger uppsåt är oftast inte nödvändig, 

eftersom ersättningsskyldighet vid sak- och personskada vanligen inte förutsätter uppsåt, utan 

istället aktualiseras redan vid oaktsamhet. I en culpabedömning är frågan om den påstått  

oaktsamme borde ha handlat på annat sätt den grundläggande frågan som bör ställas. I första 

hand bör man finna en standard med vilken man kan jämföra det handlande som har före- 

kommit. Bonus parter familias, vilket översätts till en god familjefader, är enligt traditionell 

uppfattning den jämförelseperson och dennes grad av aktsamhet som en oaktsamhets- 

bedömning bör grundas på. Har skadevållaren underlåtit att iaktta samma grad av aktsamhet 

som kännetecknar den gode familjefadern, kan personen presumeras ha handlat oaktsamt.  

Däremot kan denna uppfattning inte pressas allt för mycket. Till exempel bör det inte kunna 

krävas att en dansös dansar som en bonus parter familias. Det väsentliga är att den gode  

familjefaders aktsamhet tillämpas som en illustration av den aktsamhetsstandard som de facto 

iakttas av välaktade personer. Mot denna traditionella uppfattning framställs numera åtskilliga 

invändningar och bonus parter familias får i dagsläget anses mest leva kvar som ett talesätt. 

Framför jämförelse med sedvana får idag bland annat författningar och föreskrifter ofta före-

träde i en culpabedömning.80 Om varken författningar, föreskrifter, prejudikat eller sedvana ger 

tillräcklig ledning måste domstolen göra en fri bedömning av kraven på handlandet.81  

5.2.2 Principalansvar – ansvar för annans vållande  

En variant av det ovan beskrivna culpaansvaret som avser ansvar för skador någon själv orsakat, 

är principalansvaret. Det innebär ett ansvar för skador som någon annan orsakat genom vårds-

löshet. Det föreligger således inget krav på egen vårdslöshet. Begreppet principalansvar har 

före införandet av principalansvaret för föräldrar endast använts i skadeståndslagen för att ange 

det ansvar som åvilar arbetsgivare för skador vållade av arbetstagare i tjänsten.82 Arbetsgivares 

principalansvar för arbetstagare är placerat i 3 kap. 1 § SkL och betecknas stundom som en 

form av strikt ansvar eller objektivt ansvar, eftersom arbetsgivaren svarar oberoende av eget 

vållande.83  Om en arbetsgivare själv varit vållande kan han eller hon dock själv bli ansvarig 

enligt den allmänna culparegeln i 2 kap. 1 § SkL. Om arbetsgivaren är en juridisk person  

                                                           
80 Hellner/ Radetzki s. 123. 
81 Hellner/ Radetzki s. 127.  
82 Det finns dock varianter av principalansvar även i speciallag, som exempelvis i 7 kap. 1 § sjölagen.  
83 Med arbetstagare avses som framgår enligt den aktuella paragrafen; arbetstagare som arbetsgivare har i sin 

tjänst. Vidare avses även de som enligt 6 kap. 5 § SkL ska likställas med arbetstagare vid tillämpning av princi-

palansvaret. För mer utförlig förklaring se Hellner/ Radetzki s. 148.  
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ansvarar denna vidare enligt den allmänna culparegeln för skador som orsakats genom  

oaktsamhet av något av dess organ.84  

En arbetstagare är dock inte skyddad av principalansvaret i alla situationer. Först och främst 

krävs att en arbetstagare ska ha vållat skadan i tjänsten, för vad en arbetstagare gör på sin fritid 

ansvarar arbetsgivaren normalt inte. En skada som vållas under utförande av normala arbets-

uppgifter under tjänstetid är i regel företagen i tjänsten.85 Även under sådana förhållanden finns 

det vissa handlingar som är explicit undantagna från principalansvaret. Enligt 4 kap. 1 § SkL 

ska nämligen en arbetstagare själv svara gentemot en skadelidande86 när det föreligger synner-

liga skäl ”med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning den skadelidandes 

intressen samt övriga omständigheter”. Vad som omfattas av bestämmelsen är dock oklart och 

vad som är synnerliga skäl i ett fall har visat sig inte nödvändigtvis vara det i ett annat.87 Enligt 

huvudregel gäller dock att en arbetstagare inte själv ska behöva utge ersättning vid skador som 

han eller hon orsakat vid någorlunda normal och ursäktlig oförsiktighet.88  

5.2.3 Rent strikt ansvar – ett ansvar utan krav på vållande  

I skadeståndsrättslig mening innebär rent strikt ansvar att ett ansvar föreligger oberoende av 

eget eller annans vållande. Ansvaret är således kopplat till på vilket sätt som skadan uppstått, 

exempelvis en skada som uppstått genom järnvägstrafik eller som orsakats av en hund. I  

diskussionen om vem som bär ansvaret vid rent strikt ansvar är utgångspunkten att den som 

driver verksamheten bör bära ansvaret. När det finns fler än ett potentiellt ansvarssubjekt,  

exempelvis att ägare och innehavare är två olika personer, måste dock avgöras om båda eller 

endast en ska åläggas ansvar.  

Som nämnts ovan så är rent strikt ansvar ett frånsteg från huvudregeln om culpaansvar och 

ansvarsformen aktualiseras främst i speciallagstiftning där strikt ansvar är särskilt föreskrivet. 

Några exempel på författningar där det rent strikta ansvaret i viss mån framhålls är: produkt-

ansvarslagen, miljöbalken, atomansvarighetslagen och järnvägstrafiklagen.89 Utöver sådant 

som är särskilt föreskrivet eller framgår av avtal kan dessutom oskrivna rättsgrundsatser, som 

att rent strikt ansvar gäller vid farlig verksamhet, gå före bestämmelserna i SkL. Ansvarstypen 

                                                           
84 Så som organ avses bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör samt i förekommande fall likvidator. Se 

Hellner/ Radetzki s. 144.  
85 Hellner/ Radetzki s. 153. 
86 Eller i förekommande fall gentemot arbetsgivaren.  
87 Hellner/ Radetzki s. 260. 
88 Bengtsson, Skadeståndsrätt s. 25.  
89 Produktansvarslag (1992:18), miljöbalk (1998:808), atomansvarighetslag (1968:45) och järnvägstrafiklag 

(1985:192). 
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har dock inte satt särskilt många spår i rättsfallssamlingarna de senaste åren, men ett exempel 

på när ansvaret får anses vara säkert etablerat är vid särskilt farliga militärövningar. Det råder 

dock än så länge oklarhet kring exakt vilka särdrag som fordras för att kunna ålägga en verk-

samhet rent strikt ansvar, men säkerligen har det en stor betydelse huruvida en verksamhet kan 

anses innebära särskilda risker, det vill säga om den kan anses vara farlig eller inte.90  

Enligt huvudregel bär en djurägare endast ett culpaansvar avseende skador orsakade av djuret. 

Om ett djur orsakar en skada svarar således en djurägare, eller någon som har tillsyn över djuret, 

enligt culparegeln. Någon som söker skadestånd av en djurägare för en skada orsakad av djuret, 

måste således kunna visa att ägaren vållat skadan genom bristande tillsyn.91 Det finns dock 

regler om rent strikt ansvar för vissa djur. Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 

torde vara den av allmänheten mest välkända. Enligt nittonde paragrafen i denna lag är en hunds 

ägare, eller i förekommande fall dess nyttjare, strikt ansvarig för skador som orsakas av hunden. 

Det måste således inte visas att ansvarssubjektet på något sätt varit oaktsam, utan ansvaret  

utfaller ändå.92  

5.3 En missvisande och olämplig terminolog  

5.3.1 Lagstiftarens motivering till begreppet  

Enligt reformen har en ny skadeståndsgrund för föräldrar förts in i skadeståndslagen i form av 

ett principalansvar. Regeringen anför i propositionen, trots invändningar från ett flertal remiss-

instanser, att ett principalansvar för vårdnadshavare är förenligt med gällande skadeståndsrätts-

liga principer.93 Detta motiveras med att arbetsgivare i många fall bär ett skadeståndsrättsligt 

principalansvar för sina anställda och att det därför inte är en främmande ansvarsform i den 

svenska skadeståndsrätten. Det medges dock att skälen för ett principalansvar för arbetsgivare 

respektive föräldrar skiljer sig åt, men menas ändå att begreppet i sammanhanget måste godtas 

eftersom det är svårt att finna en lämpligare term som beskriver ansvaret. 94 

5.3.2 Aktiv identifikation och skyddsintresset 

Grunden för principalansvaret har tidigare präglats av culpaansvarets dominans. Med utgångs-

punkt i culparegeln antogs det att en arbetstagare som vållat en skada själv måste bli ansvarig. 

Svårigheterna låg i att motivera att den culpöse arbetstagarens arbetsgivare också skulle bli 

                                                           
90 Andersson, Håkan, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, 2013 (i det följande Andersson, Ansvarsproblem i 

skadeståndsrätten) s. 302 samt Hellner/ Radetzki s. 171.  
91 Hellner/ Radetzki s. 172. 
92 Vilka typer av skador som orsakas av en hund som faller inom det strikta ansvaret framgår inte explicit av  

lagen. För diskussion se Hellner/ Radetzki s. 172 f. 
93 Exempelvis Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och stiftelsen Högskolan i Jönkö-

ping. Se prop. 2009/10:142 s. 26. 
94 Prop. 2009/10:142 s. 27 f.  
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ansvarig, trots att denne inte handlat vårdslöst. Ansvaret har bland annat motiverats med påstå-

enden om att arbetsgivaren ofta ändå varit vållande då hans eller hennes arbetstagare vållat 

skada, eller att arbetsgivaren genom att anställa en arbetstagare åtar sig en tyst garanti för att 

den anställde inte ska vålla skada. Ytterligare ett argument har varit att en arbetsgivare, genom 

att anställa arbetstagare, skapar sig särskilda faror. Frågan är om föräldrars ansvar kan motive-

ras med samma argument. Kan det anses att en förälder, genom att sätta ett barn till världen, 

åtar sig en tyst garanti för att barnet inte ska orsaka skada? Samt att någon måste anses skapa 

sig särskilda faror genom att skaffa barn? Vad principalansvaret innebär i detta betraktelsesätt 

är att det kan sägas ske en aktiv identifikation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, det vill 

säga att arbetsgivaren identifieras med den vållande arbetstagaren och att de ur ett skadestånds-

rättsligt perspektiv förenas till ett ansvarssubjekt. Något som enligt Hellner och Radetzki inte 

passar in i den moderna rätten.95 Som kommer att diskuteras senare kan det ifrågasättas om det 

är förenligt med skyddet för var och ens personliga integritet att barn och deras föräldrar förenas 

till ett ansvarssubjekt i denna kontext.96 Vidare vilar arbetsgivares principalansvar på en tydlig 

trepartsrelation där skyddsintresset för den skadelidande är en av de mest väsentliga funktion-

erna. Samma intresse har inte lyfts fram som ett syfte med föräldrars principalansvar.97 

5.3.3 Ansvar utom ansvarssubjektets kontroll 

Endast handlingar företagna i tjänsten omfattas av arbetsgivares principalansvar. Någon  

motsvarande inskränkning finns inte avseende föräldrars principalansvar. Föräldrar ansvarar 

för de brott som barnen begår oavsett tid och rum. En arbetsgivare väljer vilka som ska anställas 

och kan även under särskilda omständigheter säga upp anställda. Vidare är inte de flesta  

anställda underåriga. En förälder har heller knappast samma möjlighet att organisera och över-

vaka sina barn som en arbetsgivare har möjlighet avseende sina arbetstagare.98 Vid särskilt all-

varlig brottslighet ansvarar arbetsgivaren inte, även om dessa handlingar företagits på arbetstid 

och på arbetsplatsen. Sådana abnormhandlingar karakteriseras av att de är opåräkneliga och 

därmed svårkontrollerbara, varför arbetsgivaren ej tvingas svara för dessa. Ett sådant skydd 

finns inte i föräldraansvaret. Även om ett barn helt oannonserat begår grova brott på en plats 

och vid en tidpunkt då föräldern saknar kontrollmöjligheter så kan föräldern dömas till ansvar. 

                                                           
95 Hellner/ Radetzki s. 147. 
96 Se avsnitt 9.2.  
97 Att ansvaret kan fylla en reparativ funktion nämns i förarbetena men lyfts inte fram som ett syfte med refor-

men, se prop. 2009/10:142. Nedan visas dessutom att den reparativa funktionen skadas i de fall föräldraansvaret 

inte yrkas på. Se avsnitt 7.5.4. 
98 Stadsledningskontoret för Stockholms stad, Svar på remiss från justitiedepartementet angående ett skärpt ska-

deståndsansvar för föräldrar s. 4. 
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Professor Mårten Schultz menar att principalansvaret för föräldrar utgör ett avsteg från skade-

ståndsrättens grundtanke, då någon inte ska behöva bli ansvarig för något som han eller hon 

inte kan kontrollera. Jämfört med ett barns eget skadeståndsansvar och en förälders tillsynsan-

svar så är båda dessa ansvarsformer beroende av att ansvarssubjektet har agerat vårdslöst i för-

hållande till den uppkomna skadan. Föräldraansvaret kan däremot aktualiseras trots att  

föräldern inte haft någon möjlighet att kontrollera den handling som förorsakat skadan. Enligt 

professor Håkan Andersson är det till och med ”fullständigt främmande” för den svenska  

skadeståndsrätten med ett abstrakt ansvar för vad som möjligen kan ses som ”dålig upp-  

fostran”.99 Vidare kan en arbetsgivare som finner att en viss arbetstagare skapar för många eller 

stora risker, och därmed förluster, välja att avlägsna arbetstagaren från anställningen. En föräl-

der kan inte på samma sätt säga upp eller avskeda sitt barn.100  

5.3.4 Placering av kostnader och pulverisering av förluster 

Principalansvaret för arbetsgivare kan anses vara motiverat ur ett rättsekonomiskt perspektiv 

då arbetsgivaren, för egen ekonomisk vinning, bedriver verksamheten i vilken det finns risk för 

att skada uppstår. Därför torde det vara rimligt att de ekonomiska riskerna bärs av samma  

subjekt och således att placeringen av kostnaderna faller på arbetsgivaren. Ett annat argument 

har varit att det kan verka oskäligt hårt att en arbetstagare som råkat vålla skada i sitt arbete ska 

behöva stå för denna själv, då det är arbetsgivaren som låter honom eller henne utföra arbete 

som innebär risker för andra.101 Att vara förälder kan svårligen argumenteras vara en verksam-

het, som drivs i ett ekonomiskt syfte och i vilken en skaderisk är förenad. Vidare kan en  

näringsidkare ur en ekonomisk synvinkel anses vara ett lämpligt ansvarssubjekt då skaderisken 

betraktas som en affärsrisk vilken arbetsgivaren kan försäkra sig mot. Ansvarsförsäkringen 

medför dels att reparationssyftet uppfylls, dels att kostnaderna pulveriseras på ett kollektiv av 

försäkringstagare. I och med majoriteten av försäkringsbolagens ställningstaganden saknas idag 

samma möjlighet att teckna ansvarsförsäkring avseende föräldraansvaret. 

5.3.5 Konklusion 

Med grund i ovan förda resonemang menar jag att det kan ifrågasättas om principalansvaret 

passar in i den existerande principalansvarskontexten, då ansvarsformerna och dess grunder  

väsentligen skiljer sig åt. Principalansvar åvilar dessutom i första hand juridiska personer,  

                                                           
99 Andersson, Instagramdomen. 
100 Jfr resonemang i Andersson, Instagramdomen.  
101 Bengtsson, Skadeståndsrätt s. 25. 
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medan strikt ansvar för privatpersoner förekommer mycket sparsamt i den svenska skadestånds-

rätten.102 Vad arbetsgivares- och föräldrars principalansvar har gemensamt är att det i båda fall 

är en principal, en överordnad, som ansvarar för någon annans handlingar. Flera av de tyngsta 

argumenten bakom arbetsgivares principalansvar återfinns dock varken i motiven eller  

funktionen av föräldrars principalansvar. Precis som Advokatsamfundet anför i sitt remiss- 

yttrande så anser jag att principalansvaret för föräldrar till sin konstruktion är att betrakta som 

en helt ny ansvarsform i svensk rättsordning.103 Till skillnad från lagstiftaren som anser att det 

är en lämplig beteckning av ansvaret, menar jag att det är direkt olämpligt att benämna ansvaret 

som ett principalansvar. Kanske är det så att även Bertil Bengtsson och Erland Strömbäck som  

författat lagkommentaren till skadeståndslagen är av samma uppfattning, eftersom de valt att 

rubricera 3 kap. 5 § SkL som ”Föräldraansvar” och inte som ”Föräldrars principalansvar”.104 

Precis som Schultz förmodar jag att lagstiftaren kan ha valt att benämna föräldraansvaret som 

ett principalansvar just för att dölja dess radikala innebörd.105  

6. Ungdomsbrottslighet och föräldrars brottsförebyggande roll  

6.1 Introduktion 

Utöver föräldraansvarets förenlighet med det skadeståndsrättsliga regelverket, ifrågasätts i så-

väl den senaste lagstiftningsprocessen som i de tidigare utredningarna även i hög grad förut-

sättningarna för ansvarsformen att uppfylla det avsedda syftet – att minska ungdomsbrottslig-

heten. Trots att flertalet remissinstanser i det senaste förfarandet ifrågasatt frånvaron av väl-

grundade argument och empiriska grunder kom lagstiftaren att genomföra reformen. För att 

möjliggöra en utvärdering av huruvida lagstiftaren haft fog för reformen måste de motiv som 

anförts i förarbetena redas ut för att sedan ställas i relation till vad empirin faktiskt visar. Nedan 

följer inledningsvis en presentation av motiven bakom reformen. Därefter följer en redogörelse 

av ungdomsbrottslighet som fenomen samt föräldrars roll i sammanhanget. Utifrån detta  

diskuteras slutligen vilken inverkan föräldraansvaret kan tänkas ha på frekvensen av ungdoms-

brottslighet. 

6.2 Motiv till reformen  

I departementspromemorian som låg till grund för 2010 års reform framhålls inledningsvis att 

”Ett skärpt skadeståndsansvar är ett sätt att tydliggöra att föräldrar bär huvudansvaret för att 

                                                           
102 Schultz, Föräldrars ansvar vid barns brott s. 201. 
103 Se Sveriges Advokatsamfunds remissyttrande till lagförslaget. 
104 Skadeståndsrätt, Bertil och Strömbäck, Erland, Lagkommentar till 3 kap. 5 § SkL, 2014. 
105 Schultz, Föräldrars ansvar vid barns brott s. 203. 
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förmedla normer och värderingar till sina barn och ungdomar”.106 I propositionen som följde 

promemorian föreslog regeringen att ett principalansvar för föräldrar skulle införas i huvudsak 

så som det lagts fram av den föregående utredningen.107 I propositionen bemöts vidare delar av 

de yttranden som inhämtats under remissbehandlingen i beredningen. Dessutom inhämtades 

Lagrådets yttrande till lagförslaget.  

6.2.1 Preventionstanken  

Lagrådets uppgift är enligt 8 kap. 22 § RF bland annat att granska om ett lagförslag är utformat 

så att lagen kan antas tillgodose angivna syften. Enligt Lagrådets yttrande som bifogats i pro-

positionen framgår tydligt att Lagrådet, i enlighet med flera av remissinstanserna, ifrågasatte 

om det remitterade förslaget på sikt skulle komma att bidra till att minska ungdomsbrottslig-

heten.108 I propositionen bemöttes denna kritik med att den handlingsdirigerande effekten av ett 

principalansvar för föräldrar till synes är omdiskuterad och kritiserad, men att någon effekt 

sannolikt inte går att fastställa med någon exakthet. Regeringen anförde att det mot den bak-

grunden endast återstod att falla tillbaka på politiska och mer allmänna överväganden. Rege-

ringens bedömning vid sådana överväganden mynnade i att ett skärpt skadeståndsansvar borde 

kunna bidra till tydligare föräldrareaktioner samt öka föräldrars engagemang i barns umgänge 

och aktiviteter.109 Ytterligare ett argument som presenterades är att lagstiftningen blir ett stöd 

för föräldrar i en diskussion med barnen kring de regler som gäller i familjen och att föräldrarna, 

genom att riskera personlig skadeståndsskyldighet, därigenom ges goda argument att kräva 

ökad insyn i barnens liv.110  

Lagförslaget vilar vidare på argument om att barns och ungdomars familjesituation i hög grad 

kan inverka på risken för ungdomsbrottslighet. Detta bland annat för att basen för ett barns 

uppväxt utgörs av familjens situation och att det därför av naturliga skäl är en förklaring till ett 

barns intellektuella och sociala färdigheter. Vidare anförs att det har visat sig att hur föräldrar 

reagerar när barn visar upp beteenden som avviker från grundläggande samlevnadsregler och 

normer har stark koppling till risken för ungdomsbrottslighet. I utredningen medges dock att 

införandet av ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar inte kommer att påverka alla föräldrar 

                                                           
106 DS 2009:42 s. 10. 
107 Prop. 2009/10:142. 
108 Lagrådet motsatte sig dock inte att lagförslaget genomfördes och hade ingen erinran mot lagförslaget i övrigt, 

se prop. 2009/10:142 s. 54.  
109 Prop. 2009/10:142 s .25. 
110 Prop. 2009/10:142 s .23. 
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till ökat ansvarstagande. Det tilläggs dessutom att barn och ungdomar ibland begår brott trots 

att föräldrarna har agerat föredömligt.111  

I och med det sedan länge tillämpade tillsynsansvaret bär föräldrar redan ett visst ansvar för 

skador orsakade av deras barn. Varför det framstår som rimligt att utvidga detta ansvar till att 

omfatta även skador där föräldern inte själv har gjort något fel, motiveras bland annat med att 

det är tveksamt om det skärpta tillsynsansvaret som infördes 1993 har haft någon nämnvärd 

praktisk betydelse och att det därför denna gång istället borde välja en metod utan koppling till 

det vanliga culpaansvaret.112 Ett striktare ansvar anförs dessutom ligga mer i linje med den 

allmänna rättsuppfattningen, vilken grundas på den attitydundersökning som Brå genomförde 

år 1987.113  

6.2.2 Kostnadsbärare och beloppsbegränsning   

Det faktum att vissa föräldrar saknar ekonomisk förmåga att betala skadestånd motiveras i  

propositionen med att skador som orsakats måste bäras av någon och att det från mer allmänna 

utgångspunkter framstår som rimligt att föräldrar får bära någon form av ekonomiskt ansvar för 

skador orsakade av deras barn.114   

En förälders skadeståndsansvar enligt principalansvaret är som bekant begränsat till en femte-

dels prisbasbelopp per skadehändelse. Denna begränsning har av lagstiftaren motiverats med 

att ett ansvar upp till detta belopp, vilket benämns som en förhållandevis låg belopps- 

begränsning, torde vara tillräckligt för att nå den brottspreventiva effekt som reformen avser. 

Vidare anförs att reformen tar sikte på de skadestånd som följer de vanligaste ungdomsbrotten 

där beloppen enligt lagstiftarens erfarenhet ligger mellan 5 000–10 000 kr.115 I sammanhanget 

framhålls även att de jämkningsmöjligheter som finns ska tillämpas restriktivt för att upprätt-

hålla den preventiva effekt som eftersträvas. Endast när det skulle vara uppenbart oskäligt för 

en förälder att utge fullt skadestånd ska jämkningsmöjligheterna kunna tillämpas.116 

Som svar på kritiken angående ekonomiskt svaga familjers oförmåga att faktiskt betala skade-

stånd anför regeringen i propositionen att det måste beaktas att en skadeståndsskyldighet för 

föräldrarna inte innebär att en familj åläggs ytterligare krav, eftersom att barnet redan är skade-

ståndsskyldigt enligt gällande ordning. I sammanhanget erinrades det också om existensen av 

                                                           
111 DS 2009:42 s. 44. 
112 DS 2009:42 s. 49. 
113 Se ovan avsnitt 3.4 samt Brå-PM 1990-1, samt DS 2009:42 s. 21.  
114 Prop. 2009/10:142 s. 25. 
115 Prop. 2009/10:142 s. 34. 
116 Prop. 2009/10:142 s .38. 
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den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL. Det belystes även att obetalda skadestånd utgör 

80 procent av barns restförda skulder och att ungdomar där med inleder sitt vuxenliv skuldsatta. 

Det poängteras att en minskning av en ungdoms skuldbörda i sig måste anses som brotts- 

preventivt då chanserna för att en ungdom ska sluta begå brott knappast ökar om vuxenlivet 

inleds med stora skulder.117  

Slutligen framhålls att regeringen lägger stor vikt vid att förebygga att ungdomar begår brott 

och att ambitionen är att på sikt minska ungdomsbrottsligheten genom att successivt genomföra 

reformer som kan bidra till att målet nås.118 Vidare anförs att regeringen, i likhet med flera 

kritiska remissinstanser, är medvetna om att ett flertal av de faktorer som påverkar relationen 

mellan föräldrar och barn ligger utanför den rättsliga dimensionen. Regeringen lyfter även fram 

att arbetet mot ungdomsbrottslighet bedrivs på bred front och att ett principalansvar för  

föräldrar endast är en del av en i samhället pågående brottsförebyggande verksamhet.119  

Sammantaget ansåg regeringen att den samlade kritik som framförts mot lagförslaget inte var 

sådan att den utgjorde skäl nog att underlåta en reform.120 

6.3 Ungdomsbrottslighet  

6.3.1 Ungdomsbegreppet och fenomenet ungdomsbrottslighet  

Begreppet ungdom är inte helt givet och inom forskningen poängteras att begreppet är svår-

definierat. Generellt kan dock ungdomsperioden sägas utgöra livsfasen som inträffar mellan 

barndom och vuxenhet.121 Under ungdomsåren inträffar ett par milstolpar vad gäller en individs 

rättigheter och ansvar. Vid 16 års ålder har man rätt att ta studiebidrag och man har även rätt 

att i större utsträckning än tidigare förfoga över egna medel. Av ännu större betydelse är dock 

myndighetsåldern som inträffar vid 18 års ålder. När man når myndighetsåldern har man bland 

annat rätt att ta körkort och rösta i riksdagsval samt undgår inte längre risken för fängelsestraff 

som påföljd vid brott.122 En person blir däremot straffmyndig redan vid 15 års ålder.123 Rätten, 

eller risken, att hållas straffrättsligt ansvarig för sina brottsliga handlingar är alltså en av de allra 

första ansvars- och rättighetsmilstolparna.124 Att rättsligt särbehandla ungdomar som har begått 

                                                           
117 Prop. 2009/10:142 s. 25. 
118 Prop. 2009/10:142 s. 20. 
119 Prop. 2009/10:142 s. 24. 
120 Prop. 2009/10:142 s. 25. 
121 Estrada, Felipe och Flyghed, Janne, Den svenska ungdomsbrottsligheten, 2013  

(i det följande Estrada/ Flyghed) s. 13.  
122 30 kap. 5 § BrB. 
123 1 kap. 6 § BrB.   
124 Estrada/ Flyghed s. 15. 
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brott följer av en lång tradition som bygger på tanken att barn och ungdomar som begår brott 

ofta är socialt utsatta och har ett särskilt behov av stöd och hjälp.125  

Allmänheten, politiken och forskningen har länge engagerat sig i utvecklingen av ungdomars 

brottslighet. Att ungdomsbrottsligheten ständigt ökar och att utvecklingen på området inte gör 

några framsteg är den bild som massmedia målar upp och som återspeglas i den allmänna  

uppfattningen. Kriminalpolitikens huvudmål är att öka allmänhetens trygghet genom att minska 

brottsligheten. Det krävs att forskningen tar fram relevanta underlag för att på så sätt kunna 

utvärdera om olika åtgärder leder till att samhället närmat sig detta mål eller inte. 126 Frågan om 

hur ungdomsbrottslighetens förändring bäst studeras är dock något som ständigt debatteras och 

som forskare ägnar stor möda åt att kartlägga.127 Vidare präglas kriminalstatistiken av flertalet 

osäkerheter i form av urvalsfel, svarsbortfall, minnesproblem samt under- och över-  

rapportering.128 Resultatet av en analys av brottsstatistik kan därför sällan anses ge en helt exakt  

bestämning av den faktiska utvecklingsriktning som ungdomsbrottsligheten har.129  

6.3.2 Föräldrars brottsförebyggande roll  

Förhållanden under uppväxttiden brukar ses som centrala vid kriminologiska förklaringar av 

brottsligt beteende.130 Av en studie baserad på uppgifter från fångar som presenteras i ”Den 

svenska ungdomsbrottsligheten” kan utläsas att fångar i betydligt större utsträckning än andra 

vuxit upp under ogynnsamma hemförhållanden. Med ogynnsamma hemförhållanden avses då 

att man under sin uppväxt har varit missgynnad avseende ekonomiska resurser och socialt  

kapital.131  

En förälders individuella egenskaper och förmåga till omsorg är viktiga faktorer som spelar roll 

vid ett barns utveckling. Vidare kan en förälders uppfostringsmetoder och förhållningssätt till 

sitt barn likväl som det kan bidra till en trygg och kärleksfull relation, bidra till en ökad risk för 

kriminell utveckling.132 Det är dock inte enbart en förälders förhållningssätt och uppfostrings-

metoder som påverkar risken för ungdomsbrottslighet. Var ett barn växer upp spelar också en 

stor roll i sammanhanget. En rapport från Socialstyrelsen visar att för barn och ungdomar som 

växer upp i grannskap som präglas av en större koncentration av resurssvaga grupper och  

                                                           
125 Estrada/ Flyghed s. 314. 
126 Estrada/ Flyghed s. 25. 
127 Estrada/ Flyghed s. 2. 
128 Läs mer om detta i Estrada/ Flyghed s. 27 ff. Samt Sarnecki, Jerzy, Introduktion till kriminologi Volym 1, 

2014 (i det följande Sarnecki) s. 58 ff.  
129 Estrada/ Flyghed s. 53. 
130 Estrada/ Flyghed s. 143. 
131 Estrada/ Flyghed s. 155. 
132 Brå-rapport 2001:15, Kriminell utveckling – tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser s. 17 f.  
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invandrare ökar riskerna för framtida lagföring för brott jämfört med ungdomar från grannskap 

som är resursstarka och domineras av sverigefödd befolkning.133  

De allra flesta torde hålla med om att ungdomsbrottsligheten är ett problem som bör åtgärdas. 

Dock finns det meningsskiljaktigheter om vilka åtgärder som är att föredra.134 Inom den krimi-

nalpolitiska debatten är ett av de vanligaste förslagen att tidiga ingripanden bör företas för att 

minska ungdomsbrottsligheten.135 En viktig del av denna brottsförebyggande tes om tidiga  

ingripanden är att det finns åtgärder som kan företas för att faktiskt minska risken för framtida 

brottslighet. Här aktualiseras frågor om problem med genomförande, politiska prioriteringar 

och resurser.136  

6.4 Föräldraansvarets inverkan på ungdomsbrottsligheten  

Sammantaget torde det kunna konstateras att föräldrar onekligen bär ett ansvar och har en viktig 

roll i barns uppfostran samt att detta har betydelse för om barnen kommer att begå brott som 

unga. Vad som kan ifrågasättas är däremot om ett strikt föräldraansvar, så som lagstiftaren har 

valt att utforma föräldrars principalansvar, har förutsättningar att inverka på föräldrars  

uppfostran så till vida att frekvensen av ungdomsbrottslighet därav kan påverkas. 

6.4.1 Gissningar och spekulationer om framtiden 

Regeringen medger i propositionen till 2010 års reform att lagstiftningen är något av en chans-

ning och att den genomförs grundad på politiska argument och överväganden, då det inte finns 

några empiriska underlag som visar på att reformen kommer få den önskvärda effekten.137 

Dessa preventionsargument utgörs av allt att döma av gissningar och spekulationer om framti-

den.138 Professor Mårten Schultz menar att det sällan finns övertygande empiriskt underlag för 

att skadeståndssanktionen i realiteten kommer att verka preventivt, det vill säga att risken för 

skadeståndsansvar faktiskt medför att människor börjar bete sig annorlunda.139 Professor Jan 

Hellner och professor Marcus Radetzki resonerar i liknande termer vad gäller arbetsgivares 

principalansvar. De anför att risken för ett skadeståndsansvar oberoende av eget vållande i  

teorin borde ge incitament till en arbetsgivare att övervaka sin verksamhet och sina anställda så 

att antalet skador hålls nere. De menar dock att det är högst tvivelaktigt om en skärpning av 

                                                           
133 Social rapport 2010 s. 13. 
134 Estrada/ Flyghed s. 333. 
135 Estrada/ Flyghed s. 351. 
136 Estrada/ Flyghed s. 366. 
137 Prop. 2009/10:142 s. 25.  
138 Se bland annat Schultz, Föräldrars ansvar vid barns brott s. 203. 
139 Schultz, Föräldrars ansvar vid barns brott s. 203.  
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ansvaret som principalansvaret innebär, egentligen har någon nämnvärd effekt på arbetsgiva-

rens handlande.140  

Sett ur ett kriminologiskt perspektiv är det enligt professor Jerzy Sarnecki inte ovanligt att det 

utifrån uppgifter om brottsutveckling och hypoteser om orsakerna till denna görs prognoser för 

framtiden. Detta menar han i många fall är problematiskt och förenat med stora svårigheter, 

bland annat då det exempelvis inte är ovanligt att människor kan börja anmäla vissa typer av 

händelser som tidigare inte anmälts och vice versa.141 Enligt vad som framställts ovan finns det 

ur ett kriminologiskt perspektiv inga empiriska underlag för att en reform likt denna har någon 

direkt effekt på ungdomsbrottsligheten. Detta stämmer väl överens med den kritik som riktats 

från många håll, både under det senaste reformarbetet samt under de tidigare tillfällen när  

ansvarsformen diskuterats, och ansvarsmodellen då avvisats just på grund av brister i dess  

möjligheter att fylla sin tilltänkta funktion. Det finns även exempel på kritik som riktats mot 

reformen efter dess genomslag,142 inte minst från Brå som tidigare utformat underlag som varit  

positivt till en reform men som senare har uppmanat till att föräldraansvaret måste utvärderas i 

dess samtliga delar.143  

6.4.2 Utsatta familjer  

Forskning visar att det är av vikt att agera tidigt under ett barns uppväxt för att nå önskvärda 

resultat. Vid sidan av hur föräldrar aktivt väljer att uppfostra och övervaka sina barn är det dock 

bevisligen förhållanden som exempelvis familjens ekonomi och boendesituation som spelar en 

stor roll i sammanhanget. Det kan det ifrågasättas om lagstiftning, så som skett, har någon  

faktisk inverkan på någon av dessa faktorer. Föräldrar i en familj som har det dåligt ställt både 

ekonomiskt och socialt kommer troligen inte på grund av införandet av föräldraansvaret ha 

möjlighet, även om de så skulle vilja, att ändra på sin situation ur de aspekterna för att på så sätt 

minska risken för att deras barn begår brott. Avseende en familj som istället har en god ekonomi 

kan det ifrågasättas om risken för ett begränsat ekonomiskt ansvar föranleder att föräldrarna 

förändrar sina uppfostringsmetoder.144 Som socialförvaltningen i Falu kommun framhåller i sitt 

remissyttrande till lagförslaget så torde en förälder inte bli en bra förälder eller utveckla sitt 

föräldraskap bara för att de genom en ny lag riskerar ett utvidgat skadeståndsansvar. Det är 

enligt kommunen andra faktorer som grundar ett bra föräldraskap. Socialförvaltningens  

                                                           
140 Hellner/ Radetzki s. 146 f.  
141 Sarnecki s. 63.  
142 Se not. 5.  
143 Se Brå-PM 1990-1 och Brå-rapport 2014:11.  
144 Jfr resonemang i föregående avsnitt angående tvivelsmålen avseende reformens förutsättningar att verka  

preventivt.  
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erfarenhet är att allt fler föräldrar söker stöd i sitt föräldraskap och vill ge sina barn en bra och 

trygg uppväxt, men att de saknar redskap för att förändra situationen. Vidare menar den att 

lagen kan få direkt negativa konsekvenser så till vida att risken för våld i hemmet kan öka. Barn 

och ungdomar som redan har det dåligt hemma och på grund av det agerar ut och begår brott 

kan löpa ökad risk för att utsättas för våld och kränkningar i hemmet om föräldrarna tvingas 

betalas deras skadestånd. 145 I likhet med socialförvaltningen menar de rödgröna partierna i  

en motion till lagförslaget att utgångspunkten måste vara att föräldrar gör sitt bästa för att upp-

fostra sina barn så att de inte utvecklar kriminalitet men att en del familjer har komplexa förut-

sättningar som påverkar familjelivet. De poängterar avsaknaden av en analys av vilka  

familjer som befinner sig i riskgruppen och menar att regeringen tycks ha en föreställning om 

att alla familjer är funktionella och har möjlighet att lösa alla problem som uppkommer så länge 

incitamenten är starka nog. De menar att regeringens resonemang om att skapa styrmedel som 

ger föräldrar ekonomiska incitament till att kontrollera sina barn grundar sig på en amatör-

psykologisk nivå som knappast kan anses tillräcklig för lagstiftning. I enlighet med Justitie-

kanslerns yttrande till lagförslaget anförs slutligen i motionen att de rödgröna partierna har svårt 

att se på vilket sätt man ska hjälpa utsatta familjer genom att göra dem fattigare.146   

Om barnen väl begår brott och föräldrarna då döms till solidariskt skadeståndsansvar är det 

dessutom de redan socialt och ekonomiskt utsatta familjerna som drabbas hårdast av skade-

ståndsansvaret. Att regeringen motiverar detta med att familjen inte drabbas ytterligare eftersom 

det skadevållande barnet redan är ansvarigt är klandervärt. Om föräldrar med redan utsatt  

ekonomi tvingas svara för ett stort skadestånd solidariskt med ett av sina barn så kommer det 

att drabba hela familjen, således även förövarens syskon som i sammanhanget är helt oskyldiga. 

Om en redan socialt- och ekonomiskt utsatt familj på grund av en överhängande skadestånds-

skyldighet får det ännu sämre ställt torde risken för att även syskon i familjen ska utveckla 

brottslighet öka. Ur denna aspekt torde föräldraansvaret i sig vara kontraproduktivt till dess 

angivna syfte.  

6.4.3 Åldersfrågan och regressmöjligheten  

Föräldraansvaret sträcker sig i tiden från det att ett barn föds till dess att barnet uppnår myndig 

ålder. Eftersom ett barn redan från 15 års ålder riskerar straffrättsligt ansvar som en konsekvens 

av brott som han eller hon begår, kan det ifrågasättas om det inte är rimligt att personen i fråga 

                                                           
145 Socialförvaltningen Falu kommun, Yttrande över justitiedepartementets PM, Ett skärpt skadeståndsansvar för 

föräldrar (i det följande Socialförvaltningen Falu kommun).  
146 Moberg, Carina m.fl. (s, v, mp), Motion 2009/10: C11 med anledning av prop. 2009/10:142 Ett skärpt skade-

ståndsansvar för vårdnadshavare. 
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får stå sitt kast för sina handlingar fullt ut och därmed även ensamt svara för det skadestånds-

ansvar som följer med brottet. Särskilt i de fall där en förälder som saknat faktiska kontrollmöj-

ligheter döms till ansvar utan att han eller hon haft någon som helst inblandning i det aktuella 

brottet.147 Om en ungdom har vetskap om att han eller hon inte ensam kommer att behöva svara 

för ett eventuellt skadestånd skulle detta kunna medföra att han eller hon inte ser de ekonomiska 

konsekvenserna av ett brott som fullt så allvarliga som om föräldraansvaret inte hade funnits. 

Den allmänpreventiva funktionen för eventuella förstagångsförbrytare samt den individual- 

preventiva funktionen avseende barn som företar upprepad brottslighet kan därmed skadas.  

I propositionen motiveras ansvaret med att det i sig är brottspreventivt att barn och ungdomar 

som företar brott, i och med föräldraansvaret, löper minskad risk att påbörja vuxenlivet som 

skuldsatta. Vad som verkar ha förbigått lagstiftaren i detta avseende är den regressmöjlighet 

som en förälder torde ha möjlighet att utnyttja. Om föräldern utnyttjar möjligheten till regress 

kommer barnet ändå att vara skuldsatt, med enda skillnad att skuldförhållandet föreligger gente-

mot barnets förälder istället för mot den primärt skadelidande.   

6.4.4 Den allmänna uppfattningen och brottsutvecklingen  

I propositionen till föräldraansvaret hänvisas till en studie utförd av Brå av vilken det framgår 

att närmare 90 procent av de tillfrågade redan långt före reformen ansåg att föräldrar borde ta 

ett större ansvar för barns handlingar. Regeringen menar att strängare skadeståndsansvar därför 

måste anses ligga väl i linje med den allmänna rättsuppfattningen och att det finns skäl att tro 

att det också stämmer överens med den uppfattning som föräldrar själva torde ha om sitt  

ansvar.148 Under förutsättning att resultatet av studien som utförts av Brå stämmer och speglar 

samhället, torde lagstiftningen i det stora hela sakna preventiv effekt i skadeståndsrättslig  

mening, eftersom majoritetens inställning redan är förenlig med innebörden av reformen. För 

att lagstiftning ska fylla en preventiv funktion måste den ha en handlingsdirigerande effekt.149 

Personer som redan är av åsikten att föräldrar borde ta ett större ansvar för barns handlingar, 

även utan att det är lagstadgat, kommer inte att påverkas i sina handlingsmönster och åsikter 

genom lagstiftning.  

För att motivera införandet av föräldraansvaret framhålls i promemorian även att media ger 

uttryck för att ungdomsbrottsligheten blir såväl vanligare som grövre och att media i sin tur 

                                                           
147 Jfr resonemang i Schultz, Mårten, Orimligt föräldrastraff för barnens brott, 2015.  
148 Prop. 2009/10:142 s. 27. 
149 Se avsnitt 2.2.2.   
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påverkar allmänheten att dela den uppfattningen.150 Argumentet saknar källhänvisning och 

tycks därför vara taget ur luften för att motivera lagförslaget. Även om argumentet stämmer i 

sak kan det ifrågasättas om så som den mediala bilden och den allmänna uppfattningen speglar 

ett samhällsproblem ska kunna vara ett argument för lagstiftning. En bild som målas upp i  

media samt hur allmänheten uppfattar något är nödvändigtvis inte en korrekt tolkning av verk-

ligheten.151 Vidare medger lagstiftaren att förändringar i brottsligheten måste bedömas med 

försiktighet då antalet anmälda brott inte nödvändigtvis innebär att antalet brott som har begåtts 

faktiskt har ökat. Samtidigt menas att det, trots att det från kriminologiskt håll framförs att 

brottsutvecklingen är tämligen konstant, måste anses stå klart att ungdomsbrottsligheten i  

samhället har ökat över tid. Till grund för detta presenteras statistik över antalet polisanmälda 

brott år 1950 jämfört med år 2008.152 Även om statistiken över antalet polisanmälda brott har 

ökat markant i det angivna tidsintervallet så måste det ifrågasättas om slutsatsen som dras i  

promemorian är annat än godtycklig.153 

6.4.5 Utveckling av ungdomsbrottsligheten 2005–2014  

Enligt de tabeller som Brå presenterar avseende antalet ungdomar154 som misstänkts för samt 

lagförts för brott över de senaste åren visar statistiken att antalet i båda fallen pikar runt 2009.155 

Sedan 2009 har således enligt statistiken färre ungdomar misstänkts eller lagförts för brott för 

varje år som gått.156 Trots att det vid ett studium av statistiken kan se ut som att ungdomsbrotts-

ligheten har minskat sedan reformen så måste statistik avseende brott och kriminalitet, som 

bekant, tolkas med försiktighet. Bara för att antalet anmälda brott har minskat, behöver det inte 

betyda att brottsligheten har minskat. Statistiken visar att frekvensen av antalet anmälda brott 

har minskat, men inte att antalet begångna brott de facto har minskat till antalet. Eftersom brott 

är alla handlingar som enligt lag är belagda med straff, så innefattas i statistiken såväl de brott 

som kommit till polisens kännedom som de som inte har det.157 Dessutom finns det, som redo-

visats, viss problematik med tolkning av kriminologisk statistik i form av mörkertal.  

Eftersom föräldraansvaret trädde i kraft först under 2010 bör det noteras att statistiken visar att 

frekvensen av ungdomsbrottslighet redan var nedåtgående före reformens genomslag. Enligt 

                                                           
150 DS 2009:42 s. 40. 
151 Sarnecki s. 55. 
152 Från 200 000 polisanmälda brott år 1950 till 1.3 miljoner år 2008. Se DS 2009:42 s. 40. 
153 Statistiken som presenterats i förarbetena speglar dessutom antalet polisanmälda brott generellt och inte  

enbart antalet anmälda brott begångna av ungdomar. 
154 Med ungdomar avses enligt statistiken personer 15–20 år.  
155 Se bilaga 1.  
156 Se Brottsförebyggande rådet, Ungdomsbrottslighet, 2016 (i det följande Brå, Ungdomsbrottslighet). 
157 Sarnecki s. 58. 
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regeringen bedrivs arbete mot ungdomsbrottsligheten dessutom på bred front158 och om det är 

så att ungdomsbrottsligheten faktiskt har minskat så kan det således bero på andra faktorer än 

just införandet av ett strikt skadeståndsansvar för föräldrar. 

7. Processuella aspekter   

7.1 Introduktion 

Som utredningen ovan visar finns det brister i hur föräldraansvaret i teorin kan förväntas fylla 

dess angivna syfte. Dessutom är det osäkert om det går att rent statistiskt dra slutsatser om 

huruvida reformen har haft något inflytande på frekvensen av ungdomsbrottslighet. Eftersom 

föräldraansvaret i 3 kap. 5 § SkL nu år 2016 har varit i kraft i några år och därmed hunnit vara 

föremål för rättstillämpning är det dessutom av intresse att studera hur bestämmelsen fungerar 

i praktiken. Nedan följer en presentation samt en utvärdering av processuella aspekter av  

föräldraansvaret. Dessutom redogörs för i vilken utsträckning föräldraansvaret prövas samt en 

konsekvens av underlåten talan.  

7.2 Brottmåls- eller tvistemålsprocess? 

Ett skadeståndskrav är i grunden ett civilrättsligt krav och en tvist avseende skadestånd hanteras 

därför normalt inom ramen för en tvistemålsprocess. Om skadeståndet grundar sig på ett brott 

kan dock skadeståndskravet komma att behandlas i samband med en brottmålsrättegång.159  

7.2.1 Skadevållande barn under 15 år 

Ett barn under 15 år är i Sverige inte straffrättsligt ansvarig för sina handlingar och kan således 

inte dömas till straff enligt brottsbalken. Anledningen till åldersgränsen är att barn under 15 år 

inte anses ha uppnått den mognadsgrad som krävs för att de ska kunna förstå konsekvensen av 

sina handlingar. Om en polisanmälan görs avseende ett brott begånget av en person som vid 

brottstillfället inte fyllt 15 år så kommer ärendet att avskrivas.160 Trots att ett barn inte är straff-

myndigt och således inte kan dömas för brottet, kan det finnas skäl att utreda om ett brott har 

begåtts. Detta görs då inte genom en sedvanlig förundersökning. Istället görs en så kallad § 31-

utredning161 vars huvudsakliga syfte är att klarlägga behovet av ingripande från socialtjäns-

ten.162  

                                                           
158 Se till exempel prop. 2009/10:142 s. 24 samt remissyttrandet från socialförvaltningen i Falu kommun.  
159 22 kap. 1 § RB. 
160 Brå-rapport 2014:20 s. 36.  
161 En § 31-utredning innebär en utredning enligt 31 § i lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

(1964:67). 
162 Brå-rapport 2014:20 s. 36. 
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Den som har utsatts för ett brott och drabbats av en skada orsakad av ett barn som ännu inte 

fyllt 15 år ska i första hand kräva skadestånd av den som har begått brottet och orsakat skadan. 

Om det skadevållande barnet eller hans eller hennes föräldrar, alternativt ett försäkringsbolag, 

inte är villiga att betala skadeståndet måste den skadelidande själv bekosta och bedriva en  

civilrättslig process och föra talan om skadestånd.163 Eftersom det inte blir någon brottmåls-

rättegång när gärningspersonen är under 15 år, kan inte en skadeståndstalan föras i samband 

med åtal för brottet.  

7.2.2 Skadevållande ungdomar 15–18 år  

Talan om enskilt anspråk i anledning av brott får enligt 22 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) 

(RB) föras mot den misstänkte eller annan i samband med åtal för brottet. Ett skadestånds-

anspråk mot en förälder kan således föras i samband med en brottmålsrättegång i vilken  

förälderns barn står åtalat.164 Reglerna enligt 22 kap. 1 § RB är fakultativa och det är således 

rätten som avgör om det är lämpligt att ta upp anspråket i samband med brottmålet. Väljer rätten 

att inte kumulera skadeståndstalan med brottmålet, är det upp till den skadelidande att väcka 

talan om stämning i ett tvistemål.  

Bestämmelsen i 3 kap. 11 § SkL tar sikte på åklagarens skyldighet att inom ramen för ett  

brottmål föra målsägandens talan baserad på föräldraansvaret, och således inte bara rikta talan 

mot brottslingen utan även mot hans eller hennes föräldrar. En förutsättning för denna skyldig-

het är att brottet som talan grundas på hör under allmänt åtal och att förutsättningarna i 22 kap. 

2 § första stycket RB är uppfyllda. I dessa innefattas att målsäganden begär att åklagaren ska 

föra talan och att målsäganden lämnar uppgift om de omständigheter som ligger till grund för 

talan. Dessutom krävs att det kan ske utan väsentlig olägenhet samt att talan inte är uppenbart  

obefogad. Dessa frågor ska bedömas på ett sedvanligt sätt.165 

Vidare finns det bestämmelser om informationsplikt för åklagare och polis som blir tillämpliga 

även i ett fall där föräldraansvaret aktualiseras. Av 22 kap. 2 § andra stycket RB framgår att 

målsäganden ska underrättas om det vid brottsutredningen framkommer att enskilt anspråk kan 

grundas på brottet. Dessutom ska målsäganden enligt 13 a § förundersökningskungörelsen166 

                                                           
163 Brå-rapport 2014:20 s. 93. 
164 Ekelöf, Per-Olof, Rättegång II – andra häftet, 1996 s. 184 f. 
165 Prop. 2009/10:142 s. 49. Ett exempel på när talan kan anses som uppenbart obefogad eller innebära en väsent-

lig olägenhet är när en förälder ger en väl grundad invändning om jämkning. Åklagaren kan då tvingas avstå från 

att föra talan mot föräldern då utredningen om invändningarna kan riskera att ta lång tid samt överstiga utred-

ningen som krävs för att utreda ansvarsfrågan i brottmålet. Jämför Åklagarmyndighetens rätts-PM 2013:01, Ska-

destånd – om åklagarens skyldighet att föra målsägandes talan s. 13.  
166 Förundersökningskungörelse (1947:948). 
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underrättas om att åklagaren är skyldig att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brott. 167 

Enligt Åklagarmyndighetens egna riktlinjer ska dessutom en utredare ges direktiv om att fråga 

målsäganden om ett skadeståndsanspråk även ska rikta sig mot skadevållandes föräldrar.168  

7.3 Skadeståndstalan enligt föräldraansvaret i en brottmålsprocess 

Redan under remissförfarandet till 3 kap. 5 § SkL riktade ÅM tillsammans med flertalet andra 

remissinstanser kritik mot lagförslaget med anförande om att brottmålsprocesser skulle komma 

att påverkas negativt vid införandet av ett principalsvar för föräldrar. Anledningarna till detta 

var många, bland annat att föräldern i egenskap av part måste ges möjlighet att ställa frågor till 

målsägande och vittnen, vilket både komplicerar en rättegång samt riskerar att dra ut på  

förfarandet tidsmässigt. Vidare anfördes att vårdnadshavaren, i och med att denne själv riskerar  

skadeståndsansvar, kan få ett incitament att inte medverka i förundersökning och huvud- 

förhandling.169 ÅM menade dessutom att föräldrar är viktiga i arbetet för att få unga på rätt väg 

och att man genom att göra dem till målsägandens motpart riskerar att en förälder aktivt  

försöker motverka att ett barn lagförs genom att bagatellisera gärningen eller genom att försöka 

förmå barnet att inte erkänna. Myndigheten yttrade även i samband med detta att det inte kan 

uteslutas att enskilda vårdnadshavare kan komma att ge sitt barn falskt alibi. Regeringen  

bemöter dock denna kritik i propositionen med att en förälder genom att bli en part i ett mål, 

involveras mer direkt i processen, vilket den menar borde stärka förälders känsla av ansvar för 

brott som deras barn begått.170 

Brå framhåller i en artikel publicerad under 2014 vikten av att en förälder är engagerad och 

närvarar vid en rättegång där hans eller hennes barn står åtalat.171 Olle Westerlund, som är 

utredare på Brå, anför att såväl ungdomarna själva som poliser, åklagare och socialsekreterare 

som intervjuats, anser att föräldrarnas stöd och närvaro är viktigt i en process. I artikeln hänvisas 

till en av Brå publicerad rapport som utförts på uppdrag av regeringen. I rapporten presenteras 

en studie som visar att lagreformen har resulterat i effekter som motverkar det ursprungliga 

syftet, att öka närvaro tillsyn och ansvarstagande. Bland de professionella som Brå har  

intervjuat i studien har bland annat visats på precis den problematik som ÅM jämte flertalet 

                                                           
167 Prop. 2009/10:142 s. 49. Angående rättegångskostnaderna i ett mål där åklagaren för målsägandens talan om 

enskilt anspråk, se bland annat 31 kap. 11 § RB. 
168 Åklagarmyndighetens rätts-PM 2010:6, Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet – 3 kap. 5 § SkL s. 9. 
169 Prop. 2009/10:142 s. 38. 
170 Prop. 2009/10:142 s. 39. 
171 Se Westlund, Olle och Merenius, Sara, Föräldrars stöd viktigt i rättsprocess med unga misstänkta, 2014.  
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andra remissinstanser lyfte fram under remissförfarandet.172 Vidare visar rapporten att förfa-

randen där föräldraansvaret aktualiseras innebär en delgivningssituation som föräldrar kan 

finna anledning att undvika. Det har visat sig vara så att det enskilda anspråket många gånger 

kommer in till rätten nära inpå huvudförhandlingen och att delgivning av ansvaret därför sker 

först under pågående huvudförhandling. Föräldrar som visar stöd och engagemang och som 

närvarar i rättssalen vid deras barns brottmålsförhandling riskerar således att delges skade-

ståndsansvar. Enligt rapporten framhålls även att det finns en risk när det solidariska ansvaret 

aktualiseras att den unge känner press att inte erkänna den brottsliga gärningen i de fall han 

eller hon är medveten om att hans eller hennes föräldrar saknar ekonomiska resurser. Slutligen 

uppmärksammas problematiken med att det solidariska skadeståndsansvaret främst drabbar 

vårdnadshavare med svag ekonomi, vilket kan innebära att föräldrar väljer att helt ta avstånd 

från den unge i de fall den ekonomiska påverkan blir för påtaglig.173 

7.4 Skadeståndstalan enligt föräldraansvaret i en tvistemålsprocess  

Om en skadeståndstalan av någon anledning174 inte förs i samband med en brottmålsprocess 

finns istället möjligheten för en skadelidande att väcka talan enligt de civilrättsliga reglerna i 

en tvistemålsprocess. Om skadeståndstalan förs separerat från ett åtal kvarstår dock inte längre 

åklagarens skyldighet att utreda och föra den skadelidandes talan.175 Även om talan avskilts 

från brottmålet kvarstår däremot ett målsägandebiträdes ansvar, så länge tvistemålet inte är ett 

småmål.176 Fall där anspråket understiger ett halvt prisbasbelopp handläggs som småmål enligt 

1 kap. 3d § RB. Eftersom föräldraansvaret är beloppsbegränsat till en femtedels prisbasbelopp 

per skadehändelse kommer alla fall där talan grundar sig på färre än tre skadehändelser att 

handläggas som småmål. I ett sådant mål faller således även ett målsägandebiträdes skyldig-

heter att utreda och föra målsägandes talan och den skadelidande måste i så fall själv anlita och 

bekosta ett ombud, alternativt föra sin talan på egen hand. I och med att tvistesumman i små-

målsfall kan vara låg i förhållande till kostnaden både rent ekonomiskt men även tidsmässigt 

för en skadelidande, torde sådana anspråk i många fall inte bli föremål för process.  

                                                           
172 Brå-rapport 2014:11 s. 88. Rapporten baseras på Brås intervjuer med och enkäter till poliser, advokater,  

socialtjänst och domare i olika delar av landet. Närmare 800 enkäter besvarades av professionella som möter 

unga och deras vårdnadshavare i samband med deras rättsprocesser. Vidare genomfördes intervjuer med  

sammanlagt 24 advokater, domare, poliser och socialsekreterare. Brå-rapport 2014:11 s. 5.  
173 Brå-rapport 2014:11 s. 88. 
174 Exempelvis att åklagaren inte väcker talan mot föräldrarna på grund av att talan är uppenbart obefogad eller 

att det föreligger en väsentlig olägenhet, alternativt att skadevållaren ej är straffmyndig.  
175 Prop. 2009/10:142 s. 42. 
176 Se 3 § 2 st. lag (1988:609) om målsägandebiträde. 
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Konsekvensen av detta blir att den skadelidande står utan skadeståndsrättslig kompensation och 

även riskerar att gå miste om brottsskadeersättning, se nedan.  

7.5 En konsekvens av underlåten talan  

7.5.1 Uppmaning till utvärdering  

I en skrivelse ställd till Justitiedepartementet i september 2013 uppmanar Brottsoffermyndig-

heten (BrOM) till en utvärdering av föräldraansvaret.177 Bakgrunden till initiativet var att  

myndigheten, precis som den erinrat om på lagförslagsstadiet, tyckte sig se att brottsoffers  

möjligheter till brottsskadeersättning påverkades negativt av lagregeln.178 En av de största  

anledningarna till det var att BrOM menade att det var vanligare att talan enligt föräldraansvaret 

inte förs, än att så görs.  

7.5.2 Frekvens av fall där föräldraansvaret prövas 

Enligt en undersökning utförd inom ramen av ett examensarbete vid Umeå universitet framställs 

dels en statistisk studie över antalet fall där föräldraansvaret faktiskt prövas, dels en kvalitativ 

studie avseende anledningarna till att ansvaret prövas eller inte. Resultatet av studien visar att 

talan om föräldrars principalansvar endast förts i drygt hälften av de fall som studerats. De 

huvudsakliga anledningarna till att talan förts i så få av fallen anförs vara att frågan rent  

processrättsligt inte har kunnat prövas då föräldrar har missats att kallas som parter och  

samtidigt inte heller av egen vilja inställt sig till rättegången. Dessutom beskrivs att utebliven 

talan i vissa fall kan bero på att målsäganden inte vill att någon annan än den skadevållande 

själv ska bli skadeståndsansvarig eller att han eller hon helt enkelt inte känner till möjligheterna 

att föra en sådan talan.179  

7.5.3 Brottsskadeersättning 

Rätten för en skadelidande att söka statligt finansierad brottsskadeersättning aktualiseras då en 

dömd gärningsperson saknar möjlighet att betala ett utdömt skadestånd. Detta gäller även om 

gärningspersonen är under 15 år. Brottskadeersättning är i många fall en sista möjlighet för en 

skadelidande att få kompensation för sin skada. För att en skadelidande ska ha rätt till brotts-

skadeersättning krävs att ett par förutsättningar är uppfyllda.180 Först och främst måste skade-

ståndet hänföra sig till ett brott. Om den misstänkte är under 15 år så att skuldfrågan inte har 

kunnat prövas i domstol anses brottsrekvisitet vara uppfyllt om den misstänkte har erkänt brottet 

eller om det på annat sätt klart framgår att han eller hon har begått brottet.181 Dessutom måste 

                                                           
177 BrOM skrivelse med diarienummer 8059/2013. 
178 Se prop. 2009/10:142 s. 32.  
179 Breitholz, Edvard, Föräldrars ansvar och brottsoffers rättigheter, 2013 s. 40.  
180 Brottsoffermyndigheten, Brottsskadeersättning, 2015.  
181 Brå-rapport 2014:20 s. 94. 
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den skadelidande sakna en försäkring som täcker skadan, brottet ska ha polisanmälts samt alla 

andra möjligheter att få ersättning måste vara utredda. Således måste en ansökan om brotts-

skadeersättning i ett fall där föräldraansvaret kan aktualiseras, även innehålla en utredning om 

detta.  

Vidare ska vid bestämmande av brottsskadeersättning enligt 10 § brottsskadelagen (2014:322) 

skadestånd som har betalts ut, eller som kan förväntas betalas ut, avräknas från ersättnings-

beloppet. Avseende brottsskadeersättning torde införandet av föräldraansvaret således innebära 

antingen att brottsskadeersättning inte alls kan betalas ut om inte förälderns skadeståndsansvar 

har prövats eller åtminstone att en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse kan komma att 

avräknas från den skadelidandes brottsskadeersättning.  

I propositionen till reformen framgår att BrOM riktat kritik till förslaget avseende just  

försvårandet av ett brottsoffers möjlighet till brottsskadeersättning, vilket erkändes till viss del 

av regeringen. Det ansågs inte kunna uteslutas att det möjligen skulle kunna uppstå sådana  

situationer som BrOM pekat på. I brist på tillräckligt underlag för en eventuell lagändring för 

att avvärja risken hänvisades det dock till att istället låta frågan övervägas i framtiden i samband 

med en planerad översyn av brottsskadelagen.182  

7.5.4 Den reparativa funktionen har skadats 

Om ett barn saknar betalningsförmåga avseende ett utdömt skadestånd och föräldrarna som 

dömts till solidarisk skadeståndsskyldighet har goda betalningsmöjligheter, kan skadeståndet 

verka reparativt då den skadelidande får ersättning från föräldrarna. Av olika anledningar  

händer det dock att förälderns skadeståndsansvar inte utreds i samband med barnets ansvar. Om 

barnet saknar betalningsförmåga är då den skadelidandes möjligheter till kompensation  

beroende av rätten att utfå antingen försäkringsersättning eller brottsskadeersättning. Möjlig-

heterna till försäkringsersättning är, som visats, i många fall begränsade enligt försäkrings- 

bolagens nu gällande villkor. Enligt framställningen ovan begränsas eller omöjliggörs vidare 

den skadelidandes möjligheter till brottsskadeersättning i de fall förälderns ansvar inte har prö-

vats. I och med försäkringsbolagens ställningstagande och lagstiftarens ignorans av problemet 

avseende regleringen av brottsskadeersättning kan den reparativa funktionen hos föräldraan-

svaret svårligen betraktas på annat sätt än att den skadats.   

                                                           
182 Prop. 2009/10:142 s. 32. Trots att brottsskadelagen har reformerats sedan 2009 har någon ändring avseende 

föräldraansvaret ännu inte skett (2016-05-12).  
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8. Rättssäkerhet  

8.1 Introduktion 

Ytterligare en aspekt som bör beaktas vid en utvärdering av tillämpningen av föräldraansvaret 

är huruvida kravet på rättssäkerhet upprätthålls när ansvaret tillämpas i praktiken. Även om vad 

som menas med rättssäkerhet inte är helt enkelt att definiera torde det allmänt kunna sägas stå 

för förutsebarhet, legalitet och proportionalitet. Rättssäkerheten bör dessutom kunna avgränsas 

till att enbart innefatta den enskildes rätt i förhållande till statsmakten.183 Än så länge finns det 

ett förhållandevis välkänt prejudicerande fall, kallat Instagrammålet, där en förälder har dömts 

till skadeståndsansvar enligt föräldraansvaret. Vid en analys av föräldraansvaret i ljuset av rätts-

säkerhetens krav kommer därför detta att användas som referensram.  

8.2 Instagrammålet 

I det medialt uppmärksammade Instagrammålet (NJA 2015 s. 482) kom mamman till en av de 

två unga kvinnor som åtalats för förtalsbrott att i Högsta domstolen (HD) dömas till skade-

ståndsansvar enligt föräldraansvaret. Omständigheterna i fallet var att två unga kvinnor, som 

när brotten begicks var 15–16 år gamla, kränkt 38 personer via ett instagramkonto. Flickorna 

dömdes utöver straffrättsligt ansvar även till att betala skadestånd till de som fallit offer för 

kränkningarna. Även vårdnadshavarna till de unga kvinnorna kom att dömas till skadestånds-

ansvar enligt föräldraansvaret. Varje fall av kränkning bedömdes som en enskild skadehändelse 

och eftersom det var många offer blev den totala skadeståndsskulden hundratusentals kronor. 

Var och en av vårdnadshavarna till flickorna dömdes i underrätterna till att solidariskt med sina 

döttrar betala 8 800 kr184 i skadestånd till var och en av de 38 målsägandena, vilket för respek-

tive målsägande innebar ett ansvar á 334 400 kr. Mamman till en av flickorna överklagade hela 

vägen till HD och när frågan väl prövades där återstod skadeståndsansvar för 15 av måls- 

äganden, eftersom förlikning dessförinnan skett med övriga. Precis som underrätterna kom HD 

att döma mamman till ojämkat skadeståndsansvar.  

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

bosatt sig hos sin pappa, som inte längre hade vårdnaden om henne. Mamman hade vid flera 

tillfällen, bland annat tillsammans med stöd av socialtjänsten, försökt få hem sin dotter utan 

framgång. Pappan sades vara narkoman samt ha hotat mamman med kniv när hon kommit för 

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

omsorg, och än mindre övervaka vad dottern haft för sig under denna period samt trots hennes 

                                                           
183 Thelin, Krister, Sverige som rättsstat, 2001 s. 62. 
184 8800 kr utgjorde vid tiden för avgörandet en femtedels prisbasbelopp. Se Statistiska centralbyrån.  
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ansträngningar för att få hem sin dotter, bedömde domstolen att det inte fanns tillräckliga skäl 

för jämkning enligt den särskilda jämkningsregeln i 3 kap. 6 § SkL.  

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

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

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

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

8.3 Föräldraansvaret i ljuset av rättssäkerhetens krav 

Att HD i ovan refererat fall dömt i enlighet med lagstiftarens riktlinjer om restriktivitet kan 

konstateras. Som professor Håkan Andersson menar kan man därför inte direkt kan beskylla 

HD för utgången i målet. Han menar att problemet snarare är lagstiftningen som mer eller 

mindre tvingat fram domslutet.185 Utifrån domen menar jag att det kan ifrågasättas vad som 

rimligen kan begäras av en förälder, vad lagstiftaren och följaktligen domstolarna anser att en 

förälder de facto ska göra för att undgå ansvar. För att rättssäkerheten ska upprätthållas torde 

det krävas att det ska vara tydligt hur man ska agera för att inte riskera skadeståndsrättsligt 

ansvar. För att undvika ansvar enligt culparegeln krävs som regel att man agerar aktsamt. Om 

man på grund av vårdslöshet, eller till och med uppsåtligen, skadar någon eller något så riskerar 

man att hållas skadeståndsrättsligt ansvarig. För att som förälder undvika skadeståndsansvar för 

bristande tillsyn måste man undvika att vara oaktsam i hur man utövar sin tillsyn över ett barn. 

Vidare är det upp till en arbetsgivare att se till att organisera sin verksamhet och anställa väl 

utvalda arbetstagare för att på så sätt minska riskerna för att en arbetstagare orsakar skada så att 

principalansvaret aktualiseras. Om man bedriver sådan verksamhet att man är belagd med ett 

rent strikt ansvar torde man vara medveten om riskerna och därefter göra vad som krävs för att 

så långt som möjligt förebygga skaderisk. För de allra flesta av dessa finns dessutom försäk-

ringslösningar, vilket innebär att man har möjlighet att försäkra sig mot eventuell skadestånds-

skyldighet.  

I ett fall som instagrammålet kan det ifrågasättas vad som rimligen hade kunnat krävas av  

mamman för att undgå skadeståndsansvar enligt föräldraansvaret. Som den fristående  

kolumnisten Johannes Forssberg skriver angående instagramdomen i en artikel i Expressens 

ledare, kan man fråga sig: ”Ska vi sätta barnen i hundkoppel?”.186 Således drar han en parallell 

                                                           
185 Andersson, Instagramdomen.  
186 Forssberg, Johannes, Ska vi sätta barnen i hundkoppel? 2015.  
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till det strikta ansvaret som föreligger för skador orsakade av hundar. Han menar att hundar kan 

man hålla i koppel samt att hundar inte begår förtalsbrott på internet.  

En möjlighet att få skadeståndsansvaret jämkat är om man som förälder genom specifika och 

långtgående insatser har gjort allt i sin makt för att förhindra att ens barn begår brott. Det som 

krävs är således att man närmast gör upp en handlingsplan för hur barnet ska undvika brottslig-

het. Att vara en normalt ansvarsfull förälder torde inte vara tillräckligt. Det kan ifrågasättas hur 

en förälder ska kunna upprätta en sådan handlingsplan om ett barn helt oannonserat, utan minsta 

tecken på vanekriminell livsstil, begår brott. Enligt vad som framställts ovan så är det fler  

faktorer än föräldrarnas uppfostran som spelar roll vid risken för att ett barn kommer att begå 

brott som ung. Att därför basera ansvaret på att föräldrar bör uppfostra sina barn bättre för att 

på så sätt undgå ansvar, torde inte kunna anses hållbart, eftersom att föräldern trots exemplarisk 

uppfostran riskerar ansvar.187 Att som potentiellt ansvarssubjekt inte veta vad som krävs av en 

för att undgå ansvar kan inte anses förenligt med rättssäkerhetens krav. Dessutom har en  

förälder som riskerar skadeståndsansvar enligt föräldraansvaret inte rätt till ett juridiskt ombud 

på samma sätt som någon som står åtalad för ett brott. Det finns inte heller en skyldighet för en 

polis eller åklagare att upplysa föräldern om vad ansvaret innebär.188 Huruvida en förälder som 

riskerar ansvar har möjlighet att anlita ett ombud privat för att få hjälp med exempelvis att 

framställa invändningar om jämkning är huvudsakligen beroende av hans eller hennes  

ekonomi.189 Som visats tidigare är frekvensen av brottslighet bland ungdomar högre i de fall 

familjen har dålig ekonomi, vilket föranleder att föräldrar till sådana ungdomar troligen har 

begränsade möjligheter att själva bekosta ett ombud. Som konsekvens riskerar föräldern att inte 

få adekvat information om vad ett eventuellt skadeståndsansvar innebär samt vilka möjligheter 

som finns till jämkning och i så fall hur sådana argument bör läggas fram för att bäst ta till vara 

hans eller hennes rätt. Även denna aspekt bör kunna kritiseras utifrån ett rättssäkerhets- 

perspektiv.  

9. Europakonventionen och föräldraansvaret  

9.1 Introduktion 

I och med att Sverige har anslutit sig till EKMR och att denna konvention sedermera har  

inkorporerats i svensk rätt så gäller den som svensk lag. På senare tid har konventionen fått 

                                                           
187 Jfr resonemang i Andersson, Instagramdomen.  
188 Att informera en förälder om ansvaret och dess innebörd läggs i förarbetena endast fram som en möjlighet för 

poliser och åklagare, inte som en strikt skyldighet. Se prop. 2009/10:142 s. 49. 
189 Under vissa omständigheter kan dock rättshjälp utgå enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller ur rättsskyddet i 

en hemförsäkring.  
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alltmer uppmärksamhet bland annat genom dess tillämpning i nationella domstolar. Professor 

Håkan Andersson framhåller vikten av att förstå att juridiken inte ”tar slut” så fort det finns 

möjlighet att åberopa EKMR, utan att den svenska skadeståndsrätten just då startar en översätt-

ning av konventionen till svensk skadeståndsrättslig juridik.190 Av de mänskliga rättigheter som 

behandlas i konventionen är det främst artikel 8 som är av betydelse när det talas om skydd för 

den personliga integriteten. Enligt denna artikel har var och en bland annat rätt till respekt av 

sitt privatliv och sitt familjeliv.191 Även den rättsstatliga principen i artikel 7, enligt vilken straff 

förutsätter lagstöd, kommer att diskuteras nedan då det torde kunna ifrågasättas hur väl skade-

ståndsskyldighet enligt föräldraansvaret som sanktion förhåller sig till denna.  

9.2 Aktiv identifikation – en kränkning av rätten till personlig integritet?  

Vad som menas med var och ens privatliv är svårdefinierat och begreppet är inte klart avgränsat. 

Rätten till privatliv kan sägas omfatta skydd mot flera olika åtgärder och företeelser. För att 

veta vad som innefattas i rättigheten så måste ledning sökas i Europadomstolens praxis.192 I 

enlighet med vad som presenterats tidigare i detta arbete framgår det av förarbetena till lagen 

att lagstiftaren menar att en familj inte kommer att drabbas hårdare av ett skadeståndsansvar 

om en förälder hålls solidariskt ansvarig med det primärt skadeståndsansvariga barnet. Rent 

spekulativt bör det kunna ifrågasättas om det sätt som lagstiftaren i och med detta resonemang 

identifierar barn och föräldrar som ett och samma ansvarssubjekt vid tillämpning av föräldra-

ansvaret, är förenligt med skyddet för en enskild persons privatliv. Ser man var och en som en 

enskild individ torde det faktum att en person, utan egen förskyllan i det konkreta fallet, kan bli 

personligen skadeståndsansvarig för ett brott som någon annan har begått rimma illa med rätten 

till personlig integritet. 

9.3 En straffrättslig påföljd snarare än en skadeståndsrättslig sanktion?  

I en nyligen publicerat artikel, för justitierådet Stefan Lindskog ett resonemang om straff- 

liknande ekonomiska påföljder utom straffrätten. I artikeln diskuteras huruvida sådana kan  

anses förenliga med Europakonventionens krav. Frågan som artikeln ämnar att besvara är om 

vissa regelsystem, när det gäller en normavvikelse och den påföljd som avvikelsen kan föran-

leda, verkligen kan anses vara förenliga med de krav som konventionsrätten ställer i form av 

förutsebarhet och proportionalitet. Lindskog framhåller att om det i ett regelsystem, som sank-

tion av en normavvikelse, finns en ekonomisk påföljd föreskriven vilken inte endast syftar till 

att reparera den skada som avvikelsen har medfört, måste ifrågasättas om sanktionen kan vara 

                                                           
190 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 544.  
191 Reimers, Elisabeth, Integritetsskyddet i regeringsformen, 2009 (i det följande Reimers) s. 440.  
192 Reimers s. 440.  
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att betraktas som ett straff. För att vara förenlig med legalitetsprincipen måste sanktionen i så 

fall ha stöd i lag, men enbart att sanktionen i sig finns föreskriven i lag är inte tillräckligt. För 

att uppfylla kravet på legalitet krävs dessutom att det finns klara besked om hur påföljden  

förhåller sig till normavvikelsen.  

I artikeln konkretiseras diskussionen till de skilda regelsystemen: diskrimineringsersättning,  

reduktion av uppdragsarvode och aktiebolagsrättsligt medansvar. Lindskogs resonemang torde 

dock kunna appliceras även på regelverket avseende föräldrars principalansvar. Föräldra- 

ansvaret utgör en ekonomisk sanktion, vilken har endast ett uttalat syfte. Syftet är att regleringen 

ska verka preventivt och således syftar regleringen inte till att reparera den skada som orsakats. 

I Lindskogs termer kan det därför ifrågasättas om inte denna sanktion, för den förälder som 

drabbas av ansvaret, är att betrakta som ett straff snarare än en rent skadeståndsrättslig sanktion. 

I så fall ställs ett tydligt krav på legalitet som innebär att med måste finnas tydliga instruktioner 

hur ett presumtivt ansvarssubjekt ska agera för att undgå ansvar. Som redogjorts för tidigare i 

uppsatsen är det oklart hur lagstiftaren har tänkt att en förälder ska agera för att undgå ansvar. 

Kanske är det långsökt att utifrån denna korta redogörelse dra slutsatsen att den ekonomiska 

påföljden av föräldraansvaret utgör ett straff. Som Lindskog menar kan det dock ändå finnas 

anledning att ta intryck av de krav på proportionalitet och förutsebarhet som präglar  

konventionen.193  

10. Komparativa iakttagelser av övrig nordisk rätt  
Av departementspromemorian som låg till grund för 2010 års reform framgår att en viss  

komparation har skett med hur Finland, Danmark och Norge har lagstiftat på området föräldra- 

ansvar.194 Vid tiden för utredningen hade såväl Finland som Danmark en reglering i princip 

motsvarande den då gällande svenska. Det vill säga att såväl barn som föräldrar endast kunde 

åläggas skadeståndsansvar för skador som uppkommit genom deras eget vållande.195 I Norge 

däremot fanns vid tiden för lagförslaget ett ansvar snarlikt det som föreslogs i promemorian. 

Den norska regleringen innebär att en förälder utan egen skuld, under vissa givna förutsätt-

ningar, kan hållas ansvarigt för en skada orsakad av sitt barn. Precis som för föräldraansvaret i 

svensk rätt anges syftet med motsvarande norska reglering vara att motverka och hindra ut-

vecklingen av ungdomsbrottsligheten i samhället. Ansvaret är i dagsläget begränsat till 5 000 

                                                           
193 Lindskog, Stefan, Straffliknande ekonomiska påföljder utom straffrätten, i Bertil Bengtsson 90 år,  

2016 s. 317 ff. 
194 Se DS 2009:42 s. 33 ff.  
195 Se DS 2009:42 s. 33 ff. Avseende föräldrars skadeståndsansvar i Finland, se även Stålberg, Pauli och Karhu, 

Juha, Finsk skadeståndsrätt, 2014 s. 227.  
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norska kronor per skadehändelse och per barn.196 En viktig inskränkning är dock att ansvaret 

endast kan göras gällande under förutsättning att barnet vistas hos vårdnadshavaren vid tiden 

för skadegörelsen. Detta har motiverats med att föräldrarna, i och med att boendet är gemen-

samt, har möjlighet att kontrollera barnets beteende. Det huvudsakliga argumentet bakom  

begränsningen har anförts vara att de preventiva skälen bakom regleringen anses bli verknings-

lösa om barnet inte längre bor hemma med sina föräldrar.197 

11. Avslutande diskussion  

11.1 Introduktion 

Av vad som framkommit i framställningen ovan torde en granskning av regleringen avseende 

föräldrars principalansvar inte kunna anses obefogad. Utredningen har visat exempel på att  

regleringen i flera avseenden brister såväl i sin konstruktion som i sin funktion. I en samlad 

bedömning diskuteras nedan huruvida de problem och konsekvenser som följt reformen kan 

anses stå i proportion till regleringens ändamål. Slutligen förs ett resonemang om de lege fe-

renda. Inom ramen för dessa diskussioner och resonemang besvaras de frågeställningar som 

ställts upp i uppsatsens inledande kapitel.198  

11.2 Proportionalitet  

Proportionalitetsprincipen innebär att åtgärder inte ska gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet.199 Av vad som framkommit i utredningen kan det diskuteras om införan-

det av ett skadeståndsrättsligt föräldraansvar som åtgärd för att minska ungdomsbrottsligheten 

i samhället är förenligt med denna vedertagna princip.  

Syftet med reformen var att minska ungdomsbrottsligheten genom att belägga föräldrar med ett 

strikt ansvar för barns skadegörande handlingar till följd av brott. Således var reformen avsedd 

att främst gynna samhället genom att minska frekvensen av ungdomsbrottslighet. Som  

utredningen visar fanns det dock inga starka empiriska underlag för att motivera användandet 

av en skadeståndsrättslig reglering som denna för att nå det tilltänkta samhällsmålet, varken vid 

tiden för lagstiftningen, eller nu ett par år efter reformens ikraftträdande. Snarare har sak- 

kunniga och yrkesverksamma ända sedan ett föräldraansvar i olika former först började  

diskuteras inom ramen för lagstiftningsarbete, anfört starka åsikter och argument emot denna 

                                                           
196 När ansvaret infördes år 1969 var beloppet 500 norska kronor men har sedan dess successivt höjts. Se  

Nygaard, Nils, Skade og ansvar, 2007 s. 441.  
197 Askeland, Bjarte, Erstatningsrettslig identifikasjon, 2002 s. 258.  
198 Frågeställningarna har delvis besvarats uppsatsen igenom, då med mer utförliga resonemang. Här besvaras 

frågeställningarna mer kortfattat. För utförligare resonemang hänvisas läsaren tillbaka till de avsnitt i uppsatsen 

där respektive frågeställning diskuteras.  
199 Bernitz m.fl. s. 68.  
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tes. Även om statistik från Brå visar att ungdomsbrottsligheten i vissa avseenden kan ha minskat 

sedan reformen måste man, som anförts, vara försiktig med att dra slutsatser baserat på den 

statistik som finns att tillgå.  

Utöver samhället i stort finns det flera enskilda parter som kan komma att beröras av föräldra-

ansvaret. Främst syftar jag då på ett skadevållande barn, hans eller hennes föräldrar samt den 

skadelidande. I och med föräldraansvaret, ges någon som har drabbats av skada till följd av ett 

brott begånget av ett barn, möjlighet att även kräva skadestånd av barnets föräldrar. Därmed 

ökar i teorin den skadelidandes möjligheter till ersättning, eftersom ju fler ansvarssubjekt som 

solidariskt svarar för ett och samma skadestånd, desto större chans till kompensation. Däremot 

har tillkomsten av föräldraansvaret kommit att medföra, inte helt oförväntad, problematik  

avseende möjligheterna till kompensation. Om föräldraansvaret tillämpas korrekt kan det med-

föra att den reparativa funktionen upprätthålls om en förälder som åläggs ansvar både vill och 

kan betala sin del av skadeståndet. Som visats finns det dock indikationer på att ansvaret inte 

alltid yrkas på, vilket medför att en skadelidandes möjligheter till kompensation begränsas. 

Detta i och med risken att då gå miste om rätten till brottsskadeersättning, vilket många gånger 

kan vara en sista utväg till att få kompensation för en skada som man drabbats av. Att istället 

utnyttja möjligheten till att driva processen civilrättsligt hämmas i många fall å andra sidan av 

ekonomiska- och kunskapsrelaterade hinder hos den skadelidande. 

Ett barn eller en ungdom som begår ett brott och blir skadeståndsskyldig gentemot ett brotts-

offer riskerar att dra med sig stora skulder in i sitt vuxna liv. Om föräldern döms till skade-

ståndsskyldighet och därför solidariskt står åtminstone för en del av skadeståndet, är detta  

givetvis rent ekonomiskt en fördel för barnet vars skuldbörda då lättnar. Istället riskeras att den 

förälder som döms enligt föräldraansvaret drabbas hårt ekonomiskt, utan att ha gjort sig skyldig 

till något brott eller försummelse. För en förälder med redan utsatt ekonomi kan ett skadestånds-

ansvar, oavsett summa, komma att slå hårt. Detta kan sedermera gå ut över hela familjen, vars 

socioekonomiska situation riskerar att förvärras ytterligare. Det i uppsatsen presenterade  

instagrammålet kan användas för att representativt visa på vad konsekvenserna kan bli för en 

enskild förälder eller familj om föräldraansvaret tillämpas så som lagstiftaren avsett. Vad målet 

också illustrerar är hur ansvaret faller ut när det är fråga om ett flertal skadehändelser.  

Lagstiftaren anger i förarbetena att beloppsbegränsningen i princip motsvarar det skadestånds-

belopp som är vanligt vid de ungdomsbrott som anses vara de vanligaste. Lagstiftningen tycks 

inte vara anpassad till de ”moderna” brotten, så som förtalsbrott på internet, där antalet skade-

händelser snabbt kan öka till antalet. Det kan ifrågasättas varför en förälder ska drabbas av ett 
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sammanlagt tyngre ansvar i de fall barnet begått ett flertal ”mindre allvarliga” förseelser, än om 

barnet begått ett enda allvarligt brott, så som exempelvis ett mord. Visserligen medger lagstif-

taren i propositionen att beloppsbegränsningen som gäller per skadehändelse kan vara nog så 

betungande för vissa föräldrar, och då särskild vid upprepad brottslighet. Dessutom finns den 

ekonomiska jämkningsregeln att tillgå om ett skadeståndsansvar ändå skulle bli allt för  

betungande. Trots detta jämkades inte mammans ansvar i instagrammålet. Som presenterats 

visar forskning att social- och ekonomisk utsatthet är faktorer som bidrar till risken för att ett 

barn som växer upp under sådana förhållanden begår brott som ung. Detta faktum i kombination 

med att föräldrar kan dömas till betungande skadeståndsansvar trots dålig ekonomi, visar att 

lagstiftningen avseende föräldraansvaret, om än hårt uttryckt, kan anses sparka på de som redan 

ligger.  

Lagstiftaren anförde vid införandet av föräldraansvaret att det tidigare införda tillsynsansvaret 

inte hade haft den effekt man hoppats på och att man därför ville ta starkare tag i målet att 

minska ungdomsbrottsligheten i samhället. I och med de skarpa markeringar och ifråga- 

sättanden som lagts fram i motionen från de rödgröna partierna, är det tydligt att de var starkt 

kritiska till det lagförslag som upprättats av den då sittande moderatstyrda regeringen. Då  

regeringen själva uppgav i propositionen att de på flera plan arbetat aktivt mot ungdoms- 

brottsligheten var denna reform möjligen endast ytterligare en politisk aktion från regeringens 

håll för att visa att de gör allt vad som kan tänkas göras för att minska ungdomsbrottsligheten. 

Den starkt kritiska oppositionen tillsammans med den kritik som riktats mot föräldraansvaret i  

övrigt, ger incitament till att spekulera kring om reformen inte är att betrakta som något annat 

än en rättspolitisk aktion som saknat tillräckliga grunder för sitt rättfärdigande.  

Vidare finns det underlag för att åtminstone ifrågasätta huruvida den enskildes rättigheter enligt 

EKMR och rättssäkerhetens krav respekteras vid tillämpningen av föräldraansvaret. Dessutom 

har ansvarsformen införts i skadeståndslagen på bekostnad av att de skadeståndsrättsliga  

traditionerna delvis satts ur spel. Möjligheten till kompensation för de enskilda skadelidande 

ökar, som utredningen visar, inte nödvändigtvis heller av möjligheterna till att yrka på föräldra- 

ansvaret. Vid utformandet av lagen borde lagstiftaren ha ställt sig den retoriska frågan: till vilket 

pris? Baserat på utredningen som skett inom ramen för denna uppsats bör det kunna ifrågasättas 

om den eventuella effekt som ansvaret har på frekvensen av ungdomsbrottslighet och den  

eventuella förbättring av kompensationsmöjligheter för en skadelidande, kan anses stå i  

proportion till konsekvenserna för de som drabbas hårt av reformens genomslag.  



 

56 

 

11.3 De lege ferenda  

I Finland och Danmark fanns vid reformens genomförande, som redogjorts för, inget ansvar 

som liknar vårt ”principalansvar” för föräldrar. I vårt grannland Norge finns dock sedan länge 

en reglering avseende föräldrars skadeståndsansvar som liknar den vi har i Sverige idag. Den 

mer strikta varianten av ansvar, som liknar vårt ”principalansvar” för föräldrar, är dock där 

inskränkt på ett sätt som inte har efterbildats i vår lagstiftning. Syftet med vårt ”principalansvar” 

är att det ska verka rent preventivt, men enligt den norske lagstiftarens motivering skulle  

föräldraansvaret till och med helt tappa sin preventiva funktion om inskränkningen inte fanns.  

Som framkommit av min granskning kan det ifrågasättas om ”principalansvaret” för föräldrar 

verkligen behövs rent skadeståndsrättsligt eller om det inte är tillräckligt med det väletablerade 

tillsynsansvaret. Vidare är terminologin ”principalansvar” missvisande och olämplig. För att 

göra reformen välbehövlig ur ett skadelidandeperspektiv skulle brottsskadelagen, precis som 

BrOM uppmanat till redan på lagförslagsstadiet, behöva anpassas så att brottsoffers möjligheter 

till brottsskadeersättning inte motverkas av föräldraansvarets existens. För att undvika att redan 

utsatta familjer drabbas hårt av reformen torde jämkningsmöjligheterna behöva ses över och 

möjligen lättas på. För att ungdomar ska lära sig att ta ansvar borde föräldraansvaret inte omfatta 

ungdomar mellan 15–18 år då dessa enligt lag är straffmyndiga och således även borde få ta 

fullt ekonomiskt ansvar för de brott de begår. Vidare skulle de skadeståndsrättsliga principerna 

placering av kostnader och pulverisering av förluster, uppfyllas om försäkringsbolagen unisont 

tog ett ansvar och omfattade föräldraansvaret i sina ansvarsförsäkringar. Som redogjorts för 

verkar reformen, i vissa avseenden, redan kontraproduktivt i förhållande till sitt avsedda syfte. 

Vart och ett av dessa förslag på förbättringar skulle dock kunna bidra till att motverka det  

preventiva syftet med lagen ytterligare.  

Lika lite som jag inom ramen för det här arbetet har kunnat bevisa att reformen inte har haft 

någon effekt på ungdomsbrottsligheten, har jag inte heller kunnat visa att den faktiskt har haft 

det. Om lagstiftningen är så pass bristfällig som min granskning har visat, samtidigt som de 

eventuella förbättringarna som identifierats medför att reformens preventiva syfte motverkas 

ytterligare, menar jag dock att jag har visat att regleringen är långt ifrån optimal. Som en allmän 

princip torde gälla att det åligger den som påstår något att bevisa detsamma. Som ett första steg 

i föräldraansvarets rättfärdigande menar jag därför att det borde krävas att reformens  

förespråkare kan framföra bevisning om att föräldraansvaret de facto bidrar till minskad  

ungdomsbrottslighet samt bevisning om att reformen gör övervägande mer nytta än skada.  

Utredningen föranleder slutligen funderingar över om skadeståndsrätten över huvud taget är 
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rätt forum att lösa problematiken med ungdomsbrottsligheten inom. Kanske är den bästa  

lösningen på problemen kopplade till föräldrars ”principalansvar” trots allt, om vi, som profes-

sor Håkan Andersson förespråkar, slänger ner ”denna osluga och skadliga skadeståndsregel” i 

den från TV välkända stora röda soptunnan och därefter ”låter plåtlocket hårt och skadeglatt 

skallrande få slå igen”.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
200 Andersson, Instagramdomen.  
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Bilaga 1 
 

 

Figur 1 - Antal personer i åldern 15-20 år misstänkta för brott 2005–2014201 

 

 

Figur 2 - Antal lagföringsbeslut efter ålder (15-20 år) per 100 000 invånare, 2004–2013202 

 

 

 

 

 

                                                           
201 Brå, Ungdomsbrottslighet.  
202 Brå, Ungdomsbrottslighet. 


