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1 Föräldrars skadeståndsansvar 
 

1.1 Inledning 

När min pappa var liten tyckte han och hans kamrater om att elda i gräset i min farmor och 

farfars trädgård.1 Vid ett tillfälle råkade de elda ner en skogsdunge i bostadsområdet. Det som 

hade låtit som en kul idé (att försiktigt elda lite i gräset) visade sig i efterhand vara en ganska dum 

idé (när träden fattade eld, min farfar kontaktades och brandkåren kom dit). Som tur var 

skadades aldrig några hus eller människor i omgivningen och min pappa lärde sig en ordentlig 

läxa. Kanske gjorde även farmor och farfar det, då de insåg att de behövde hålla bättre uppsikt 

över min pappa.  

Att barn och ungdomar skadar saker i sin omgivning är varken nytt eller ovanligt. Det är snarare 

en naturlig del av livet och att växa upp. De skadeståndsrättsliga konsekvenserna av att barn har 

sönder saker eller begår brott är däremot många. Redan i samband med skadeståndslagens 

(1972:207) (SkL) tillkomst uttalade departementschefen att det är förenat med betydande 

svårigheter att på ett tillfredsställande sätt lösa frågan om ersättning för skador som barn 

orsakar.2 Flera frågeställningar kring föräldrars ansvar uppstår när barn begår brott. Vilken roll 

har föräldrar ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv? Bör föräldrar betala för skador som barn 

orsakar? Det finns olika intressen som gör sig gällande när barn orsakar skador. Hänsyn måste 

tas till barnet som orsakat skadan (skadevållaren), den som blivit utsatt för skadan 

(skadelidanden) och föräldrarna som i de flesta fall är de som får betala skadeståndet  

(de skadeståndsskyldiga). Denna uppsats kommer att belysa dessa motstående intressen och 

analysera regleringen av föräldrars skadeståndsansvar. 

I situationen med min pappa kan i första hand diskuteras om inte pappa själv, trots att han bara 

var en liten grabb, kunde ha blivit ersättningsskyldig. Det är heller inte otänkbart att farmor och 

                                                           
 Det är få saker man klarar helt själv och denna uppsats är inget undantag. Därför skulle jag vilja rikta ett tack till 
några personer. Framförallt till mina vänner Linnea Sveds, Johanna Chamberlain, Olle Wännström och Maria 
Kruse som hjälpt mig med korrekturläsning och gett värdefulla synpunkter på uppsatsen. Jag vill även tacka min 
handledare, professor Håkan Andersson. Du har fått mig att lita på min egen förmåga samtidigt som du har 
väglett mig när jag hamnat fel, tack för det. 
1 Där jag kommer ifrån kallas det att man ”luntar”, vilket är ett göteborgskt uttryck för när man tänder eld på torrt 
ogräs i trädgården. 
2 Prop 1972:5 s 161 f. 
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farfar brustit i sitt tillsynsansvar enligt föräldrabalken (1949:381) (FB) och på den grunden kunde 

ha ställts till svars. Detta ansvar förutsätter att föräldrarna varit vårdslösa i sin tillsyn över barnet, 

vilket många gånger kan vara svårbedömt.3 Ett sätt att lösa en komplicerad 

skadeståndsbedömning på förhand, är att helt enkelt ålägga föräldrarna ett principalansvar. Det 

innebär ett ansvar för barnets vårdslöshet, oberoende av om föräldrarna själva varit vårdslösa 

eller inte. Sedan 2010 finns ett sådant principalansvar i 3 kap 5 § SkL.4 Ansvarsgrunden avser 

situationen när barn blir skadeståndsskyldiga på grund av att de har begått brott. Om exemplet 

med min pappa hade utspelats idag hade hans föräldrar kunnat hållas solidariskt och strikt 

ansvariga enligt denna regel.  

Principalansvaret i 3 kap 5 § SkL har kritiserats för att ålägga föräldrar ett för långtgående ansvar.5 

För att undvika ett alltför betungande skadeståndsansvar kan ansvaret därför jämkas. Antingen 

enligt den allmänna jämkningsregeln i 6 kap 2 § SkL eller enligt den särskilda jämkningsregeln i 3 

kap 6 § 2 st SkL. Den senare infördes i samband med 3 kap 5 § SkL och tar specifikt sikte på 

jämkning av föräldrars principalansvar. Utifrån den nya6 ansvarsgrunden kommer uppsatsen att 

behandla frågor kring föräldrars principalansvar och närmare bestämt när jämkning av detta 

ansvar kan ske. 

 

1.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar  

Både tingsrätter och hovrätter har vid flera tillfällen prövat frågan om när föräldrars 

principalansvar kan jämkas. Den praxis som finns visar dock på en varierande och oförutsägbar 

tillämpning av den särskilda jämkningsregeln. Vidare lämnas frågan inte sällan utan motivering i 

domskälen varför rättsläget enligt min uppfattning varit högst otillfredsställande. I juni 2015 kom 

                                                           
3 Se vidare om föräldrars tillsynsansvar i avsnitt 2.3. 
4 Det finns en diskussion om 3 kap 5 § SkL faktiskt bör kallas ”principalansvar”. Schultz är av uppfattningen att 
den korrekta benämningen skulle vara ”strikt ansvar”, jfr Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott s 198. 
Eftersom regeln benämns principalansvar i motiven ansluter jag mig till detta begrepp för tydlighetens skull. Se 
vidare avsnitt 3.2.3 där en diskussion förs kring regelns benämning och placering i 3 kap SkL.  
5 Se bl a Andersson, Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar, 
Bengtsson, Juridiska principer och politiska reformer, Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållanden, 
Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott. Även vid regelns införande riktade remissinstanserna kritik mot den 
nya ansvarsgrunden. 
6 Att kalla regeln för ”ny” är egentligen missvisande eftersom regeln funnits i skadeståndslagen sedan 2010. För 
tydlighetens skull, och för att göra skillnad mot culpaansvaret, har jag ändå valt att benämna ansvarsgrunden som 
”ny” i denna uppsats. 
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det första, och hittills enda, avgörandet från Högsta domstolen, NJA 2015 s 482 (Instagram-

målet). Där prövades frågan om en mammas skadeståndsansvar kunde jämkas eller inte. Högsta 

domstolen fann att jämkning inte kunde ske och detta väckte min nyfikenhet. Jag började 

fundera över vilka dörrar som stängdes respektive öppnades angående föräldrars 

jämkningsmöjlighet efter Instagram-målet. Även om rättsläget kring jämkningsfrågan 

tydliggjordes återstod fortfarande vissa frågetecken.  

Mot denna bakgrund är syftet med uppsatsen att utifrån praxis utreda i vilka situationer som 

jämkning av föräldrars principalansvar är möjligt. För att besvara syftet kommer följande 

frågeställningar att diskuteras:  

(i) Vilka omständigheter påverkar jämkningsbedömningen enligt 3 kap 6 § 2 st SkL? Är 

det möjligt att kategorisera dessa omständigheter i olika ”typfall” för att avgöra när 

jämkning bör ske? 

(ii) Hur såg jämkningsmöjligheten ut före respektive efter Instagram-målet?  

En viktig delfråga är hur de olika jämkningsreglerna förhåller sig till varandra. Vid besvarandet 

av denna fråga kommer störst vikt att läggas vid tillämpningen av den särskilda jämkningsregeln. 

Den allmänna jämkningsregeln behandlas istället i relation till Instagram-målet. Utöver dessa 

frågeställningar är det nödvändigt att diskutera relationen mellan culpa- och 

principalansvarsregeln. Detta eftersom tillsynsansvaret i culparegeln får betydelse för 

jämkningsbedömningen enligt 3 kap 6 § 2 st SkL. 

 

1.3 Metod och material 

Den metod som jag har använt i arbetet med uppsatsen kan som utgångspunkt beskrivas som 

rättsdogmatisk. Att tala om rättsdogmatiken som om den vore en enda metod vore dock en 

förenkling.7 Enligt en definition innebär metoden att man utifrån en konkret 

problemfrågeställning rekonstruerar rättsläget utifrån rättskällorna.8 Mot bakgrund av 

                                                           
7 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 23. 
8 Kleineman, Rättsdogmatisk metod s 21. 
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lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin har jag således försökt rekonstruera och tolka 

vad som utgör gällande rätt avseende jämkning av föräldrars principalansvar.9  

Rättskällorna har haft en betydande roll för min behandling av frågeställningarna.10 Vid 

bedömningen av föräldrars skadeståndsansvar har det varit nödvändigt att hämta vägledning från 

andra rättskällor än lagtext.11 Utifrån främst förarbeten och praxis har jag försökt fastställa vad 

som är gällande rätt och analyserat när och under vilka förutsättningar föräldrars 

skadeståndsansvar kan jämkas. Stöd för mina slutsatser har även hämtats från doktrin, där jag 

framförallt har beaktat den kritik som har riktats mot principalansvaret.  

En svaghet med rättsdogmatiken kan sägas vara att den i stor utsträckning intresserar sig för 

normerna men inte hur dessa har tillämpats av underrätter.12 Jag är medveten om att sådan praxis 

inte har något prejudikatvärde men eftersom det bara finns ett avgörande från högsta instans har 

jag valt att till stor del beakta underrättspraxis.13 Vidare beror rättskällornas inbördes dignitet på 

rättsområdet som behandlas.14 För att skapa mig en bild av hur domstolarna hittills har behandlat 

det strikta föräldraansvaret har jag därför analyserat hovrättsdomar som jag kunnat finna via 

Infotorgs, Zeteos och Karnovs databaser. Urvalet har jag gjort genom att utgå från 

lagkommentarerna till 3 kap 6 § SkL och beaktat de hovrättsavgöranden som hänvisats till där. 

Jag har även beaktat de rättsfall som behandlas av Lindell-Frantz.15 Sammanlagt har detta 

resulterat i 24 relevanta domar och de 12 hovrättsavgöranden som analyseras i avsnitt 4 har valts 

ut utifrån att det är de fall där domstolen har resonerat kring jämkningsmöjligheten. Ambitionen 

har inte varit att göra en fullständig inventering av den praxis som finns på området utan syftet 

med urvalet har varit att belysa rättsläget. De hovrättsavgöranden som jag har behandlat ger en 

indikation på hur jämkningsregeln tolkats av rättstillämparen. Genom en analys av praxis vill jag 

                                                           
9 Peczenik, Juridikens allmänna läror s 249 f, Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s 22 ff, Jareborg, 
Rättsdogmatik som rättsvetenskap s 4 och 8.  
10 Jfr här Jareborg som ifrågasätter föreställningen om att rättsdogmatiken enbart handlar om vilket material som 
används och menar att rättsvetenskaplig metod snarare utgörs av en analys med ett vetenskapligt syfte, Jareborg, 
Rättsdogmatik som rättsvetenskap s 8. 
11 Jfr Kleineman som skriver att vid bedömning av centrala frågor om t ex kausalitet, adekvans, culpa får 
vägledning hämtas från andra rättskällor än lagtext, Kleineman, Rättsdogmatisk metod s 22. 
12 Jfr Kleineman, Rättsdogmatisk metod s 24. 
13 Jfr Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning s 39. 
14 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 25. 
15 För en redogörelse av hennes urval se Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållanden s 149. 
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därför identifiera vilka omständigheter som har föranlett jämkning och om det går att 

kategorisera dessa i olika typfall.16  

Mer konkret har arbetet med uppsatsen genomförts genom att analysera, kritisera och 

strukturera det rättsliga materialet som finns på området. Tillvägagångssättet, att läsa och 

fundera, kan egentligen liknas vid vilken läsning som helst.17 Enligt Jareborg uppstår dock 

rättsvetenskapen inte genom själva läsandet, utan genom den vetenskapliga inställningen.18 Man 

bör fortsätta ställa sig frågan ”varför?”, tills man är nöjd eller inte längre har tid.  

Istället för att bara fokusera på vad gällande rätt är har jag velat analysera hur rätten rekonstrueras 

och hur man i de enskilda fallen legitimerar rättsliga lösningar.19 Regeln om föräldrars 

principalansvar är kontroversiell och därför har det varit av intresse att analysera hur regeln vid 

införandet motiverades. Uppsatsens ämne är ett tydligt exempel på att lagstiftning präglas av 

politiska intressen och incitament. Peczenik har uttryckt det som att rättsdogmatiken alltid 

innehåller värderande ståndpunkter. Han skriver att ”[…]en värderingsfri dogmatik är bara en 

dröm. Värderingarna utgör rättsdogmatikens nödvändiga beståndsdel”.20 Utifrån detta synsätt är 

det möjligen en omöjlig uppgift att vara helt neutral och objektiv. Juridiska frågor kan besvaras 

olika beroende på betraktarens politiska utgångspunkt. Min utgångspunkt har varit att kritiskt 

granska regleringen av föräldrars skadeståndsansvar och dess effekter. Som en naturlig följd har 

reflektionerna präglats av mina åsikter och min referensram. Kanske har Peczenik rätt i att det 

är en utopi att juridiken alltid är objektiv och neutral. Just därför har en viktig del av mitt 

tillvägagångssätt varit att fundera över och ifrågasätta mina egna åsikter. Till syvende och sist 

speglar uppsatsen trots allt min syn på problemen utifrån rättskällorna.  

 

                                                           
16 Här har jag inspirerats av Håkan Anderssons arbetssätt att använda rättsfall för att hitta olika ”teman” och 
utifrån dessa kategorisera skadeståndsrättsliga frågor. Jfr Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 33 ff. 
17 Jfr Jareborg som skriver att man inom den rättsdogmatiska forskningen läser tryckt text på samma sätt som när 
man läser tidningar eller romaner, Jareborg, Rättsdogmatik som rättsvetenskap s 8.  
18 Jareborg, Rättsdogmatik som rättsvetenskap s 8.  
19 Jfr Andersson, Postmoderna och diskursteoretiska verktyg inom rätten s 351. 
20 Peczenik, Juridikens allmänna läror s 250. För ett liknande synsätt jfr även Jareborg, Rättsdogmatik som 
rättsvetenskap s 6. 
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1.4 Definitioner och avgränsning  

I FN:s konvention om barnets rättigheter från år 1989 anges att alla under 18 år är barn.21 I 

skadeståndsrätten är det ibland nödvändigt att göra skillnad på barn under 15 år respektive de 

som är mellan 15 och 18 år. I denna framställning används uttrycket ”barn” för alla personer 

under 18 år, om inte annat framgår av sammanhanget. I vissa fall där det är nödvändigt används 

”tonåring” eller ”ungdom” för att förtydliga att barn mellan 15 och 18 år åsyftas. Med ”föräldrar” 

avses i uppsatsen såväl biologiska föräldrar som adoptivföräldrar. Vidare används begreppen 

”förälder” och ”vårdnadshavare” synonymt. En person kan visserligen vara förälder utan att 

vara vårdnadshavare men denna åtskillnad kommer i så fall att framgå av sitt sammanhang. 

Med hänsyn till uppsatsens syfte, att utreda när jämkning av föräldrars principalansvar är möjligt, 

kommer frågor som rör barnets och andra personers ansvar inte att diskuteras.22 Uppsatsen berör 

således de frågeställningar som rör föräldrarnas skadeståndsansvar. Även processrättsliga frågor 

har lämnats utanför denna framställning.23 Eftersom uppsatsen behandlar 3 kap 5 § SkL är det 

vidare naturligt att endast de skador som barn orsakar genom brott behandlas.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med de skadeståndsrättsliga utgångspunkter och de familjerättsliga aspekter 

som är av relevans för ämnet (avsnitt 2). I detta avsnitt diskuteras innebörden av det 

familjerättsliga tillsynsansvaret eftersom det får betydelse för culpabedömningen. Därefter 

behandlar avsnitt 3 den nya ansvarsgrunden i 3 kap 5 § SkL. För att bedöma under vilka 

omständigheter föräldrarnas skadeståndsansvar kan jämkas är det nödvändigt att beskriva den 

nya ansvarsgrunden och syftet bakom lagregleringen. Här analyseras även den kritik som riktats 

mot lagstiftningen. Vidare behandlar avsnitt 4 den jämkningsregel som återfinns i 3 kap 6 § 2 st 

SkL. I detta avsnitt kategoriseras jämkningsmöjligheten in i olika typfall utifrån praxis. Avsnitt 5 

behandlar sedan den förändring av rättsläget som skedde genom NJA 2015 s 482 (Instagram-

målet). I detta avsnitt analyseras hur jämkningsmöjligheten tillämpades av högsta instans och 

                                                           
21 Undantag görs om barnet blir myndigt enligt nationell lag. Enligt 9 kap 1 § FB är myndighetsåldern i Sverige 
dock densamma, 18 år. 
22 Se vidare Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 247 ff, Singer, Barns och ungdomars skadeståndsansvar. Ett alla 
tiders dilemma s 178. 
23 Se vidare Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållanden s 102 ff. 
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vilka jämkningsmöjligheter som finns kvar efter Instagram-målet. Vidare förs en diskussion om 

brottstypens betydelse i relation till jämkningsfrågan. Uppsatsen avslutas med ett sjätte avsnitt 

där slutsatserna sammanfattas och en diskussion förs kring ansvarsgrunden i relation till 

skadeståndsrätten i stort. 

 

 

2 Skadeståndsrättens möte med familjerätten 

 

2.1 Skadeståndsrättsliga utgångspunkter  

Regleringen av föräldrars skadeståndsansvar är enligt min uppfattning komplicerad. Inom 

skadeståndsrätten tas hänsyn till skadevållarens, skadelidandes och skadeståndsansvarigas 

intressen. Vidare kan föräldrars skadeståndsansvar bedömas utifrån flera olika 

skadeståndsrättsliga regler. Culpaansvar, principalansvar och olika jämkningsregler kan komma 

att aktualiseras. Mot bakgrund av detta vill jag inleda med att återge vissa skadeståndsrättsliga 

utgångspunkter.  

Syftet med att utge ett skadestånd brukar beskrivas som att man vill försätta den skadelidande i 

samma situation som innan skadan skedde.24 Skadeståndet ska ersätta den uppkomna skadan 

och har i den meningen en reparativ funktion. Att bestämma skadeståndets enda  eller viktigaste 

 funktion vore en närmast omöjlig uppgift. Utöver den reparativa funktionen kan skadeståndet 

även sägas ha en preventiv funktion.25 Denna innebär att gemene man avskräcks från att vidta 

skadegörande handlingar eftersom dessa handlingar är skadeståndssanktionerade. Skadeståndets 

preventiva funktion utgjorde ett viktigt argument bakom regleringen av föräldrars 

skadeståndsansvar. Av vikt är dock att belysa den problematik som finns med att påstå att en 

skadeståndsregel har en preventiv funktion.26 I motiven till 3 kap 5 § SkL framhölls att den nya 

ansvarsgrunden skulle påverka föräldrarna att hålla strängare uppsikt över sina barn.27 Genom 

                                                           
24 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 23. 
25 Skadeståndet har fler funktioner än dessa två, men just reparation och prevention har väckt många 
skadeståndsrättsliga frågor och är särskilt intressanta för denna uppsats. Se vidare angående skadeståndets 
funktion t ex Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 36 ff, Ekelöf s 85 ff, Friberg, Kränkningsersättning s 91 ff.  
26 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 39 f. Se även den sammanställning av relevant doktrin som återges i 
Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 45 not 26 och 27. 
27 Prop 2009/10:142 s 25. 
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principalansvaret skulle ungdomsbrottsligheten i sin tur minska, vilket var ett övergripande mål 

med regleringen. Det är dock osäkert hur stort preventivt genomslag en viss regel får i praktiken. 

Därför kommer argumentet om principalansvarets preventiva effekt att diskuteras genomgående 

i uppsatsen. 

För att skadestånd ska utdömas måste någon ansvara enligt en ansvarsgrund. Skador sker hela 

tiden och det är endast de som omfattas av en ansvarsgrund som kan komma att behöva ersätta 

skadan. Utgångspunkten för ansvar är culparegeln i 2 kap 1 § SkL enligt vilken den som 

uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en skada ska ersätta den.28 Culparegeln innebär att även 

barn, med vissa undantag, är fullt ansvariga för att ersätta skador som de orsakar.29 En annan 

utgångspunkt är att den skadeståndsskyldige ansvarar för sitt eget handlande och inte för någon 

annans. Som de flesta regler har även denna undantag. Ett typexempel är arbetsgivarnas 

principalansvar för sina arbetstagare i 3 kap 1 § SkL. Med principalansvar menas ansvar för 

annans culpa. Den som i rättsregeln utpekas som ansvarig (”principalen”) bär 

skadeståndsansvaret för någon annans oaktsamhet. Som nämnts är en annan situation då denna 

konstruktion har använts föräldrarnas principalansvar i 3 kap 5 § SkL. Indelningen i olika 

ansvarsgrunder innebär att föräldrars skadeståndsansvar kan bedömas utifrån två olika grunder, 

antingen culparegeln eller principalansvarsregeln. Först sker en bedömning av om föräldern kan 

hållas ansvarig för egen culpa. Om svaret är nekande ansvarar föräldern ändå enligt 3 kap 5 § 

SkL.30 Den största skillnaden mellan de olika ansvarsgrunderna ligger i att om föräldern hålls 

ansvarig enligt principalansvaret finns en beloppsbegränsning som saknas i culparegeln. 

Konsekvensen för föräldern är dock att det inte spelar någon roll om man handlat efter konstens 

alla regler – om barnet orsakat skada blir föräldern antingen skadeståndsskyldig enligt 

culparegeln eller enligt principalansvarsregeln.  

                                                           
28 Begreppet ”culpa” betyder oaktsamhet eller vårdslöshet. Med ”culpabedömning” åsyftas bedömningen av den 
grad av oaktsamhet som medför skadeståndsskyldighet. Jfr Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 121. 
29 För att undvika orimliga resultat finns särskilda regler om barn och ungdomars ansvar i 2 kap 4 § SkL. Generellt 
kan nämnas att för de minsta barnen kan något skadeståndsansvar överhuvudtaget inte komma ifråga. För barn 
upp till 14 år, som anses ha vållat en ersättningsgill skada, finns ofta skäl till jämkning enligt 2 kap 4 § SkL om inte 
ansvarsförsäkring finns. För ungdomar mellan 15 och 18 år finns normalt inte skäl för jämkning, jfr prop 
2009/10:142 s 13. 
30 Det finns situationer där det står klart att föräldrarna inte varit vårdslösa varför det är onödigt att yrka ansvar 
enligt culparegeln. Bedömningen sker i dessa fall enbart utifrån principalansvaret i 3 kap 5 SkL. 
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Vidare aktualiseras flera olika ersättningssystem när ett barn har orsakat en skada. Ofta har den 

som begått brottet (barnet) eller den som blir skadeståndsskyldig (föräldern) svårt att ersätta de 

skador som uppkommit. I dessa situationer träder andra ersättningsmöjligheter in vid sidan av 

de skadeståndsrättsliga reglerna. Om skadestånd inte kan betalas ut av gärningsmannen kan 

skadelidanden bli ersatt genom försäkringar eller enligt brottsskadelagen (2014:322) (BrSkL). 

Eftersom föräldrars principalansvar inte sällan är undantaget från försäkringar får BrSkL ofta en 

avgörande betydelse för skadelidanden. Brottsskadeersättningen visade sig få en avgörande 

betydelse för jämkningsfrågan i Instagram-målet, vilket kommer att diskuteras i avsnitt 5.4. 

 

2.2 Föräldrarnas culpaansvar 

En juridisk frågeställning är sällan isolerad till ett enda rättsområde. Ofta är skadeståndsrättsliga 

problem beroende av andra rättsområden. Frågan om föräldrars skadeståndsansvar är inget 

undantag utan den påverkas av vissa familjerättsliga aspekter. När ett barn orsakar skador genom 

brott kan förälderns ansvar i första hand bedömas enligt culparegeln i 2 kap 1 § SkL. För att 

avgöra om en person varit vårdslös och ska ansvara enligt culparegeln är en grundläggande fråga 

om skadevållaren borde ha handlat på något annat vis.31 Culpa anses föreligga om skadevållaren 

avvikit från hur en förnuftig och hänsynsfull person skulle antas ha handlat om han eller hon 

varit i skadevållarens ställe.32 Culpabedömningen utgår således från en norm med vilken man 

jämför skadevållarens handlande. När det gäller föräldrars culpaansvar finns denna 

aktsamhetsnorm i de familjerättsliga reglerna i föräldrabalken. Med andra ord sker den 

skadeståndsrättsliga culpabedömningen med beaktande av familjerättsliga regler.  

Att vara förälder till ett barn innebär en rad olika saker, bland annat att man har ett 

vårdnadsansvar över barnet. Huvudregeln är att föräldern till ett barn också är vårdnadshavare i 

lagens mening.33 Vårdnadshavaren har vissa uttryckliga skyldigheter gentemot barnet. Det finns 

en rätt att bestämma över barnets angelägenheter samtidigt som det finns en skyldighet att se till 

att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda.34 Vidare har 

                                                           
31 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 122. 
32 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 51, Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 122 f. 
33 Om föräldrarna var gifta vid barnets födsel så har de gemensam vårdnad om barnet, annars är det mamman 
som ensam har vårdnaden enligt 6 kap 3 § FB. För en översikt av föräldrars vårdnadsansvar se Singer, Barnets 
bästa s 91 ff. 
34 6 kap 1-2 §§ FB. 
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vårdnadshavaren, enligt 6 kap 2 § 2 st tredje meningen FB, en skyldighet att se till att barnet står 

under uppsikt och att vidta lämpliga åtgärder för att barnet inte ska orsaka skada.35 Genom 

stadgandet ville lagstiftaren förtydliga att föräldern har ett särskilt ansvar att se till att barnet inte 

orsakar skada för någon annan.36  

Utgångspunkten i den familjerättsliga regleringen är barnets bästa. Genom föräldrarnas 

tillsynsansvar skyddas barnet från att fara illa. Tillsammans med skadeståndslagens 

sanktionsregler kan tillsynsansvaret även beskrivas som ett tredjemansskydd.37 Genom 

förälderns skyldighet att övervaka sitt barn vill lagstiftaren förhindra att barnet orsakar skador 

för människor i dess omgivning. Regeln kan därför sägas ha ett preventivt syfte. Ett undantag 

från skyldigheten att förhindra skada är om barnet är omhändertaget enligt socialrättsliga regler. 

Då är föräldern befriad från sitt tillsynsansvar.38 Vistas barnet i hemmet under omhändertagandet 

gäller däremot föräldrarnas ansvar.39 Vid avgörandet av om en förälder ska svara för en skada 

sker culpabedömningen således utifrån tillsynsansvaret i 6 kap 2 § 2 st tredje meningen FB. 

Denna regel om föräldrars tillsynsansvar utgör aktsamhetsnormen vid culpabedömningen. Om 

en förälder uppsåtligen eller av vårdslöshet försummar sitt tillsynsansvar kan det leda till 

skadeståndsskyldighet enligt 2 kap 1 § SkL. Däremot finns det inget generellt ansvar för bristande 

uppfostran utan man måste kunna visa att föräldern brustit i sin tillsyn i ett specifikt fall. 

Vårdnadshavarens underlåtenhet att ha barnet under uppsikt eller att vidta andra lämpliga 

åtgärder, ska alltså hänföras till en konkret situation i vilken barnet har orsakat skada. I denna 

situation ska föräldern genom sitt förhållningssätt anses ha vållat skadan för att bli 

skadeståndsskyldig.40 Därför ansvarar föräldern enbart för konkreta försummelser avseende 

tillsynen över sina barn.41 Regleringen innebär däremot inte att en förälder kan anses ha 

försummat sitt tillsynsansvar så snart barnet orsakar en skada. Om skada uppstår trots att 

                                                           
35 Föräldrars skyldighet att förhindra att deras barn orsakar skada fanns redan innan stadgandet i 6 kap 2 § FB. 
Denna skyldighet ansågs följa direkt av SkL, jfr prop 1972:5 s 170 ff. För en utförlig genomgång av föräldrars 
tillsynsansvar över sina barn se Sund, Tillsyn över barn. Framförallt avdelning III kapitel 4. 
36 Prop 1993/94:57 s 24. Jfr även Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 256. 
37 Sund, Tillsyn över barn s 18. 
38 Jfr NJA 2013 s 145 där tillsynsansvaret mellan en kommun och en förälder diskuterades. Se särskilt  
p 33 där domstolen konstaterade; ”[a]tt vårdnadshavaren har en skadeståndssanktionerad uppsiktsplikt medför 
emellertid inte, lika lite som vid en placering i ett familjehem, HVB-hem eller § 12-hem (se p. 30 och 31), att 
socialnämnden befrias från sin uppsiktsplikt”. 
39 Prop 1993/94:57 s 26 f. 
40 Prop 1993/94:57 s 25. 
41 Andersson, Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar, avsnitt 3. 
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vårdnadshavaren har uppfyllt sin tillsynsplikt, blir denna inte skadeståndsskyldig. Den 

skadeståndsrättsliga ansvarsgrunden finns därmed i skadeståndslagen medan aktsamhets-

normen, som culpabedömningen är beroende av, finns i föräldrabalken. Att definiera vad som 

omfattas av tillsynsansvaret får därför avgörande betydelse för skadeståndsfrågan. 

 

2.3 Tillsynsansvarets innebörd 

2.3.1 Uppsiktsplikt och åtgärdskrav 

Vårdnadshavaren ska hålla barnet under uppsikt eller vidta lämpliga åtgärder för att undvika att 

barnet orsakar skada. Det finns dock svårigheter i att tydligt fastställa vad som omfattas av 

tillsynsansvaret. Viss vägledning går att hämta från motiven till 6 kap 2 § FB, men till stor del är 

det domstolarna som har att bedöma vilka åtgärder som är tillräckliga.42 Rättstillämparen får tolka 

vilka krav som kan ställas på en förälder i en specifik situation. Trots att det finns sparsamt med 

praxis på området,43 går det att finna vissa riktlinjer gällande tillsynsansvarets innebörd.  

Tillsynsansvaret kan sägas bestå av (i) en uppsiktsplikt och (ii) ett åtgärdskrav. Gällande  

(i) uppsiktsplikten skiftar den beroende på barnets ålder och mognad. Ett litet barn behöver av 

förklarliga skäl hållas under större uppsikt än ett äldre.44 Uppsiktsplikten innebär inte att 

föräldern ständigt måste vara i närheten av barnet, däremot skärps ansvaret om föräldern själv 

är närvarande när barnet orsakar en skada.45 Föräldern är även skyldig att avbryta lekar där det 

går att förutse att det finns en risk för att barnet kan orsaka någon skada.46 Vidare svarar föräldern 

för att barnet inte sysselsätter sig med saker som kan vara farliga.47 När det gäller ungdomar i 

tonåren blir bedömningen av föräldrarnas culpaansvar närmast att hänföra till (ii) åtgärdskravet. 

Vad som ligger i begreppet ”lämpliga åtgärder” skiljer sig från fall till fall. I allmänhet är det svårt 

                                                           
42 Prop 1993/94:57 s 21. 
43 Se vidare Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållanden s 118 f. Hon menar att en förklaring till 
detta kan ha att göra med att skador som barn orsakar ofta ersätts ur försäkringar och därför aldrig når domstol. 
44 Detta följer av skrivningen i 6 kap 2 § 2 st FB. Tillsynen ska anpassas med hänsyn till barnets ålder, utveckling 
och övriga omständigheter. 
45 Jfr NJA 1945 s 471 I där en pappa tillsammans med sin son spelat fotboll i närheten av en väg. Pojken råkade 
skjuta bollen så att en cyklist skadades. Pappan blev skadeståndsskyldig då han genom att själv delta i spelet haft 
särskild anledning att se till att spelet bedrevs så att ingen skadades. Rättsfallet hänför sig till tiden före 
lagändringen i FB men eftersom ändringen skärper ansvaret har rättsfallet fortfarande relevans. 
46 NJA 1945 s 471 I. 
47 NJA 1954 s 450. Även detta rättsfall hänför sig till tiden före lagändringen i FB men som nämnts i not 45 har 
äldre rättsfall fortfarande relevans. 



16 
 

för föräldrar att kontrollera sina ungdomar. Culpabedömningen utgår därför från vilka åtgärder 

föräldern vidtagit för att förhindra att barnet orsakar skada.48 Av förarbetena till föräldrabalken 

följer vissa generella uttalanden kring vilka åtgärder som krävs. Föräldrarna ska känna till barnets 

aktiviteter, hålla sig underrättade om vad barnet gör för att kunna ingripa om något går fel och 

ge barnet råd, vägledning och förmaningar i olika situationer.49 När det gäller tonåringar har 

föräldrarna inte sällan ganska litet inflytande över vad som sker utanför hemmet. I vissa fall kan 

det krävas att föräldern meddelar restriktioner för vad barnet tillåts att sysselsätta sig med.50 Det 

blir en avvägningsfråga hur stor frihet en tonåring ska få i olika situationer. 

 

2.3.2 Hur mycket kan en förälder kontrollera? 

Vilka åtgärder som varit tillräckligt ingripande kan vara svårt att bedöma i förväg. I RH 1996:144 

uttalade domstolen att föräldrar åtminstone ska försöka förhindra att ungdomen vistas utomhus 

i olämpligt sällskap efter en viss tid på dygnet. Detta kan låta som en tydlig åtgärd som föräldern 

måste vidta men uttalandet väcker flera gränsdragningsproblem. Innebär det att det är okej för 

ett barn att vistas inomhus i olämpligt sällskap? Uttalandet verkar förutsätta att det främst är 

utomhus som barn begår brott. Så kanske var fallet förr men Instagram-målet är ett tydligt 

exempel på att barn kan begå brott genom sin mobiltelefon hemma på sitt rum. Vidare kan man 

fråga sig vem som egentligen är ett olämpligt sällskap och hur detta ska bedömas. Det är en näst 

intill omöjlig uppgift att kategorisera vilka vänner som är olämpliga och vilka som är lämpliga. 

Svaret på dessa frågor är allt annat än enkla, men jag anser att frågorna visar problematiken med 

åtgärdskravet i 6 kap 2 § 2 st FB. 

Om barnet tidigare har begått skadegörande handlingar ställs kraven på att förhindra att 

handlandet upprepas högre än om inga varningssignaler har förekommit alls.51 Om barnet är 

svåruppfostrat eller stökigt skärps kraven på föräldrarnas tillsyn eftersom risken för skada är 

större i dessa fall.52 Culpabedömningen är således beroende av omständigheter som hänför sig 

till barnets person. Om föräldern känner till eller har anledning att misstänka att tonåringen kan 

                                                           
48 Prop 1993/94:57 s 25. 
49 Prop 1993/94:57 s 24 ff. 
50 Prop 1993/94:57 s 26. 
51 NJA 2013 s 145 p 26. 
52 Bengtsson, Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv s 28. 
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orsaka en skada, bör det krävas att vårdnadshavaren aktivt ingriper för att försöka förhindra 

skada. Det kan finnas situationer när det är svårt för en förälder att ingripa och då ställs det 

istället krav på att föräldern söker hjälp hos sociala myndigheter.53 En sådan situation kan till 

exempel vara när barnet inte rättar sig efter föräldrarnas gränser. Samtidigt kan det vara svårt för 

en förälder att veta när det är dags att söka hjälp hos myndigheter. Sammanfattningsvis är det 

svårt att ge en uttömmande lista på vilka åtgärder som krävs i vilka situationer. Som ofta inom 

juridiken blir det domstolarna som får göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet.  

 

2.3.3 Sträng kontroll – i strid med barnets bästa? 

För att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas sker en avvägning mellan hur mycket en förälder 

bör ingripa och hur mycket frihet ett barn bör få. Med andra ord består en stor del av 

diskussionen om föräldrarnas skadeståndsansvar kring hur mycket man vill att föräldrarna ska 

kontrollera sina barn. Andersson menar att tendenser i praxis visar att domstolarna vill undvika 

en alltför sträng och förbjudande vårdnadshavarattityd eftersom detta går stick i stäv med barnets 

bästa.54 I NJA 1976 s 458 (Cykelpumpsfallet) prövade Högsta domstolen om en pappa brustit i 

sitt tillsynsansvar. Pappan hade ändrat en cykelpump så att den kunde skjuta ut korkar och 

användas som en korkbössa. Sedan hade han låtit sin 9-åriga son leka med pumpen utan att själv 

hålla uppsikt över leken. Vid ett tillfälle lämnade 9-åringen över pumpen till en 6-årig pojke. 

Medan 6-åringen lekte med pumpen fastnade korken och under 6-åringens försök att få loss 

korken for den iväg och skadade dennes öga svårt. Högsta domstolen prövade om pappan varit 

culpös genom att inte ta ifrån pojken pumpen eller förbjuda honom att leka med den.  

Domstolens majoritet konstaterade att vid en normalt aktsam hantering kunde pumpen medföra 

obetydliga risker för personskada. En risk för allvarligare skada förelåg endast om ett skott på 

mycket kort avstånd skulle avlossas mot någons öga, precis så som olyckligtvis hade skett. 

Pumpen kunde inte betraktas som en farlig leksak och domstolen uttalade att ”det för barns sunda 

utveckling torde vara nödvändigt att de då och då tillåts ägna sig åt lekar som icke är helt riskfria 

                                                           
53 Prop 1993/94:57 s 26. 
54 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 86. Stöd för Anderssons resonemang går att finna i norsk 
rätt, jfr Lødrups resonemang om Rt. 2008 s 184. Han menar att rättsfallet kan tolkas som att lekplatser givetvis 
ska anpassas så att allvarliga skador undviks men att dessa inte måste vara helt riskfria, se Lødrup, Lærebok i 
erstatningsrett s 134 f. 
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[min kursivering].”55 Pappan ansågs därmed inte ha varit vårdslös och behövde inte betala 

skadestånd. Jag instämmer med Andersson om att rättsfallet ger uttryck för att en alltför sträng 

vårdnadshavarattityd går emot principen om barnets bästa. Det är av vikt att tredjemansskyddet 

i skadeståndslagen vägs mot barnets behov i föräldrabalken. Denna avvägning mellan 

tillsynsansvaret och barnets bästa syns även i senare praxis. I NJA 1984 s 764 ansåg Högsta 

domstolen att det för barns sunda utveckling är viktigt att barnen ibland får leka utan 

övervakning och efter hand ta ett större ansvar för vad de gör.56 Tillsynsansvaret kompletteras 

därmed av andra intressen än bara funktionen som tredjemansskydd.  

Således ska föräldrarna hålla uppsikt över sina barn samtidigt som denna tillsyn inte får begränsa 

barnets utveckling. Skadeståndsrätten måste i detta avseende förhålla sig till familjerätten. Vissa 

saker måste barn själva få uppleva för att kunna lära sig av sina misstag. Även om en målsättning 

är att undvika att barn orsakar skador visar Cykelpumpsfallet att det kan finnas ett värde i att 

barn och ungdomar får testa sina vingar och göra misstag. Det är av våra misstag vi lär oss och 

utvecklas. Och det är en viktig del av livet.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att konkretisera vilka åtgärder som omfattas 

av tillsynsansvaret. En konstant övervakning av barnet vore varken realistiskt eller önskvärt.57 

Förälderns kontroll måste alltid vägas mot vad som är bäst för barnet. Denna 

bedömningsmarginal gör att regleringen präglas av rättsosäkerhet. Det kan vara svårt för 

föräldrarna att veta vilka åtgärder som de ska vidta och vilka åtgärder som i sin tur är otillräckliga. 

Det problematiska är att föräldern bär risken för lagstiftningens otydlighet. Om otillräckliga 

åtgärder vidtagits blir konsekvensen att vårdnadshavaren har brustit i sitt tillsynsansvar vilket kan 

leda till ansvar enligt culparegeln. Med ett tydligare tillsynsansvar hade culpabedömningen blivit 

mer förutsebar. Samtidigt finns det fördelar med flexibiliteten eftersom den öppnar upp för 

tidsenliga tolkningar av tillsynsansvaret. Flexibiliteten gör även att tillsynsansvaret kan tolkas 

utifrån den situation som domstolen ställs inför. 

                                                           
55 NJA 1976 s 458 (s 462).  
56 NJA 1984 s 764 (s 769). I fallet skadade ett barn ett annat barn med ett snickarverktyg på ett kommunalt 
fritidshem. Högsta domstolen konstaterade att kommunen brustit i sitt tillsynsansvar över barnen genom att tillåta 
barnens användning av de verktyg som förvarades i träslöjdssalen. 
57 Bengtsson, Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv s 156. 
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Om föräldern lyckas visa att tillräckliga åtgärder vidtagits innebär det inte att föräldern 

automatiskt går fri från skadeståndsansvar. Vid sidan av culpaansvaret finns nämligen ett 

principalansvar för föräldrar. I exemplet med min pappa var farmor och farfar kanske vårdslösa 

genom att inte hålla uppsikt över honom. Om situationen hade bedömts idag hade deras 

eventuella vårdslöshet inte spelat någon roll eftersom föräldrar ändå svarar för skador som barn 

begår genom brott. I nästa avsnitt kommer därför principalansvaret och kritiken som har riktats 

mot det att diskuteras. 

 

 

3 Föräldrars principalansvar 

3.1 Ansvar för barnets brottslighet 

Den 1 september 2010 infördes bestämmelsen om föräldrars principalansvar i 3 kap 5 § SkL.58 

Skillnaden mot culpaansvaret är att föräldrarna får betala för skador som barnen orsakar även 

om föräldrarna inte varit vårdslösa. Syftet med den nya regeln var att minska 

ungdomsbrottsligheten.59 Genom regeln skärptes föräldrarnas ansvar för att tydliggöra att det är 

föräldrarna som bär huvudansvaret för sina barn. För att undvika ett alltför långtgående ansvar 

begränsades principalansvaret till att gälla för vissa skadetyper och till ett visst belopp per 

skadehändelse. Eftersom det fanns ett tydligt kriminalpolitiskt syfte bakom den nya 

ansvarsgrunden ansågs det ligga i sakens natur att principalansvaret omfattade skador som 

uppkommer genom brott.60 Lagstiftaren ville påverka ungdomskriminaliteten och ansåg att det 

saknades skäl för att vårdslöst orsakade skador skulle omfattas. Därför ska en förälder enligt  

3 kap 5 § första stycket SkL ersätta person- eller sakskada som barnet vållat genom brott (p 1) 

samt betala kränkningsersättning (p 2).61 Denna avgränsning av skadetyper motiverades av att de 

                                                           
58 Frågan om ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar hade utretts ett flertal gånger innan dess, där olika 
varianter med strikt ansvar och presumtionsansvar hade presenterats. För en genomgång av de tidigare förslagen 
se Ds 2009:42 s 19 ff och prop 2009/10:142 s 14 ff. 
59 Prop 2009/10:142 s 30. 
60 Prop 2009/10:142 s 30. 
61 Även kränkningsersättning förutsätter brott se 2 kap 3 § SkL. 
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vanligaste ungdomsbrotten – stöld, rån och misshandel – typiskt sett leder till dessa skador.62 

Regleringen kan således sägas ha ett tydligt samband med straffrätten.63 

Ansvarsgrunden innebär även en principiellt viktig nyhet för skadelidanden. Enligt 6 kap 4 § SkL 

blir vårdnadshavaren solidariskt ansvarig tillsammans med barnet, vilket innebär att 

skadelidanden kan kräva skadestånd från var och en av de ansvariga.64 Detta gör att 

sannolikheten att få skadestånd utbetalat har ökat. Innan var föräldrarna inte skyldiga att ersätta 

skadelidanden om barnet inte kunde betala. Eftersom barn sällan har någon betalningsförmåga 

medför principalansvaret därför positiva effekter ur ett brottsofferperspektiv. Däremot är 

föräldrarnas skadeståndsskyldighet begränsad. För varje skadehändelse svarar föräldern upp till 

en femtedel av prisbasbeloppet, ca 8800 kr, oavsett skadans faktiska omfattning.65 I motiven 

diskuterades om begränsningen av ansvaret skulle knytas till skadan eller till den skadevållande 

händelsen. Eftersom syftet med principalansvaret var att minska brottsliga gärningar ansågs det 

naturligt att knyta begränsningen till det som ska motverkas, alltså skadehändelsen.66 En 

intressant fråga vid bedömningen av föräldrarnas skadeståndsansvar är vad som omfattas av 

begreppet ”skadehändelse”. I motiven anfördes att de skador som ryms inom ”väsentligen 

samma händelseförlopp” omfattas av en och samma skadehändelse.67 Bedömningen tar således 

sikte på gärningen och inte konsekvenserna som uppstår i form av skador.  

För att förtydliga vad som menas med väsentligen samma händelseförlopp nämns några 

exempel.68 Om ett barn anlägger en brand som skadar två bilar har skadorna orsakats genom en 

skadehändelse. Om barnet därefter, i ett efterföljande skede, anlägger en ny brand  

– som i sin tur orsakar skada – rör det sig om två skadehändelser. Vidare framgår att om ett barn 

                                                           
62 Ren förmögenhetsskada lämnades helt utanför eftersom sådana ekonomiska skador kan få vittgående och 
svåröverskådliga konsekvenser. Med hänsyn till den försiktighet som ansågs vara påkallad vid införandet av en ny 
ansvarsgrund saknades det tillräckliga skäl att låta principalansvaret omfatta ren förmögenhetsskada, prop 
2009/10:142 s 30. 
63 Sambandet med straffrätten får även vissa processrättsliga konsekvenser. I de fall där skadevållaren inte är 
straffmyndig får skadelidanden själv föra talan mot föräldern (istället för att åklagaren gör det). Skadelidanden 
måste då väcka en civilrättslig talan och visa att handlingen skulle ha varit att bedöma som brottslig, se vidare 
prop 2009/10:142 s 38, Singer, Barnets bästa s 330. 
64 Den av flera solidariskt ansvariga som betalar har principiellt en regressrätt mot övriga ansvariga, se vidare 
Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 226 ff, Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 136 
och prop 2009/10:142 s 32. 
65 Prisbasbeloppet för år 2016 har beräknats till 44 300 kr. 
66 Prop 2009/10:142 s 34. 
67 Prop 2009/10:142 s 47. 
68 Prop 2009/10:142 s 47. 
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däremot på samma plats och vid samma tidpunkt misshandlar flera personer ses det som en 

skadehändelse per misshandel.69 Begreppet skadehändelse är således knutet till antal 

skadelidanden och inte till antalet slag vid en misshandel. Tidsaspekten mellan två brottsliga 

gärningar kan få betydelse. Till exempel om gärningsmannen och skadelidanden har förflyttat 

sig från en brottsplats till en annan. Om det finns ett tidsmässigt uppehåll mellan gärningarna på 

den första och den andra brottsplatsen kan skadelidanden anses ha blivit utsatt för två olika 

skadehändelser.70 Av detta kan slutsatsen dras att vad som omfattas av en skadehändelse är 

beroende av flera faktorer, så som antal skadelidanden, vilket brott det rör, tidpunkten och 

platsen.  

 

3.2 Motiven bakom principalansvaret och kritiken som följde 

3.2.1 Skadeståndet i kriminalpolitikens tjänst 

Konsekvensen av den nya ansvarsgrunden är att föräldrars ansvar skärptes markant. Bakom 

denna skärpning fanns, som ovan nämnts, resonemang om att reformen kunde förväntas bidra 

till minskad ungdomsbrottslighet. I propositionen uttrycktes att barn och ungdomar är ”bärare 

av framtiden” och att hög ungdomsbrottslighet är ett oroväckande tecken för samhället.71 Ett 

skärpt föräldraansvar antogs resultera i ett ökat engagemang i barnens liv.72 På så vis skulle 

ungdomsbrottsligheten minska. Lagförslaget präglades av ett tydligt kriminalpolitiskt mål  

– någonting drastiskt skulle göras för att minska ungdomsbrottsligheten och rekryteringen av 

ungdomar till en vanekriminell livsstil. I departementspromemorian till lagförslaget 

presenterades en bild av att ungdomsbrottsligheten både hade ökat och blivit värre.73 Som stöd 

för detta påstående hänvisades till statistik om att antalet anmälningar om brott hade ökat. 

Förslaget fick positiva reaktioner i den allmänna debatten men möttes av hård kritik av juridiskt 

sakkunniga. Flera remissinstanser (bland annat Lagrådet, JO, JK, Sveriges advokatsamfund, 

Åklagarmyndigheten och de juridiska fakulteterna vid universiteten i Uppsala, Lund och 

Stockholm) riktade kritik mot att den preventiva effekten inte var underbyggd av empiriska fakta. 

                                                           
69 Prop 2009/10:142 s 47 f. 
70 Jfr Svea hovrätts dom den 21 februari 2012, målnummer B 10485-11. I fallet hade gärningsmännen och 
brottsoffret först varit vid T-centralen i Stockholm och någon timme senare förflyttat sig till Fridhemsplan (s 24). 
71 Prop 2009/10:142 s 8. 
72 Prop 2009/10:142 s 25. 
73 Ds 2009:42 s 40. 
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Den statistik som visade att ungdomsbrottsligheten hade ökat rörde antalet anmälningar om 

brott. Men antalet anmälningar om brott behöver inte nödvändigtvis korrelera med antalet brott.74 

Med andra ord var det inte säkert att ungdomsbrottsligheten faktiskt hade ökat.  

Vidare är det svårt att visa att den nya ansvarsgrunden skulle komma att påverka brottsligheten. 

Trots kritiken vidhölls i propositionen uppfattningen om att det fanns anledning att anta att ett 

skärpt skadeståndsansvar kunde bidra till att på sikt motverka ungdomsbrottsligheten.75 Regelns 

preventiva effekt har dock ifrågasatts i doktrin.76 Vad som påverkar människors handlande är 

svårt att fastslå och skadeståndets effekt och funktion har länge varit föremål för diskussion.77 

Regleringens preventiva syfte är tydligt men det är svårt att visa att den får en preventiv effekt och 

faktiskt minskar de skador som barn orsakar. För att logiken ska gå ihop måste det finnas en 

stark tilltro till skadeståndets preventiva funktion. Lundstedt var av uppfattningen att om 

vårdslösa handlingar inte skulle vara skadeståndssanktionerade hade man att räkna med att dessa 

handlingar skulle bli allt vanligare.78 Om ett vårdslöst handlande medför skadeståndsskyldighet 

blir det en del av det allmänna medvetandet att handlandet måste undvikas. Det innebär att 

människor undermedvetet kommer att undvika att orsaka skada eftersom det leder till 

skadeståndsskyldighet. Lundstedt lade således stor vikt vid skadeståndets preventiva effekt. På 

liknande vis har lagstiftaren lagt stor tilltro vid att principalansvaret kommer få en 

handlingsdirigerande effekt. En viktig invändning mot Lundstedts synsätt är att hans uppfattning 

är lika svår att bevisa som att motbevisa då vi inte har erfarenhet av ett samhälle där det är tillåtet 

att orsaka skador utan att råka ut för ersättningsskyldighet.79  

Målet med den nya regleringen i 3 kap 5 § SkL var att minska ungdomsbrottsligheten. Medlet, 

för att uppnå målet, var att ålägga föräldrarna ett skadeståndsansvar. Det framhölls i motiven att 

genom en sträng skadeståndsregel skapas ett ekonomiskt incitament för föräldrarna att handla 

på ett visst sätt.80 Den nya principalansvarsregeln syftar därmed till att påverka föräldrarna att 

                                                           
74 Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott s 197. 
75 Prop 2009/10:142 s 25 f. 
76 Se vidare Andersson, Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar, 
Bengtsson, Juridiska principer och politiska reformer, Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållanden, 
Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott. 
77 Se vidare Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 45 ff och hänvisningarna i not 26 och 27. 
78 Lundstedt, Grundlinjer i skadeståndsrätten s 105 ff. För en alternativ syn se Strahls utredning, SOU 1950:16  
s 70. 
79 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 40.  
80 Prop 2009/10:142 s 23. 
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hålla större uppsikt över sina barn och vidta fler åtgärder vilket ska leda till att 

ungdomsbrottsligheten minskar. Eftersom föräldrarna antas vilja undvika att betala skadestånd 

ansåg lagstiftaren att de kommer göra allt de kan för att undgå ansvar. Dock får detta ekonomiska 

incitament antas skilja sig åt för olika familjer. En familj med svag ekonomi påverkas i större 

grad av ett skadestånd än en familj med god ekonomi. Vidare ansåg flera remissinstanser att det 

redan gällande tillsynsansvaret var tillräckligt omfattande och att den nya regleringen skulle 

drabba ekonomiskt svaga föräldrar.81 

 

3.2.2 Principalansvarets innebörd för ekonomiskt svaga familjer 

Att ett skärpt föräldraansvar skulle komma att särskilt drabba vissa socialt utsatta grupper 

belystes redan på 1990-talet.82 När unga begår brott uppstår svåra avvägningsfrågor. Det starka 

intresset av att ersätta skadelidanden och minska ungdomsbrottsligheten måste vägas mot den 

unges intressen och behov. Många barn och ungdomar som begår brott kommer från socialt 

utsatta familjer och har därmed ett särskilt behov av stöd och hjälp.83 Remissinstanserna befarade 

att vissa utsatta grupper skulle träffas hårt av den nya ansvarsgrunden. Istället för att bemöta 

denna kritik med välavvägda argument framhölls i propositionen att ”det finns goda skäl” för 

att föräldrarna ska täcka skadorna.84 

Ytterligare en svaghet med förslaget var att regeringen bortsåg från vissa försäkringsrättsliga 

aspekter. Bengtsson menar att eftersom nästan alla svenska hushåll omfattas av en 

hemförsäkring kunde man vänta sig att skadeståndet skulle betalas ur försäkringen istället för ur 

föräldrarnas plånböcker.85 Om poängen med regleringen är prevention och att man vill att 

föräldrarna ska behöva betala för skador som barn orsakar blir detta något paradoxalt. När 

försäkringar täcker skadeståndsansvaret förloras det ekonomiska incitamentet. Bengtsson har 

därför beskrivit det skärpta föräldraansvaret som en ”borgerlig älsklingstanke”.86 Han menar att 

                                                           
81 Prop 2009/10:142 s 20. 
82 Vid införandet av tillsynsansvaret i 6 kap 2 § 2 st FB poängterade Lagrådet att ansvaret kan få olika effekt för 
olika familjer; ”När det gäller mera normala föräldraförhållanden kan dock den föreslagna bestämmelsen tänkas 
bli utgångspunkt för ett mer aktivt engagemang och ge föräldrarna ett stöd i 
tillsynsrollen[…]Lagrådet ifrågasätter om det preventiva syftet kan uppnås när en skada orsakas av barn som 
kommer från hem med sociala och ekonomiska problem”,  prop 1993/94:57 s 34. 
83 Singer, Barnets bästa s 298. 
84 Prop 2009/10:142 s 20 och 26. 
85 Bengtsson, Juridiska principer och politiska reformer s 36. 
86 Bengtsson, Juridiska principer och politiska reformer s 35. 
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problemet med regleringen är att rika föräldrar kan köpa sig fria från ansvaret med hjälp av 

försäkringar. Därmed mister lagen mycket av sin funktion eller i vart fall slår den orimligt hårt 

mot de familjer som är socialt utsatta. I propositionen bemöttes denna kritik med att för de fall 

en ansvarsförsäkring täcker principalansvaret ”kan det hävdas” att den preventiva effekten av 

reformen minskar.87 Eftersom preventionen var det starkaste argumentet för den nya 

ansvarsgrunden är Bengtssons kritik viktig att beakta. Samtidigt visste inte lagstiftaren hur 

försäkringsbolagen skulle komma att reglera den nya ansvarsgrunden. I betänkandet anfördes att 

det är upp till försäkringsbolagen att avgöra om de är villiga att erbjuda en försäkringsprodukt 

som täcker principalansvaret och inget som lagstiftaren bör reglera.88 Lindell-Frantz har 

undersökt försäkringsaspekten och konstaterar att flera av dagens hemförsäkringar undantar 

ansvar enligt 3 kap 5 § SkL.89 Det går alltså inte att skydda sig mot principalansvaret genom 

hemförsäkringen. Utgångspunkten i de flesta försäkringar är att endast vårdslösa handlingar 

ersätts. Detta får konsekvensen att föräldrarnas principalansvar inte ersätts ur 

hemförsäkringarna. Vid detta förhållande, att försäkringsersättning inte utgår, är det knappast 

rimligt att påstå att regeln helt saknar preventiv effekt.90 Faktumet att hemförsäkringarna inte 

täcker föräldrarnas principalansvar väcker en intressant diskussion. Systemet gör att det kan vara 

bättre för föräldern att visa att han eller hon varit vårdslös eftersom culpaansvar ofta omfattas 

av försäkringsskyddet.91 Om föräldern visar att hans eller hennes agerande varit culpöst kan 

skadan därmed bli ersatt ur hemförsäkringen. Detta blir en något märklig effekt eftersom målet 

med lagstiftningen är att få föräldrarna att agera, inte brista i sitt tillsynsansvar. 

 

3.2.3 Jämförelsen med arbetsgivarnas principalansvar 

En del av kritiken har således handlat om materiella aspekter av regleringen. Inte bara de 

materiella aspekterna har kritiserats utan även det faktum att den nya ansvarsgrunden benämns 

principalansvar och att regeln placerats i 3 kap SkL.92 I detta kapitel finns bestämmelserna om 

                                                           
87 Prop 2009/10:142 s 33. 
88 Ds 2009:42 s 62 f. 
89 Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållanden s 154 ff. 
90 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 254. 
91 Bengtsson, Juridiska principer och politiska reformer s 37 och Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i 
konsumentförhållanden s 161. 
92 Jfr Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott s 198, Andersson, Konstruktiva restriktioner avseende det så 
kallade ”principalansvaret” för föräldrar, avsnitt 1. 
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skadeståndsansvar för annans vållande och för det allmänna. Valet av ansvarsgrund motiverades 

i propositionen av att det var en teknisk och processekonomisk lösning. Det var enkelt att låta 

den som har vårdnaden om ett barn ansvara för skadorna som barnet vållar. Dessutom innebär 

ett principalansvar att ansvarsfrågan bara prövas en gång. Om barnet hålls skadeståndsansvarig 

svarar även föräldrarna för skadan. På detta vis uppnås processekonomiska fördelar. Vidare var  

det naturligt att regeln placerades i 3 kap SkL bland de andra reglerna om ansvar för annans 

vållande.93 Den risk som finns med placeringen är att föräldrars situation i stor grad jämförs med 

reglerna för arbetsgivare. I motiven fördes flera jämförelseresonemang mellan föräldrars 

principalansvar och arbetsgivares principalansvar i 3 kap 1 § SkL. Visserligen fanns en 

medvetenhet om skillnaderna i rollerna hos en förälder och en arbetsgivare men trots detta 

ansågs det svårt att hitta en lämpligare term och plats för den nya ansvarsgrunden.94 De båda 

principalansvarsreglerna liknar varandra så till vida att det rör sig om ett strikt ansvar för någon 

annans culpa.95 Skälen bakom de båda reglerna skiljer sig dock åt väsentligt.  

Arbetsgivarens principalansvar präglas av att det föreligger ett subordinationsförhållande där 

principalen (arbetsgivaren) har befogenhet att bestämma över arbetets utförande och utöva 

kontroll över arbetstagaren.96 Arbetsgivarens principalansvar kan beskrivas som ett sätt att 

placera kostnaden för de skador som uppkommer i arbetsgivarens verksamhet.97 Det är 

arbetsgivaren som genom ansvarsförsäkring kan skydda sig mot de risker som uppkommer i 

verksamheten. Andersson är en av dem som är kritiska till regelns placering i den 

skadeståndsrättsliga systematiken.98 Han menar att arbetsgivarens principalansvar baseras på helt 

andra överväganden än föräldrars skadeståndsansvar. Anledningen till att arbetsgivaren ska 

ansvara för arbetstagares culpa bygger på att dessa personer arbetar för näringsidkarens 

ekonomiska intressen. Arbetsgivaren kan vidare undvika skador genom övervakning och 

kontroll. Om arbetsgivaren inte är nöjd med arbetstagaren kan han göra sig av med ”risken” 

genom omplacering, uppsägning eller avskedande. Skillnaderna gentemot en förälders ansvar för 

                                                           
93 Prop 2009/10:142 s 27. 
94 Prop 2009/10:142 s 28. 
95 Därför vore det felaktigt att tala om principalansvaret som ett ”rent” strikt ansvar eftersom detta innebär att 
man hålls ansvarig helt oberoende av skuld, se Schultz, Föräldrars ansvar för barns brotts 195, Bengtsson & 
Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 136. 
96 Prop 1972:5 s 472. 
97 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 147. 
98 Andersson, Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar.  
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sitt barn är således betydande. För det första kan föräldern inte ”bli av” med sitt barn genom 

uppsägning eller avsked. Föräldern har inte heller samma möjlighet att vidta övervaknings- eller 

kontrollåtgärder.99   

 

3.2.4 Slutsatser kring införandet av den nya ansvarsgrunden 

Lagstiftningsförfarandet kring föräldrars principalansvar präglades av en alltför stark tilltro till 

skadeståndets handlingsdirigerande effekt. Vidare slår det skärpta föräldraansvaret orättvist hårt 

mot vissa familjer. Dessutom blir jämförelsen med arbetsgivarens principalansvar missvisande. 

Som konstaterats har inte föräldrarna samma åtgärdsmöjligheter som en arbetsgivare och 

framförallt är det inte önskvärt att barnen kontrolleras dygnet runt av sina föräldrar. Detta var 

synpunkter som framfördes redan i remissförfarandet. Lagstiftaren valde ändå att införa den nya 

ansvarsgrunden. Regeln är ett tydligt exempel på att det finns en svår balansgång i 

lagstiftningsarbetet. Det kan vara svårt att sia om vilka konsekvenser en lagändring kommer att 

få, men kritiken mot principalansvaret handlar till stor del om att argumentationen i lagförslaget 

knappast varit hållbar. Trots att propositionsskrivarens främsta uppgift kan beskrivas som att 

övertyga riksdagen om förslagets värde är det av vikt att bemöta remissinstansernas juridiska 

invändningar.100 Det kan vara allt annat än lätt att få politikerna att acceptera juridiska synpunkter 

och juristerna att svälja politiska utläggningar.  

Inte sällan kolliderar politiken med juridiken. Genom att förbigå en invändning med tystnad eller 

alltför allmänna uttryck menar jag att remissförfarandet riskerar att förlora hela sin funktion. 

Därför kan det konstateras att remissinstansernas kritik i större utsträckning borde ha beaktats i 

lagstiftningsförfarandet. Idag finns regeln om föräldrars principalansvar och det kan tyckas 

onödigt att kritisera dess existens. Samtidigt anser jag att det är viktigt att bära med sig kritiken 

vid diskussionen om jämkning av föräldrars skadeståndsansvar. Lindell-Frantz är av 

uppfattningen att lagstiftarens mål, att minska ungdomsbrottsligheten, sannolikt kunnat nås med 

andra medel.101 Hon menar att en lämpligare ansvarsform hade varit att införa ett 

                                                           
99 Andersson, Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar, avsnitt 4, jfr 
även Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott s 195. 
100 Bengtsson, Juridiska principer och politiska reformer s 35. 
101 Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållande s 175. 
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presumtionsansvar istället för ett principalansvar.102 Presumtionsansvaret karaktäriseras av att 

man utgår från att den ansvarande parten (föräldern) ska svara för skadan om inte motsatsen 

kan bevisas.103 Genom ett presumtionsansvar omfattas de föräldrar som inte gör något medan 

de föräldrar som faktiskt har agerat går fria. Detta anser jag ligger i linje med lagstiftarens 

intentioner. För att uppnå målet om minskad brottslighet hade det förmodligen varit tillräckligt 

med ett presumtionsansvar. 

Med den nya regleringen av föräldrars skadeståndsansvar följde således många frågetecken. 

Nackdelarna med den nya ansvarsgrunden kan i stora delar sägas överväga fördelarna och det är 

olyckligt att lagstiftningen slår hårt mot vissa utsatta familjer. För att förhindra orimliga resultat 

infördes därför en särskild jämkningsregel i 3 kap 6 § 2 st SkL. I följande avsnitt kommer denna 

att behandlas och möjligheterna till jämkning kommer att kategoriseras in i olika typfall. 

 

 

4 En särskild jämkningsregel 
 

4.1 Förhållandet mellan barnet och föräldern 

Skadelidandes ställning är skyddsvärd inom skadeståndsrätten och utgångspunkten är att en 

skada för vilken det finns en skadeståndsansvarig alltid ska ersättas till fullo.104 Skadeståndets 

reparativa funktion, eller principen om full ersättning, anses vara ett tungt vägande skäl för att 

jämkning som huvudregel inte ska ske.105 Vid frågan om föräldrars skadeståndsansvar kan två 

olika jämkningsregler aktualiseras, den allmänna jämkningsregeln i 6 kap 2 § SkL eller den 

särskilda jämkningsregeln för föräldrar i 3 kap 6 § 2 st SkL.106 Bedömningarna enligt de olika 

jämkningsreglerna skiljer sig i viss mån åt. Den särskilda jämkningsregeln i 3 kap 6 § 2 st SkL tar 

sikte på förhållandet mellan barnet och vårdnadshavaren.107 Enligt förarbetena bör denna 

jämkningsregel tillämpas restriktivt för att den preventiva effekt som eftersträvas med 

                                                           
102 Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållande s 175. 
103 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 98. 
104 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt 36 f. 
105 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 413. 
106 Den allmänna jämkningsregeln behandlas i avsnitt 5.3. 
107 Prop 2009/10:142 s 37. 
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principalansvaret ska uppnås.108 Tanken bakom principalansvaret var att föräldrar ska betala 

skadestånd även om de inte agerat försumligt. Vidare är ansvarsgrunden i  

3 kap 5 § SkL redan avgränsad genom att endast vissa skadetyper omfattas och att ansvaret är 

beloppsbegränsat. Detta är omständigheter som medför att jämkning endast kan komma i fråga 

i undantagsfall.109 Det finns större skäl att jämka ett långtgående ansvar än ett ansvar som redan 

i sig är begränsat. 

Förälderns skadeståndsansvar kan enligt 3 kap 6 § 2 st SkL jämkas om det är uppenbart oskäligt 

med hänsyn till två faktorer; antingen förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder 

föräldern vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Andersson har kategoriserat dessa två 

jämkningsmöjligheter som ”relationsfallet” och ”åtgärdsfallet”.110 Av den praxis uppsatsen 

behandlar har det visat sig att det går att kategorisera omständigheterna från rättsfallen i olika 

typfall. Dessa typfall kan sedan underordnas i Anderssons övergripande kategorisering, relations- 

och åtgärdsfallet. Typfallen visar vidare att det går att hitta mönster och finna att vissa 

omständigheter nästan alltid, eller aldrig, leder till ett jämkat ansvar. Indelningen i typfall 

underlättar översikten av jämkningsmöjligheten och nedan kommer dessa typfall att diskuteras. 

 

4.2 Relationsfallet 

4.2.1 Kontaktsituationen 

Det av Andersson benämnda relationsfallet kan som ovan nämnts delas in i olika typfall. I 

motiven anges vilka situationer som bör föranleda jämkning och ett exempel som nämns rör 

förhållandet mellan föräldern och barnet. Om föräldern och barnet inte har någon kontakt med 

varandra är detta en omständighet som kan föranleda jämkning. Har föräldern själv valt att inte 

träffa barnet bör dock jämkning inte komma ifråga.111 Jämkningsmöjligheten, i det typfall som 

jag benämnt ”kontaktsituationen”, aktualiserades i ett hovrättsavgörande från 2011.112 Där 

prövades om kontakten mellan en mamma och hennes son var så pass dålig att den utgjorde skäl 

för jämkning.   

                                                           
108 Prop 2009/10:142 s 37 f. 
109 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 137. 
110 Andersson, Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar, avsnitt 4. 
111 Prop 2009/10:142 s 48. 
112 Svea hovrätts dom den 21 februari 2012, målnummer B 10485-11. 
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HovR B 10485-11. Ett ungdomsgäng på fem personer hade vid olika tillfällen 
under våren 2011 begått stölder, rån och misshandelsbrott. Gällande en av de 
tilltalade, W.C., prövade hovrätten om mammans skadeståndsansvar skulle jämkas 
med hänsyn till hennes relation till sin son. Mamman berättade i hovrätten att hon 
och W.C:s pappa separerade en kort tid efter det att sonen föddes. Efter det tog 
hon med sig W.C. och flyttade till Tunisien. Två år senare tog pappan hem sonen 
till Sverige utan lov. Mellan åren 1998 och 2005 hade mamman därför ingen 
kontakt alls med W.C. År 2005 flyttade hon tillbaka till Sverige och inledde en 
domstolsprocess för att få träffa sin son. Under denna tid ville W.C. inte träffa sin 
mamma eller ha någon kontakt med henne. Genom domstolsbeslut fick mamman 
till slut träffa sonen tillsammans med en kontaktperson. I december 2009 blev han 
tvångsomhändertagen och kontakten med mamman bröts eftersom hon inte hade 
del i vårdnaden. Först i mars 2011 fick hon gemensam vårdnad om W.C. På grund 
av att mamman och sonen inte haft någon kontakt med varandra under lång tid 
jämkades mammans skadeståndsansvar till noll.113 

Av utredningen framgick att mamman fick gemensam vårdnad om sonen först en kort tid före 

det att de brottsliga gärningarna begicks. Mamman och pojken hade med andra ord ingen eller 

mycket liten kontakt från det att han var 3 år gammal till dess att brotten begicks när han var  

16 år. På grund av deras relation innan brotten begicks konstaterade hovrätten att mamman inte 

haft någon faktisk möjlighet att utöva sitt föräldraansvar. Rättsfallet utgör ett tydligt exempel på 

hur kontakten mellan vårdnadshavaren och barnet kan beaktas i jämkningsbedömningen. Vad 

som fick avgörande betydelse var dels den långa tiden som mamman inte haft någon kontakt 

med sonen (ungefär 13 år), dels den omständigheten att det var pappan som brutit mammans 

kontakt med barnet. Mammans försök att upprätta en kontakt med barnet fick en betydande roll 

vid jämkningsbedömningen. Som ovan diskuterats var avsikten med den nya regeln att få 

föräldrar att öka tillsynen över sina barn. Den förälder som ofrivilligt har förlorat kontakten med 

sitt barn har uppenbarligen svårt att utöva tillsyn och därför gjorde hovrätten en ändamålsenlig 

bedömning av jämkningsregeln.  

 

4.2.2 Tvångvårdssituationen 

En annan omständighet som enligt motiven bör föranleda jämkning är om barnet är 

omhändertaget enligt socialrättslig tvångslagstiftning, till exempel enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1990:52) (LVU).114 Denna omständighet kan kategoriseras under 

                                                           
113 Svea hovrätts dom den 21 februari 2012, målnummer B 10485-11 (s 22). 
114 Prop 2009/10:142 s 37 och s 48. 
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nästa typfall, ”tvångsvårdssituationen”. I två hovrättsavgöranden från 2012 prövades 

jämkningsfrågan med beaktande av att barnet varit tvångsomhändertaget.115  

HovR T 14-12. I fallet hade en av de tilltalade varit med och stulit ett tjugotal jeans. 
Med stöd av den nya ansvarsgrunden i 3 kap 5 § SkL dömde tingsrätten mamman 
att solidariskt med sin son svara för skadeståndet. Vid tidpunkten för gärningen 
var sonen tvångsplacerad enligt LVU och begick stölden då han var på rymmen 
från ungdomshemmet. Dessa omständigheter anförde mamman som grund för 
att hennes ansvar skulle jämkas.116 Hovrätten fäste avgörande vikt vid uttalandet i 
förarbetena att ett tvångsomhändertagande bör föranleda jämkning. Mammans 
skadeståndsskyldighet jämkades därför till noll. 

HovR T 3645-11. I detta fall hade barnet haft sönder en fönsterruta. Även här var 
den tilltalade omhändertagen enligt LVU vid tidpunkten för brottet. Hovrätten 
hänvisade till motivuttalandet om att ett tvångsomhändertagande bör föranleda 
jämkning och mammans skadeståndsansvar jämkades till noll. Mamman var 
visserligen vårdnadshavare i formell mening men hovrätten ansåg att hon inte 
svarade för den faktiska omsorgen då sonen till följd av ett myndighetsbeslut var 
tvångsomhändertagen. 

När ett barn är tvångsomhändertaget enligt LVU är föräldern formellt sett fortfarande 

vårdnadshavare och bär det familjerättsliga vårdnadsansvaret.117 Under tiden som barnet vårdas 

av samhället begränsas förälderns möjlighet att utöva sitt ansvar eftersom de sociala 

myndigheterna svarar för den faktiska omsorgen om barnet. Socialnämnden har därför under 

vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren att se till att barnets rättigheter enligt  

6 kap 1 § FB tillgodoses.118 De sociala myndigheterna träder in i förälderns ställe och bestämmer 

över barnets personliga förhållanden i den utsträckning som det behövs för att genomföra den 

vård som är nödvändig. Mot bakgrund av detta är domsluten i de båda hovrättsavgörandena 

rimliga. I rättsfallen förelåg beslut om att omsorgen av barnen skulle skötas av myndigheterna. 

Detta eftersom det bedömts att föräldrarna inte kunnat ta hand om sina barn på ett 

tillfredsställande sätt. Vid ett tvångsomhändertagande föregås beslutet av utredning och 

noggranna överväganden.119 Därefter har vårdnadshavarens föräldraförmåga underkänts och det 

har ansetts att myndigheterna bättre kan ta hand om barnet. Med hänsyn till detta vore det 

                                                           
115 Svea hovrätts dom den 9 mars 2012, målnummer T 14-12 och Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 5 
september 2012, målnummer T 3645-11. 
116 Av misstag hade mamman inte åberopat detta i tingsrätten utan framförde invändningen först i hovrätten, 
vilket hovrätten godtog. 
117 Prop 2009/10:142 s 48. För en diskussion kring kommunens respektive förälderns tillsynsansvar vid ett 
tvångsomhändertagande se NJA 2013 s 145 p 17 ff.  
118 11 § fjärde stycket LVU. 
119 Singer, Barnets bästa s 206 ff. 
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orimligt om det strikta föräldraansvaret utsträcktes till att omfatta de misstag som myndigheterna 

begår i sin tillsyn av barnet. Föräldrarna måste kunna lita på att myndigheterna gör sitt jobb och 

håller den uppsikt över barnet som behövs. 

 

4.2.3 Barn som är frivilligt placerade 

Även en frivillig placering på ett boende har beaktas i jämkningsbedömningen och utgör ett 

tredje typfall. I ett hovrättsavgörande från 2013 jämkades mammans skadeståndsansvar till noll 

på grund av att dottern varit frivilligt placerad på ett boende.120  

HovR T 11272-12. En 17-årig flicka dömdes för förgripelse mot tjänsteman under 
tiden som hon var frivilligt placerad på ett ungdomshem. Mamman och dottern 
hade haft viss kontakt men mamman uppgav att hon inte haft sådan kontakt med 
dottern att hon haft uppsikt över vad dottern gjort. Tingsrätten jämkade inte 
skadeståndsansvaret med hänvisning till att det inte var visat att mamman helt 
saknat möjlighet att följa dotterns liv. Hovrätten bedömde dock situationen 
annorlunda. Den frivilliga placeringen innebar att mamman hade ett 
vårdnadsansvar men hennes möjligheter att utöva tillsyn var starkt begränsade. 
Hovrätten ansåg att den frivilliga placeringen kan sägas likna den vård som kan 
bli aktuell vid ett omhändertagande enligt socialrättslig lagstiftning. Därför 
jämkades mammans skadeståndsskyldighet till noll.121  

Tingsrätten fäste i detta fall avgörande vikt vid att det rörde sig om en frivillig placering och inte 

ett tvångsomhändertagande enligt LVU. I sin bedömning lade tingsrätten vikt vid att det i 

förarbetsuttalandena stod att tvångsvård bör föranleda jämkning. Alla omhändertaganden 

innebär därmed inte att jämkning alltid ska ske. Hovrätten delade dock inte denna uppfattning 

och jämställde en frivillig placering med en tvångsmässig. Det avgörande för om jämkning ska 

ske är förälderns faktiska möjlighet att utöva tillsyn eller inte. Även om det rör sig om en frivillig 

placering hade mamman haft en begränsad möjlighet att utöva tillsyn vilket enligt hovrätten 

utgjorde ett tillräckligt starkt skäl för jämkning. Denna slutsats stöds av ett senare 

hovrättsavgörande där barnet varit fosterhemsplacerat och föräldrarnas ansvar jämkades till 

noll.122 Även om det rörde sig om en frivillig placering anförde hovrätten att föräldrarnas 

möjlighet att förhindra brott varit obefintliga när barnet inte bott hos någon av dem. Därmed 

kan det konstateras att föräldrarnas möjlighet att utöva tillsyn är beroende av var barnet bor.  I 

                                                           
120 Svea hovrätts dom den 17 juni 2013, målnummer T 11272-12. 
121 Svea hovrätts dom den 17 juni 2013, målnummer T 11272-12 (s 7). 
122 Hovrätten för Västra Sveriges dom den 13 november 2014, målnummer T 2400-14. 
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nästa avsnitt redogörs för jämkningsmöjligheterna vid tvångsvård men med den skillnaden att 

barnet har befunnit sig i hemmet vid tidpunkten för brottet. 

 

4.2.4 Jämkning vid tvångsvård då barnet befunnit sig i hemmet 

I motiven till principalansvarsregeln angavs att ett tvångsomhändertagande enligt socialrättslig 

lagstiftning ”bör” föranleda jämkning. Ovan nämnda praxis har dock visat att domstolarna i 

praktiken snarare har tolkat detta som ett ”ska”. Lindell-Frantz menar att jämkning inte alltid är 

motiverat i de fall där barnet är tvångsomhändertaget men vistas i hemmet under vårdtiden, 

eftersom föräldrarna då har möjlighet att utöva tillsyn.123 Just denna situation aktualiserades i ett 

fall från 2014.  

RH 2014:59. En 16-årig pojke hade rånat en butik. Vid gärningstillfället var han 
omhändertagen enligt LVU men bosatt i hemmet. Tingsrätten ansåg att hans ålder 
tillsammans med omständigheten att han var föremål för tvångsvård gjorde att 
föräldrarnas skadeståndsansvar skulle jämkas till noll. Hovrätten gjorde emellertid 
en annan bedömning. Den omständigheten att pojken var placerad i hemmet fick 
avgörande betydelse. Detta eftersom föräldrarna då ansvarade för den faktiska 
omsorgen om honom och hade möjlighet att påverka hans livsföring. 
Föräldrarnas skadeståndsskyldighet jämkades inte.  

Således spelar det för jämkningsbedömningen en avgörande roll var barnet bor under 

tvångsomhändertagandet. Om barnet bor hemma hos föräldrarna när brotten begås är det en 

faktor som talar för att skadeståndet inte ska jämkas. Tingsrättens bedömning, att fästa 

avgörande vikt vid om det finns ett beslut om tvångsvård, utgör en alltför extensiv tolkning av 

förarbetena. Hovrättens resonemang tyder på att det avgörande är vem som svarar för den 

faktiska omsorgen och har möjlighet att utöva tillsyn över barnet. Detta ligger även i linje med 

lagmotiven och tidigare praxis. 

I ett annat hovrättsavgörande från 2014 prövades frågan vad som händer om ett 

tvångsomhändertaget barn begår brott när barnet tillfälligt befinner sig hemma hos föräldrarna 

på besök.124  

 

                                                           
123 Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållande s 139 not 132. 
124 Svea Hovrätts dom den 5 december 2014, målnummer T 7997-14. 
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HovR T 7997-14. En 16-årig pojke var omhändertagen och placerad på ett 
ungdomshem med stöd av LVU. När han tillfälligt var hemma på besök hos 
mamman begick han de i målet aktuella brotten (skadegörelse och två fall av 
misshandel). Tingsrätten förpliktigade mamman att solidariskt med barnet betala 
det skadestånd som hänförde sig till misshandeln.125 Vid misshandelsgärningarna 
var sonen på besök hemma hos mamman och bodde därför tillfälligt där. Vid de 
båda tillfällena var det mamman som svarade för den faktiska omsorgen om sonen 
och därför ansåg tingsrätten att det saknades skäl för jämkning av hennes 
skadeståndsskyldighet. Mamman överklagade till hovrätten och åberopade att hon 
inte haft det övergripande ansvaret för sonen vid tidpunkten för de 
skadeståndsgrundande händelserna eftersom han varit omhändertagen enligt 
LVU. Hovrätten konstaterade att sonen endast tillfälligtvis var på hembesök hos 
sin mamma och att det i en sådan situation var uppenbart oskäligt att ålägga henne 
skadeståndsskyldighet. Hovrätten jämkade därför mammans skadeståndsansvar 
till noll. 

Genom att hänvisa till samma förarbetsuttalanden kom tingsrätten och hovrätten fram till olika 

slutsatser. Det avgörande för jämkningsbedömningen är vem som svarar för den faktiska 

omsorgen av barnet. Tingsrätten ansåg att det var mamman eftersom barnet befunnit sig hemma 

när brotten begicks. Denna tolkning kan tyckas ligga i linje med de tidigare hovrättsavgörandena 

där vikt lagts vid var barnet har befunnit sig.126 Tingsrättens bedömning lägger vikt vid var barnet 

fysiskt befinner sig vid brottstillfället och inte vem som har vårdnadsansvaret. Tingsrättens 

resonemang ställs mot hovrättens bedömning som istället motiverades av att sonen endast 

tillfälligtvis befunnit sig hos mamman.  Hovrättens pragmatiska synsätt beaktar att pojken var 

hemma temporärt och att det vore oskäligt att hålla mamman ansvarig endast med hänsyn till 

var barnet befunnit sig.  

Som nämndes ovan är en del av en tvångsplacering att de sociala myndigheterna tar över ansvaret 

från föräldrarna. Den omständigheten att barnet tillfälligtvis, över en helg eller liknande, är 

hemma och hälsar på sina föräldrar borde därför inte enligt min mening påverka denna 

ansvarsförskjutning. Mot detta argument kan anföras att det givetvis är svårt för de sociala 

myndigheterna att utöva någon form av tillsyn eller kontroll över barnet om det befinner sig på 

hembesök. Samtidigt vore det märkligt om tillsynsansvaret ”följde med” barnet beroende på var 

det fysiskt befinner sig. 

                                                           
125 Skadeståndsanspråket som hörde till skadegörelsen ogillades av tingsrätten. 
126 Jfr t ex ovan nämnda RH 2014:59 och Hovrätten för Västra Sveriges dom den 13 november 2014, målnummer  
T 2400-14. 
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4.2.5 Slutsatser - var barnet bor får avgörande betydelse 

Av rättsfallen kan några generella slutsatser dras. Hovrätterna tar hänsyn till föräldrarnas 

möjlighet att förhindra att barnet begår brott. Dessutom beaktas vem som svarat för den faktiska 

omsorgen om barnet vid brottstillfället. Detta kan tolkas som att domstolarna lägger vikt vid om 

syftet med ansvarsgrunden uppnås. Lagstiftaren vill att principalansvarsregeln ska öka 

föräldrarnas aktivitet om barnet är på väg att hamna fel. Hovrätterna har ansett att det är först 

när föräldrarna är en del av barnets vardag som de kan påverka barnet. Således är det en 

ändamålsenlig tolkning av 3 kap 6 § 2 st SkL att beakta om föräldrarna haft den faktiska 

omsorgen om barnet. 

En gemensam nämnare för de olika typfallen under relationsfallet är att kontakten mellan 

föräldern och barnet i någon grad avskurits. En annan slutsats är att jämkning alltid sker om det 

finns ett beslut om någon slags vård enligt socialrättslig lagstiftning och barnet inte bor hemma 

hos föräldrarna vid tidpunkten för brottet. Så fort en av dessa parametrar rubbas blir utfallet inte 

lika självklart. Att jämkning skett i vissa av rättsfallen framstår som mer självklart än i andra. De 

två första typfallen, kontaktsituationen och tvångsvårdssituationen, har den gemensamma 

nämnaren att kontakten ofrivilligt avskurits från förälderns sida. Antingen har detta skett genom 

ett myndighetsbeslut eller på grund av den andra förälderns agerande så som i fallet där pappan 

tog med sig barnet från Tunisien. Vidare är det rimligt att föräldrarnas ansvar jämkas när barnet 

är tvångsomhändertaget och begår brotten när barnet är på rymmen från sin placering.127 Detta 

kan jämföras med situationen när barnet visserligen är föremål för tvångsvård, men begår brotten 

under tillfälliga hembesök hos föräldern.128 Där blir bedömningen inte lika lätt. 

Hovrättsavgörandena visar nämligen att när sociala myndigheter är inkopplade är föräldrarnas 

möjlighet att utöva tillsyn beroende av var barnet bor. Om sociala myndigheter däremot inte är 

inblandade påverkas inte jämkningsfrågan av barnets boende. En sådan situation kan vara när 

två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn och barnet stadigvarande bor hos den ena 

föräldern. Då är barnets boende inte ett skäl för att jämka den andre förälderns 

skadeståndsansvar.129 Alltså; om ett barn bor hos sin pappa och det är han som har möjligheten 

att utöva sitt tillsynsansvar får mamman ändå svara enligt principalansvaret om hon är vårdnads-

                                                           
127 Se avsnitt 4.2.2 och Svea hovrätts dom den 9 mars 2012, målnummer T 14-12. 
128 Svea Hovrätts dom den 5 december 2014, målnummer T 7997-14 (s 6). 
129 Detta är dock en omständighet som beaktas vid bedömningen av föräldrars culpaansvar, prop 2009/10:142 s 
37. 
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havare. Att barnet bor hos pappan är med andra ord inget ensamt skäl för jämkning av mammans 

skadeståndsansvar. Om det däremot finns ett myndighetsbeslut med i bilden, så som i ovan 

diskuterade hovrättsavgöranden, får barnets boende en avgörande betydelse.  

Denna skillnad i bedömningen av barnets boende kan tyckas märklig. Om föräldrarnas 

tillsynsmöjlighet begränsas när barnet är frivilligt placerad på ett ungdomshem borde samma 

resonemang kunna anföras när barnet bor hos den ena föräldern. Sund var av uppfattningen att 

ett principalansvar för föräldrar måste vara beroende av att barnet bor hos föräldern; 

”[a]ntagligen är det en förutsättning för rimliga möjligheter att utöva tillsyn i form av både 

förebyggande och avvärjande åtgärder, att vårdnadshavaren delar hem med barnet”.130 Detta var 

dock inget som lagstiftaren tog hänsyn till utan principalansvarsregeln gäller oavsett var barnet 

bor. Barnets boende beaktas istället vid culpabedömningen enligt 2 kap 1 § SkL. Eftersom det 

får antas vara vanligt med skilda föräldrar, där barnet bor hos den ena föräldern, skulle många 

föräldrar gå fria från ansvar om principalansvaret var beroende av barnets boende. Dessutom 

uppnås de processekonomiska fördelarna med ett principalansvar om båda föräldrarna får svara 

oberoende av var barnet befinner sig.  

 

4.3 Åtgärdsfallet 

4.3.1 Allmänt 

Förutom relationsfallet kan jämkning enligt den särskilda jämkningsregeln komma ifråga när 

föräldern har vidtagit särskilda åtgärder för att försöka förhindra att barnet begår brott. Den del 

av jämkningsregeln som Andersson benämner ”åtgärdsfallet”.131 Jämkningsgrunden ska enligt 

motiven tillämpas när en förälder har gått så långt i sina ansträngningar för att förhindra brott 

att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt.132 Åtgärderna som föräldrarna ska ha 

vidtagit bör gå längre än vad som följer av tillsynsansvaret enligt föräldrabalken.133 Vid 

jämkningsbedömningen finns således ett nära samband med tillsynsansvaret i 6 kap 2 § FB. I 

vissa fall yrkar målsäganden på skadestånd i första hand enligt culpaansvaret och i andra hand 

enligt principalansvaret. Då prövas föräldrarnas skadeståndsansvar i två steg. Det är först om 

                                                           
130 Sund, Tillsyn över barn s 331. 
131 Andersson, Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar, avsnitt 4. 
132 Prop 2009/10:142 s 37. 
133 Prop 2009/10:142 s 38. 
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föräldrarna anses ha uppfyllt sitt tillsynsansvar, och alltså inte varit culpösa enligt 2 kap 1 § SkL, 

som det blir aktuellt att pröva principalansvaret enligt 3 kap 5 § SkL. I andra fall står det klart att 

föräldrarna har uppfyllt sitt tillsynsansvar och målsäganden kan då yrka ansvar enligt 

principalansvarsregeln direkt.  

Av diskussionen i avsnitt 2.3 framgår att de krav som ställs på föräldrarna enligt tillsynsansvaret 

är höga. Föräldrarna ska hålla sig underrättade om vad barnet gör, förhindra att barnet vistas i 

olämpligt sällskap, ge barnet råd, vägledning och förmaningar i olika situationer. Föräldrarna ska 

även aktivt ingripa för att förhindra skada och i vissa fall krävs kontakt med sociala myndigheter. 

För att jämkning enligt 3 kap 6 § 2 st SkL ska komma i fråga ska föräldrarnas åtgärder gå längre 

än vad som krävs enligt tillsynsansvaret. Vidare ska jämkning vid åtgärdsfallet endast ske i 

speciella undantagsfall.134 Som exempel nämns om barnet ägnar sig åt upprepad brottslighet och 

det står klart att föräldern har gjort allt vad han eller hon kan för att förhindra fortsatt 

brottslighet, kanske i form av nära kontakt med sociala myndigheter och skola, men dessa 

åtgärder har varit förgäves. 

Denna jämkningsgrund har aktualiserats i ett antal rättsfall vilket kommer att diskuteras nedan. 

Inledningsvis kan det konstateras att det till skillnad från relationsfallet har varit betydligt svårare 

att dra några allmänna slutsatser gällande denna jämkningsgrund. Därför har det inte varit lika 

enkelt att hitta tydliga typfall. De hovrättsavgöranden jag har utgått från visar att domstolen inte 

sällan gör olika bedömningar av åtgärdsfallet. Generellt kan dock konstateras att i de fall där 

ansvaret har jämkats, har föräldern haft omfattande kontakt med sociala myndigheter.135 

 

4.3.2 Föräldern har vidtagit konkreta åtgärder 

Praxis visar att förälderns kontakt med myndigheter bedömts olika beroende på hur ingående 

föräldern varit i sin beskrivning av åtgärderna och hur omfattande bevisning det funnits till stöd 

                                                           
134 Prop 2009/10:142 s 48. 
135 Se Hovrätten för Övre Norrlands dom den 6 juli 2011, målnummer T 1121-10, Svea hovrätts dom den  
19 oktober 2011, målnummer B 7356-11, Hovrätten för Västra Sveriges dom den 15 februari 2012, målnummer  
T 4008-11 och Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 23 juli 2012, målnummer B 1691-12 II. Jämför även 
Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 17 december 2015, målnummer T 3104-15 där ingen kontakt 
funnits med sociala myndigheter och mammans skadeståndsskyldighet heller inte jämkades. 
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för dessa. Två hovrättsavgöranden från 2011 belyser detta tydligt.136 I det första fallet var barnet 

föremål för socialtjänstens insatser under fem års tid.137  

HovR B 1218-11. Mamman anförde att hon hade gjort allt som rimligen kunde 
krävas av henne för att förhindra att hennes son fortsatte att begå brott. Med 
hänvisning till lagmotiven konstaterade hovrätten att detta inte var tillräckligt för 
jämkning. Domstolen ifrågasatte inte att barnet under en lång tid varit föremål för 
socialtjänstens insatser, men konstaterade att jämkningsregeln är avsedd att 
tillämpas restriktivt. Mammans ansvar jämkades inte.  

I målet framgick inte vilka insatser som vidtagits, hur ofta eller på vilket sätt mamman haft 

kontakt med socialtjänsten. Det är svårt att dra någon generell slutsats av rättsfallet mer än att 

tidsaspekten på fem år inte ensamt är ett tillräckligt argument för jämkning. I vart fall inte när 

redovisning av konkreta åtgärder saknas. 

I det andra hovrättsavgörandet blev bedömningen en annan. Där ansågs en mammas upprepade 

kontakter med socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin utgöra tillräckliga skäl för 

jämkning.138  

HovR T 1121-10. I målet hade framkommit att mamman i syfte att komma till rätta 
med sonens  beteendeproblematik haft upprepade kontakter med såväl 
socialtjänsten som barn- och ungdomspsykiatrin. Mamman hade presenterat 
bevisning i form av intyg och journalanteckningar från både barn- och 
ungdomspsykiatriska länskliniken och socialtjänsten. Dessa visade att hon sökt 
stöd och hjälp och att sonen varit föremål för behandling och stödinsatser. 
Hovrätten ansåg att de åtgärder som mamman vidtagit genom att söka hjälp hos 
sociala myndigheter, i vart fall i någon mån, syftade till att förhindra att sonen 
skulle börja begå brott. Vidare utmynnade mammans kontakter med socialtjänsten 
bland annat i att familjen skrevs in vid socialtjänstens öppenvård för familjer och 
att de erhållit stödinsatser i form av veckovisa familjesamtal och individuella 
samtal. Mammans ansvar jämkades till noll. 

Hovrätten fäste i fallet vikt vid att sonen i tingsrätten dömts till ungdomsvård och där blev ålagd 

att följa ett ungdomskontrakt som till sitt innehåll i stora delar överensstämde med de 

stödinsatser som redan tidigare funnits. Mot bakgrund av detta hade hovrätten svårt att se vilka 

ytterligare åtgärder som mamman rimligen hade kunnat vidta i egenskap av vårdnadshavare för 

att förhindra att sonen skulle börja begå brott.  

                                                           
136 Svea hovrätts dom den 25 mars 2011, målnummer B 1218-11 och Hovrätten för Övre Norrlands dom  
den 6 juli 2011, målnummer T 1121-10. 
137 Svea hovrätts dom den 25 mars 2011, målnummer B 1218-11. 
138 Hovrätten för Övre Norrlands dom den 6 juli 2011, målnummer T 1121-10. 



38 
 

En jämförelse mellan dessa två fall visar att jämkningsregeln kräver att konkreta åtgärder 

presenteras och styrks. Att en förälder, som i det första fallet, allmänt uttrycker att han eller hon 

gjort allt som rimligen kan krävas är inte tillräckligt för att tillämpa jämkningsregeln. Föräldern 

måste visa på specifika åtgärder som vidtagits och att dessa åtgärder överensstämmer med lagens 

syfte.139 Tanken bakom principalansvaret är att förhindra ungdomsbrottslighet och om föräldern 

då har vidtagit åtgärder för att förhindra att barnet begår brott ligger detta i linje med lagens 

syfte. Vidare finns det en skillnad mellan culpaansvaret och principalansvaret. Eftersom  

3 kap 5 § SkL inte är en culparegel duger inte ett ”icke-culpa-resonemang” för att kullkasta 

principalansvaret.140 Det är med andra ord otillräckligt att som jämkningsgrund påstå att man 

inte varit vårdslös. Det krävs specifika åtgärder för att jämkning av principalansvaret ska ske. Av 

de båda hovrättsfallen och Anderssons resonemang kan slutsatsen dras att föräldern, för att 

uppnå en framgångsrik talan om jämkning, måste redogöra konkret för de åtgärder som 

vidtagits.141 

 

4.3.3 Jämkning när föräldern intagit en aktiv roll 

Förutom ett generellt krav på att föräldern haft kontakt med sociala myndigheter har graden av 

förälderns aktivitet beaktats i praxis. I ett avgörande från 2011 jämkade hovrätten mammans 

skadeståndsansvar med hänsyn till att hon haft en mycket aktiv roll i sonens insatser och tät 

kontakt med skola, socialtjänst och kontaktperson.142  

HovR B 7356-11. Hovrätten ansåg att mamman hade bedrivit ett särskilt aktivt 
arbete som gått långt utöver hennes förpliktelser som vårdnadshavare och 
skadeståndet jämkades till noll. I sitt resonemang lade hovrätten vikt vid att sonen 
svarat bra på de åtgärder som mamman vidtagit. ”Då [sonen] enligt socialtjänstens 
yttrande nu har blivit mer motiverad till studier, fått en strukturerad fritid och har 
en bra och regelbunden kontakt med kontaktpersonen är det enligt hovrätten 
svårt att se vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas av [mamman]”.143  

                                                           
139 Andersson, Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar, avsnitt 4. 
140 Andersson, Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar, avsnitt 4. 
141 Även Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 23 juli 2012, målnummer B 1691-12 II visar att en 
utredning från en myndighet kan tjäna som bevisning för att föräldrarna vidtagit tillräckliga åtgärder. Domstolen 
anförde att föräldrarnas engagemang i att försöka hålla sonen borta från brottslighet haft stöd av föreliggande 
utredning från Socialförvaltningen och föräldrarnas skadeståndsansvar jämkades. 
142 Svea hovrätts dom den 19 oktober 2011, målnummer B 7356-11. 
143 Svea hovrätts dom den 19 oktober 2011, målnummer B 7356-11 (s 23 f). 
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Rättsfallet belyser problematiken kring åtgärdsfallet då domstolarna resonerar olika kring hur 

pass aktiv en förälder måste vara. Tingsrätten, och två skiljaktiga i hovrätten, ansåg att mammans 

åtgärder inte varit tillräckliga för jämkning. De poängterade att jämkningsregeln är en 

undantagsregel som ska tillämpas restriktivt. Majoriteten i hovrätten lade däremot vikt vid att 

barnet svarat bra på åtgärderna. Om förälderns vidtagna åtgärder leder till att barnets situation 

förändras visar det att syftet med lagen uppnås. Föräldern har då påverkat barnet till att sluta 

med den brottsliga verksamheten. Om åtgärderna som en vårdnadshavare har vidtagit får 

positivt utfall kan detta således få betydelse i jämkningsbedömningen. Det kan ifrågasättas vad 

det egentligen spelar för roll. Om en förälder gör allt vad den kan så borde det spela mindre roll 

hur bra barnet rättar sig efter dessa åtgärder. Ifall åtgärderna varit lönlösa kan det kanske vara en 

indikation på att föräldern har gjort allt som stått i dennes makt - trots att föräldern vidtagit 

åtgärderna X,Y och Z, fortsätter barnet att begå brott. Jämkningsbedömningen enligt 

åtgärdsfallet ska ta sikte på förälderns agerande. Barnets individuella förutsättningar (att vissa 

barn svarar bättre på vissa åtgärder än andra) bör enligt min mening inte få betydelse i 

jämkningsbedömningen av föräldrarnas ansvar.  

Av praxis är det svårt att ge svar på hur långtgående åtgärder som krävs. Det är också svårt att 

försöka sätta upp en generell regel för hur aktiv en förälder måste vara. Två avgöranden från 

2012 visar hur olika domstolarna bedömer åtgärdsfallet.144 

HovR B 1305-12. En pojke dömdes för misshandel, våldsamt motstånd samt 
narkotika- och dopningsbrott. Pappan uppgav att han under flera års tid försökt 
skaffa stöd och hjälp från skola och socialtjänst. Mamman hade dessutom följt 
med sonen till skolan en till två gånger i veckan. Vidare hade de försökt få sonen 
placerad på ungdomshem utan resultat. Efter påtryckningar mot kommunen hade 
föräldrarna fått igenom att sonen fick delta i ett projekt där han skulle lära sig att 
hantera sina impulser. Dessa åtgärder var inte tillräckliga för jämkning. Hovrätten 
ansåg att det i målet framkommit att det sedan några år tillbaka funnits en oro 
kring sonens utveckling. Domstolen betvivlade inte att föräldrarna haft en tät 
kontakt med socialtjänst och skola men poängterade att det för jämkning krävs 
att föräldrarna vidtagit särskilt långtgående åtgärder.145 Föräldrarnas skadestånd 
jämkades inte. 

HovR T 4008-11. En 15-årig flicka dömdes för bland annat rån och misshandel. 
Föräldrarna hade sedan dottern gått i årskurs sju aktivt sökt hjälp hos socialtjänst 

                                                           
144 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom den 14 juni 2012, målnummer B 1305-12 och Hovrätten för  
Västra Sveriges dom den 15 februari 2012, målnummer T 4008-11. 
145 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom den 14 juni 2012, målnummer B 1305-12 (s 4). 
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och skola för att få ordning på henne. Tingsrätten bedömde att föräldrarnas 
åtgärder inte kunde föranleda jämkning då föräldrarna inte hade pekat på några 
särskilda åtgärder från deras sida. Hovrätten ansåg dock att jämkning var möjligt. 
Jämkningen motiverades av att föräldrarna under lång tid innan brottet (ungefär 
två år) vid upprepade tillfällen aktivt sökt hjälp hos socialtjänst och skola. Vidare 
hade de på egen hand, i stor omfattning, vidtagit andra åtgärder som rimligen 
kunde begäras av dem som föräldrar till en tonåring med de problem som dottern 
haft.146  

Rättsfallen visar på en spretig tillämpning av jämkningsregeln. I jämförelse med relationsfallet är 

det därför svårt att dela in åtgärdsfallet i tydliga typfall. En generell slutsats är att det ställs höga 

krav på de åtgärder som föräldrarna måste vidta. Hovrättsavgörandena visar att jämkning ofta 

sker när föräldrarna haft flera års kontakt med sociala myndigheter samt vidtagit andra åtgärder 

i form av kontakt med skola eller liknande. Vidare pekar praxis på att föräldrarna måste kunna 

visa vilka åtgärder de vidtagit. Detta kan medföra problem för föräldrarna eftersom det kan vara 

svårt att avgöra vad som krävs i bevishänseende, i synnerhet om föräldrarna saknar juridiska 

kunskaper.  

 

4.4 Reflektioner kring relations- och åtgärdsfallet  

Av dessa hovrättsavgöranden kan några slutsatser dras kring jämkningsmöjligheten för föräldrar. 

Störst möjlighet till ett jämkat skadestånd har den vårdnadshavare som omfattas av 

relationsfallet. Om kontakten mellan föräldern och barnet ofrivilligt avskurits, så som i  

kontakt- och tvångsvårdssituationen, jämkas ansvaret som regel. Vidare finns det starka skäl för 

jämkning om det finns ett beslut om någon slags vård enligt socialrättslig lagstiftning och barnet 

bor på ett ungdomshem eller liknande. Det är svårare att tydliggöra rättsläget kring åtgärdsfallet. 

För det första ska jämkning enligt denna grund endast ske i undantagsfall. Eftersom 

jämkningsregeln redan i sig är en undantagsregel får åtgärdsfallet därför ett mycket snävt 

tillämpningsområde. För det andra finns det svårigheter att avgöra vilka åtgärder som anses vara 

tillräckligt ingripande. I vart fall krävs en mångårig och särskilt aktiv kontakt med myndigheter 

och skola.  

Jämkning enligt åtgärdsfallet väcker en rad intressanta frågeställningar. I motiven förväntades 

den brottsförebyggande effekten, preventionen, nås genom att föräldrar engagerar sig mer i 

                                                           
146 Hovrätten för Västra Sveriges dom den 15 februari 2012, målnummer T 4008-11 (s 2). 
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barnens liv och förhindrar att barnen begår skadegörande handlingar.147 Däremot kan man fråga 

sig hur mycket en förälder egentligen kan kontrollera? I förarbetena till 3 kap 5 § SkL sker 

återkommande jämförelser med en arbetsgivares principalansvar.148 Skillnaderna blir dock tydliga 

beträffande de faktiska möjligheterna för föräldrar att vidta skadeförebyggande åtgärder. Därför 

menar jag att jämförelsen är vilseledande. En arbetstagare kan exempelvis omplaceras eller i 

värsta fall sägas upp om han eller hon inte följer arbetsgivarens instruktioner. Som svar på frågan 

hur mycket en förälder kan kontrollera kan poängteras att en vårdnadshavare inte alls har samma 

åtgärdsmöjligheter som en arbetsgivare.149 Kravet på föräldrarnas kontroll måste vara rimligt och 

ställas i relation till de åtgärder som vidtagits i det enskilda fallet. Eftersom förälderns möjligheter 

att vidta åtgärder är begränsade bör de åtgärder som faktiskt kan vidtas få större betydelse i 

jämkningsbedömningen. Det kan också ifrågasättas hur mycket en förälder bör kontrollera med 

hänsyn till barnets bästa (jämför diskussionen ovan om Cykelpumpsfallet i avsnitt 2.3.3).  

Vidare kan man fråga sig om det inte finns andra medel för att nå målet med minskad 

ungdomsbrottslighet. Roos menar att det finns möjlighet att använda positiva styrmedel istället 

för en ”hårda-tag-mentalitet”.150 Dessa positiva styrmedel skulle kunna utgöras av åtgärder i skola 

och hos myndigheter, vilket även påpekades i remissförfarandet.151 Skolan har en viktig uppgift 

när det gäller att förmedla de grundläggande värden som samhället vilar på och sociala 

myndigheter kan fungera som ett viktigt stöd för svaga familjer. Sådana åtgärder måste dock 

finansieras med skattebetalarnas pengar. I förlängningen innebär dessa lösningar att 

betalningsansvaret sprids ut på ett stort kollektiv istället för att belasta enskilda individer. En 

slutsats är därför att en stor del av föräldrarnas skadeståndsansvar och bekämpandet av 

ungdomsbrottsligheten handlar om hur man ser på staten respektive den enskilde individen. Som 

framgått var regeringen av uppfattningen att föräldrarna ska bära kostnaderna för barnens 

                                                           
147 Prop 2009/10:142 s 34. 
148 Bl a anfördes i betänkandet att ”[e]tt – av flera – motiv för att arbetsgivare ska svara för skador som 
arbetstagare vållat är att arbetsgivaren ska ha ett incitament att ordna arbetet på ett sätt som förhindrar skador. 
Liknande resonemang går att föra vad gäller hur föräldrar uppfostrar och ordnar tillsynen av sina barn och 
ungdomar”, Ds 2009:42 s 49. 
149 Jfr Andersson som skriver att ”tillsynsåtgärderna påvisas vara reellt begränsade – eftersom vår rättsordning inte 
förespråkar koppeltvång eller inlåsning av ungdomar i källare – kan man uppbåda desto större argumentations-
värde vid uppvisande av faktiskt genomförda förebygganden och försök till moralimplemetering etc.”, Andersson, 
Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar, avsnitt 4. 
150 Roos, Lagstiftnings- och forskningsbehov på ersättningsrättens och kontraktsrättens område s 311. 
151 Prop 2009/10:142 s 23. Vidare kan man underlätta för skadelidanden genom möjligheter till ersättning ur 
försäkringar istället, jfr Bengtsson, Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv s 156. 
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brottslighet. Jag är dock inte lika övertygad om att det är den rimligaste lösningen. Regleringen 

visar att de fördelar som finns ur ett brottsofferperspektiv, att det blir lättare för skadelidanden 

att få ersättning, uppnås på föräldrarnas bekostnad. I synnerhet eftersom ovan nämnda praxis 

visar på en mycket snäv jämkningsmöjlighet.  

Den 16 juni 2015 meddelade Högsta domstolen dom i det så kallade ”Instagram-målet”.152 För 

första gången prövade högsta instans frågan om det var möjligt att jämka en förälders 

principalansvar. I målet diskuterades både den allmänna och särskilda jämkningsregeln och 

nedan ska behandlas hur jämkningsmöjligheten ser ut efter Instagram-målet. 

 

 

5 De framtida jämkningsmöjligheterna 
 

5.1 Ett efterlängtat avgörande 

Det kom att dröja fem år från ansvarsgrundens införande innan högsta instans bedömde 

jämkningsmöjligheten av föräldrars principalansvar. Den praxis som tidigare fanns från 

hovrätterna har visat att bedömningen av 3 kap 6 § 2 st SkL inte sällan varit oförutsägbar. Därför 

kan Instagram-målet beskrivas som ett efterlängtat avgörande. Omständigheterna i målet var i 

korthet följande.  

NJA 2015 s 482. Två flickor, 15 och 16 år gamla, hade registrerat ett konto på 
Instagram.153 Där hade allmänheten uppmanats att lämna tips på ”orrar” (i 
betydelsen ”horor” eller ”slampor”) i Göteborgsområdet. Efter att det kommit in 
en stor mängd tips publicerades bild och kommentarer kring de utpekade 
”orrarna” på Instagramkontot. Omkring 200 personer blev uthängda på detta sätt. 
Genom att ta en ”skärmdump” kunde bilderna enkelt sparas ner till 
mobiltelefoner och därefter spridas vidare.  

Under två dygn fick kontot stor spridning och ledde till en upploppsliknande 
händelse utanför en gymnasieskola. När kontot stängdes ned uppgick antalet 
följare till flera tusen personer. Flickorna dömdes för grovt förtal och 
målsägandena yrkade på kränkningsersättning av de tilltalade och deras föräldrar. 
På grund av det stora antalet målsäganden, 38 stycken, uppgick det utdömda 

                                                           
152 NJA 2015 s 482. 
153 Ett socialt nätverk där du kan lägga ut bilder med tillhörande bildtext. 
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skadeståndsbeloppet i tingsrätten till 570 000 kr. Vårdnadshavarna till flickorna 
förpliktades att solidariskt betala 8 800 kr till var och en av målsägandena, ett 
skadeståndsansvar för föräldrarna på ca 330 000 kr.  

Att skadeståndetsbeloppet var så pass stort berodde på domstolarnas bedömning av begreppet 

”skadehändelse”. Varje målsägande ansågs utgöra en skadehändelse.154 Med andra ord beaktades 

varje fall av grovt förtal som ett eget händelseförlopp. På grund av antalet målsäganden fick detta 

givetvis omfattande ekonomiska konsekvenser för föräldrarna. Ett alternativt synsätt hade varit 

att beakta alla kränkningar på Instagramkontot som en och samma skadehändelse istället för att 

fokusera på antalet målsäganden. En jämförelse måste dock göras med exemplet från förarbetena 

när flera personer misshandlas vid samma tillfälle.155 Med detta i beaktande är den rimligaste 

lösningen att knyta skadehändelsebegreppet till antalet skadelidande istället för till 

gärningstillfället som sådant.  

En av mammorna överklagade skadeståndsdelen till hovrätten och sedan till Högsta domstolen. 

Varken tingsrätt eller hovrätt ansåg att hennes skadeståndsansvar kunde jämkas. Under målets 

handläggning i underrätterna hade mamman träffat förlikning med 23 av de 38 målsägandena 

varför skadeståndsbeloppet i Högsta domstolen uppgick till 132 000 kr.156 Högsta domstolen 

hade att pröva om skadeståndet kunde jämkas, antingen enligt den särskilda jämkningsregeln i  

3 kap 6 § 2 st SkL eller enligt den allmänna jämkningsregeln i 6 kap 2 § SkL. Inledningsvis 

prövade Högsta domstolen om jämkning kunde ske enligt den särskilda jämkningsregeln med 

hänsyn till den kontakt mamman haft med sin dotter. 

 

5.2 Den särskilda jämkningsregeln 

5.2.1 Relationsfallet 

Mamman var ensam vårdnadshavare till dottern. I november 2012, ungefär en månad innan den 

brottsliga gärningen, flyttade dottern till sin narkotikamissbrukande pappa och bodde där till 

mitten av januari 2013. Dottern hade flyttat dit mot mammans vilja eftersom hon tyckte att 

                                                           
154 Göteborgs tingsrätts dom den 25 juni 2013, målnummer B 705-13 (s 14). De högre instanserna ifrågasatte 
aldrig tingsrättens bedömning av begreppet skadehändelse. 
155 Prop 2009/10:142 s 47 f. Jfr diskussionen ovan i avsnitt 3.1. 
156 NJA 2015 s 482 p 3. 
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mamman satte upp för många regler för henne.157 Angående mamman och dotterns kontakt 

konstaterade Högsta domstolen följande. 

Under den tid om cirka två månader som [dottern] bodde hos sin pappa hade 
[mamman] visserligen begränsade möjligheter att utöva någon faktisk vård och 
omsorg, och hon försökte utan framgång förmå [dottern] att komma hem. 
Emellertid ingår i vårdnadsansvaret en tillsynsplikt oavsett om barnet 
huvudsakligen bor hos vårdnadshavaren.158 

Det spelade därmed ingen roll att dottern bodde hos sin pappa under tiden när brotten begicks.159 

Vidare poängterades att möjligheten att jämka på grund av relationen mellan barnet och 

föräldern tar sikte på fall där en förälder under längre tid har saknat möjlighet att vara delaktig i 

barnets liv.160 Den korta period som dottern bott hos sin pappa fick avgörande betydelse. Av 

Instagram-målet kan slutsatsen dras att två månader av avskuren kontakt inte är tillräckligt för 

att jämkning enligt kontaktsituationen ska aktualiseras. Som diskuterats ovan har 13 år av dålig 

kontakt mellan föräldern och barnet ansetts utgöra grund för jämkning. Med andra ord finns det 

fortfarande ett stort spann av oklarhet gällande tidsaspekten efter Instagram-målet. Om 

kontakten mellan föräldern och barnet varit avskuren under flera år borde jämkning rimligtvis 

vara möjligt. Hur en avskuren kontakt på ett år eller mindre bedöms är fortfarande oklart. Således 

är det svårt att dra några generella slutsatser vad som gäller kring tidsaspekten efter Instagram-

målet. 

Jämkning enligt relationsfallet var således inte möjligt och Högsta domstolen bedömde därefter 

om mammans skadeståndsskyldighet kunde jämkas med hänsyn till de åtgärder hon vidtagit. 

 

5.2.2 Åtgärdsfallet 

Kvällen då dottern hade bestämt sig för att flytta hem till sin pappa försökte mamman få dottern 

att komma hem. Mamman åkte hem till pappan där det genast uppstod bråk. Pappan hotade 

mamman med kniv och det hela avslutades med att hon kontaktade polisen.161 Socialjouren 

kopplades in och den akuta situationen löstes genom att dottern fick bo hos en fosterfamilj. 

                                                           
157 NJA 2015 s 482 p 16. 
158 NJA 2015 s 482 p 19. 
159 Jfr diskussionen ovan om barnets boende i avsnitt 4.2.5. Eftersom pappan i Instagram-målet inte hade vårdnad 
om dottern gick han helt fri från ansvar. 
160 NJA 2015 s 482 p 20. 
161 NJA 2015 s 482 p 17. 
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Samma natt rymde dottern hem till pappan igen. Dagen därpå var mamman i kontakt med 

socialtjänsten för att få hjälp med dottern men nekades detta. Socialtjänsten ansåg inte att det 

fanns grund för ett tvångsomhändertagande och dottern bodde kvar hos pappan fram till januari 

2013.162 Mot denna bakgrund fann Högsta domstolen visserligen att mamman hade gjort 

ansträngningar för att få hem sin dotter, men att dessa åtgärder legat inom ramen för hennes 

tillsynsansvar enligt föräldrabalken.163 Åtgärderna var inte så långtgående som krävs enligt  

3 kap 6 § 2 st SkL och hennes ansvar jämkades inte.  

Instagram-målet, och de tidigare hovrättsavgörandena, visar att tidsaspekten vid åtgärdsfallet får 

betydelse. Om föräldern vidtagit åtgärder under en lång tid talar det för att jämkning ska ske. 

Högsta domstolens bedömning av mammans åtgärder är sträng vilket visar på att det ställs höga 

krav på föräldrarnas åtgärder. Vidare kan det tyckas orättvist att hennes skadeståndsrättsliga öde 

bestäms av socialtjänstens beslut. Mamman kontaktade myndigheterna och vädjade om att få 

hjälp med dotterns situation. Om socialtjänsten beslutat om att tvångsomhänderta dottern hade 

situationen fallit in under tvångsvårdssituationen. Då hade mammans ansvar med största 

sannolikhet jämkats till noll. Genom Instagram-målet klargörs rättsläget både gällande 

principalansvaret och culpaansvaret. De åtgärder som mamman vidtog låg inom ramen för 

tillsynsansvaret. Det betyder att det följer av tillsynsansvaret att, i en liknande situation, åka och 

se hur barnet har det samt be myndigheterna om hjälp om du inte kan få hem ditt barn igen. 

Således hade mamman, om Instagram-målet inträffat innan lagändringen 2010 och 

bedömningen bara skett utifrån 6 kap 2 § 2 st tredje meningen FB, antagligen gått fri från ansvar.  

 

5.2.3 Skiljaktige Edlund 

Justitierådet Edlund var skiljaktig i målet och ansåg att mammans skadeståndsskyldighet skulle 

jämkats med stöd av 3 kap 6 § 2 st SkL. Inledningsvis uttryckte han att lagstiftaren har ställt höga 

krav för jämkning men att domstolen måste göra en nyanserad bedömning utifrån förhållandena 

i det enskilda fallet.164 Vidare uttryckte Edlund att det för full jämkning krävs stora 

ansträngningar från vårdnadshavarens sida. I dessa meningar anser jag att det fanns en kritisk 

                                                           
162 NJA 2015 s 482 p 18. 
163 NJA 2015 s 482 p 21. 
164 NJA 2015 s 482 p 19 i den skiljaktiga meningen. 
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underton till lagstiftningen och till majoritetens domslut. Edlund ansåg att mamman hade 

vidtagit betydande ansträngningar för att få hem sin dotter och att hennes skadeståndsskyldighet 

skulle jämkas till hälften enligt den särskilda jämkningsregeln. Av den hovrättspraxis som 

behandlats ovan kan man se att i de fall där föräldrarnas ansvar jämkats har jämkning alltid skett 

till noll.165 Ingen domstol har diskuterat möjligheten att sätta ned skadeståndet till hälften eller 

liknande. Om jämkningsregeln beaktas på detta svartvita sätt begränsas föräldrarnas möjlighet 

att få skadeståndet nedsatt. Genom att poängtera att det måste ske en nyanserad bedömning i 

det enskilda fallet och att det för full jämkning krävs stora ansträngningar öppnade Edlund upp 

för olika jämkningsnivåer. Detta måste ses som en välkommen ändring av rättsläget. Kanske 

fanns det någon slags rättvisetanke bakom hans slutsats, att mamman i detta fall drabbats 

orimligt hårt, eller bara ett kritiskt förhållningssätt till regleringen av föräldrars principalansvar i 

stort. Oavsett är det en rimlig lösning att jämka ett skadestånd till hälften enligt  

3 kap 6 § 2 st SkL om full jämkning inte är möjlig. En jämkning till hälften innebär även att man 

kan ta hänsyn till de åtgärder mamman faktiskt har vidtagit. Möjligen hade hon kunnat göra mer, 

men hon har i vart fall inte varit helt passiv.  

Även om jag instämmer med Edlund i att mammans skadeståndsskyldighet borde jämkats menar 

jag att hans tolkning av den särskilda jämkningsregeln kan ifrågasättas. Som ovan redogjorts för, 

och som även Högsta domstolen konstaterar, är jämkningssituationerna enligt motiven klara. 

Det framgår i vilka situationer som jämkning bör ske och när det inte bör ske. Även om det kan 

tyckas märkligt hade mamman i detta fall inte tillräckligt dålig kontakt med sin dotter. Hon hade 

heller inte gått tillräckligt långt i sina åtgärder. Utifrån de intentioner och riktlinjer som uttrycks 

i förarbetena är majoritetens domslut därför en lojal tillämpning av 3 kap 6 § 2 st SkL. Andersson 

menar vidare att det är lönlöst att kritisera Högsta domstolen eftersom lagstiftningen mer eller 

mindre tvingade fram detta domslut.166 En ändring av rättsläget ankommer istället på lagstiftaren. 

Jag instämmer i att Högsta domstolen gjorde en korrekt tolkning och tillämpning av den särskilda 

jämkningsregeln, men anser att utgången hade kunnat bli en annan om den allmänna 

jämkningsregeln i 6 kap 2 § SkL tillämpats. Nästa avsnitt inleds med några allmänna ord om 

                                                           
165 Se även Lindell-Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållande s 175. 
166 Andersson, Instagramdomen – demonstration av det defekta strikta ansvaret för vårdnadshavare. 
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denna jämkningsmöjlighet. Därefter kommer jag att diskutera hur jag tycker att den allmänna 

jämkningsregeln borde ha använts i Instagram-målet. 

 

5.3 Den allmänna jämkningsregeln 

5.3.1 Förhållandet mellan skadelidanden och den skadeståndsskyldige 

Bestämmelserna om jämkning kan tyckas strida mot den genomgående tanken om att 

skadeståndet ska reparera skadan. Principen om full ersättning måste dock ställas i relation till 

den skadeståndsskyldige. Om fullt skadestånd alltid skulle utgå finns en risk för att den som ska 

betala drabbas orimligt hårt.167 För att undvika oskäliga resultat finns därför den allmänna 

jämkningsregeln i 6 kap 2 § SkL. Den gäller för alla ansvarsformer och alla olika typer av skador 

enligt skadeståndslagen. Enligt regeln kan skadeståndsskyldigheten jämkas om den är oskäligt 

betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden och om det är 

skäligt utifrån skadelidandes behov och övriga omständigheter. Således utgår den allmänna 

jämkningsregeln utifrån tre faktorer; den skadeståndsskyldiges ekonomi, den skadelidandes 

behov och övriga omständigheter. Det sista rekvisitet, att övriga omständigheter kan beaktas, tar 

sikte på den ansvariges skuldgrad.168 Som exempel kan nämnas om flera personer orsakat en 

skada med olika grad av uppsåt. Om den skadeståndsskyldige inte själv varit vårdslös utan 

ansvarar för annans vållande, så som vid föräldrars principalansvar, bör det inte påverka 

jämkningsbedömningen.169 Till skillnad från den särskilda jämkningsregeln tar 6 kap 2 § SkL sikte 

på förhållandet mellan den som blivit utsatt för brott (skadelidanden) och den som ska betala 

(skadeståndsskyldig). Den allmänna jämkningsregeln ska tillämpas restriktivt och endast när det 

inte finns något tvivel om att full skadeståndsskyldighet utgör en stötande och olämplig 

lösning.170 En grundläggande förutsättning för jämkning är att ett fullt skadestånd skulle slå 

oskäligt hårt mot den skadeståndsskyldiges ekonomi. Därför kan ett skadestånd som täcks av en 

                                                           
167 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 407. 
168 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 412. 
169 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 412. 
170 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd s 237. 
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ansvarsförsäkring inte jämkas.171 Eftersom föräldrars principalansvar sällan omfattas av 

hemförsäkringens skydd kan jämkning aktualiseras enligt jämkningsregeln.172  

Inledningsvis sker en bedömning av den skadeståndsskyldiges förmåga att betala det utdömda 

skadeståndet. Om föräldern kan väntas klara av skadeståndsbetalningarna utan alltför stora 

uppoffringar är detta en omständighet som talar för att jämkning inte bör ske.173 Vidare kan 

jämkningsregeln sägas balansera flera olika intressen. Vid bedömningen ska förälderns 

betalningsmöjlighet ställas mot den skadelidandes behov av skadeståndet.174 Med hänsyn till 

skadeståndets reparativa funktion anses skadelidandes intresse av ersättning alltid väga tungt. 

Den skadeståndsskyldiges ekonomiska situation får därför aldrig beaktas i så hög grad att 

skadelidandes behov av ersättning hamnar i skymundan.  

 

5.3.2 Den allmänna jämkningsregeln som säkerhetsventil 

Vid införandet av den nya jämkningsregeln framhölls att 6 kap 2 § SkL ska ses som en 

säkerhetsventil mot alltför betungande betalningsskyldighet vid föräldrars principalansvar.175 

Efter att Högsta domstolen avfärdat en tillämpning av 3 kap 6 § 2 st SkL i  

Instagram-målet prövades därför den allmänna jämkningsregeln. Denna ska fungera 

som en säkerhetsventil mot oskäliga resultat av principalansvaret. I propositionen tas som 

exempel situationen att en förälder under en kortare tid ställts inför omfattande 

skadeståndsansvar på grund av att barnet begått en serie brott.176 En annan situation är om 

föräldern har mycket låga inkomster, till exempel i form av ekonomiskt bistånd eller är 

ensamstående med låg förvärvsinkomst. Då kan skadeståndet jämkas även om det inte är fråga 

om omfattande skadeståndskrav.177 Relationen mellan de båda jämkningsreglerna har diskuterats 

                                                           
171 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 395. 
172 Lindell-Frantz undersökning visar att föräldrars principalansvar sällan täcks av hemförsäkringen, Lindell-
Frantz, Ansvarsförsäkring i konsumentförhållande s 154 ff. 
173 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 409. Som riktpunkt anges i motiven att man ska 
beakta om skadeståndet skulle belasta en enskild persons ekonomi så att hans standard skulle komma att avsevärt 
understiga en genomsnittsfamiljs. Prop 1975:12 s 176f. Motivuttalandena innebär att många skadeståndsskyldiga 
kan tvingas att försämra hela sin livsstil utan att jämkning kommer i fråga, medan brottslingar som redan har en 
låg levnadsstandard kan komma att få skadeståndet jämkat. Med hänsyn till detta menar Hellner att 
motivuttalandena bör ha begränsad betydelse, se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 396. 
174 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 407. 
175 Prop 2009/10:142 s 36 f. 
176 Prop 2009/10:142 s 36. 
177 Prop 2009/10:142 s 37. 
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av Bengtsson och Strömbäck. Eftersom förutsättningen för jämkning i 6 kap 2 § SkL är att 

skadeståndet är ”oskäligt betungande” menar de att denna regel sällan kommer att aktualiseras 

vid föräldrarnas principalansvar.178 Eftersom det finns en beloppsbegränsning i 3 kap 5 § SkL är 

det antagligen sällsynt att skadeståndet uppgår till sådana belopp att skadeståndet blir oskäligt 

betungande enligt den allmänna jämkningsregeln. Instagram-målet är dock ett tydligt exempel 

på när skadeståndet, trots beloppsbegränsningen, kan uppgå till höga belopp. Vid Högsta 

domstolens prövning enligt 6 kap 2 § SkL konstaterades att det sammanlagda skadeståndet, som 

avsåg 15 skadehändelser, visserligen var avsevärt men att det saknades närmare utredning om 

mammans ekonomiska förhållanden. Detta trots att mamman i hovrätten förklarat att hon haft 

en årsinkomst på 96 000 kr och hade tre minderåriga barn att försörja.179 Högsta domstolen lade 

istället vikt vid skadelidandenas behov av ersättning. Eftersom målsägandena hade utsatts för 

förtal som fått stor spridning fanns ett påtagligt intresse av att utfå skadeståndet.180 Trots den 

uttalade tanken i förarbetena om att 6 kap 2 § SkL ska fungera som en säkerhetsventil kunde 

jämkning inte ske. Skadelidandes behov av ersättning vägde tyngre än mammans ekonomiska 

förhållanden.  

Instagram-målet kan i detta avseende jämföras med två tingsrättsavgöranden där 

omständigheterna var liknande men där skadeståndsansvaret jämkades med 6 kap 2 § SkL. I det 

första tingsrättsavgörandet hade sonen rånat 30 stycken personer varför skadeståndet uppgick 

till 183 000 kr.181 Föräldrarna levde isär och mamman var ensamstående med tre barn att försörja 

och hade en årsinkomst på ca 100 000 kr. Pappan levde helt på försörjningsstöd. Med hänsyn 

till dessa omständigheter jämkades föräldrarnas skadeståndsansvar till att omfatta 10 % av 

skadeståndsbeloppet.182 Liknande resonemang fördes i ett senare tingsrättsavgörande där ett 

barn dömdes för ett stort antal rån och stölder.183 Totalt rörde det sig om 32 skadehändelser 

vilket innebar att föräldrarna ålades ett skadeståndsansvar på 276 800 kr. Tingsrätten jämkade 

skadeståndet enligt 6 kap 2 § SkL och motiverade detta med att det rörde sig om ”massiv 

                                                           
178 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar s 137. 
179 NJA 2015 s 482 (s 3). 
180 NJA 2015 s 482 p 22. 
181 Lunds tingsrätts dom 1 juni 2011, målnummer B 6066-10. 
182 Lunds tingsrätts dom 1 juni 2011, målnummer B 6066-10 (s 60). 
183 Malmö tingsrätts dom 22 februari 2012, målnummer B 12166-11.  
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brottslighet”.184 Tillsammans med föräldrarnas ekonomiska situation ansågs det oskäligt 

betungande att låta dem betala ett fullt skadestånd. Föräldrarna levde på försörjningsstöd och 

hade sex barn. Vidare hade familjen endast bott i Sverige tre år varför deras möjlighet att etablera 

sig skulle försvåras om föräldrarna var tvungna att betala ett fullt skadestånd. Vårdnadshavarna 

fick även här svara för ca 10 % av det totala skadeståndsbeloppet.   

Likheterna mellan de här tingsrättsavgörandena och Instagram-målet är många. Både till antal 

skadehändelser, det höga skadeståndsbeloppet och föräldrarnas ekonomiska situation. Trots 

likheterna kunde mammans skadeståndsansvar i Instagram-målet inte jämkas. Skillnaden i 

rättsfallen rör vilken typ av brott det är som barnen har begått, vilket jag anser avgjorde 

jämkningsbedömningen. Brottstypen i Instagram-målet, grovt förtal, fick enligt min mening en 

avgörande betydelse för utgången i skadeståndsfrågan. Detta eftersom grovt förtal inte ersätts 

enligt BrSkL, vilket kommer att problematiseras i nästa avsnitt. 

 

5.4 Brottstypens betydelse vid jämkningsbedömningen  

5.4.1 Samband mellan brottsskadeersättning och 6 kap 2 § SkL 

Som nämndes inledningsvis aktualiseras andra ersättningsmöjligheter om barnet eller föräldern 

inte kan betala ett skadestånd. Framförallt spelar brottsskadeersättningen en viktig roll för 

skadelidanden. Syftet med brottsskadeersättning kan beskrivas som att skadelidanden ska 

tillförsäkras viss ersättning om inte skadan ersätts från annat håll.185 Vidare förutsätter 

brottsskadeersättningen att den skadelidande skulle ha varit berättigad till skadestånd. Det finns 

således ett nära samband med regleringen i skadeståndslagen, samtidigt som det finns väsentliga 

skillnader mellan ersättningssystemen.186 Den kanske största skillnaden är vem som betalar. 

Skadeståndet är en civilrättslig angelägenhet som betalas av gärningsmannen (eller principalen) 

medan brottskadeersättning finansieras med statliga medel. Därför kan brottsskadeersättningen 

                                                           
184 Malmö tingsrätts dom 22 februari 2012, målnummer B 12166-11 (s 56). Tingsrätten ansåg att förhållandena i 
målet stämde väl överens med exemplet i propositionen om att jämkning bör ske vid upprepad brottslighet,  
jfr prop 2009/10:142 s 36 f.  
185 SOU 2016:7 s 529. 
186 Brottsskadeersättningen är subsidiär till skadeståndet, vilket innebär att om skadan ersätts fullt ut genom 
skadestånd eller ersättning från försäkringar så betalas inte brottsskadeersättning ut, se vidare Dereborg & 
Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s 11.  
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sägas vila på samma grund som socialförsäkringssystemet, nämligen att kostnaderna för skador 

sprids på skattebetalarkollektivet istället för att belasta enskilda individer.187 

Brottsskaderegleringen kan även sägas påverka jämkningsbedömningen enligt 6 kap 2 § SkL. Vid 

tillämpningen av den allmänna jämkningsregeln får det betydelse om skadelidanden kan få 

brottsskadeersättning enligt BrSkL.188 Vidare ersätts bara vissa skador genom BrSkL.189 Detta 

gör att om en skada inte ersätts kan det vara svårare att jämka ett skadestånd. Skadelidanden har 

nämligen ett starkare behov av skadestånd om brottsskadeersättning inte utgår. På detta vis 

förhåller sig brottsskadeersättningen och den allmänna jämkningsregeln till varandra. I ett 

hovrättsavgörande från 2014 illustrerades detta samband.190 Där prövades frågan om jämkning 

av föräldrarnas skadeståndsskyldighet i förhållande till skadelidandes möjlighet att få 

brottsskadeersättning. I fallet kunde målsäganden få ersättning av brottsoffermyndigheten191 

varför hovrätten ansåg att det saknades behov av att föräldern var skadeståndsskyldig. Därför 

jämkades skadeståndet till noll. Liknande resonemang kan enligt mig skymtas i Instagram-målet. 

Om ett skadestånd är skadelidandes enda möjlighet till ersättning kan det vara ett skäl för att inte 

jämka föräldrarnas ansvar. Eftersom BrSkL inte ersätter allvarliga integritetskränkningar  var 

skadeståndet den enda möjligheten för målsäganden att få ersättning i Instagram-målet.  

 

5.4.2 Betydelsen av att grovt förtal i dagsläget inte ersätts enligt BrSkL  

Alla skador omfattas inte av brottsskaderegleringen. Att kränkningsersättning på grund av förtal 

är undantaget i BrSkL menar jag var avgörande för Högsta domstolens jämkningsbedömning. 

Stöd för detta påstående kan skymtas i tingsrättens domskäl. Vid frågan ifall barnens 

skadeståndsskyldighet kunde jämkas anförde tingsrätten att det måste beaktas att målsäganden 

vid förtalsbrott inte har möjlighet att få ersättning enligt BrSkL.192 Varken hovrätten eller Högsta 

domstolen uttalade något liknande. Däremot konstaterade Högsta domstolen att skadelidanden 

                                                           
187 Dereborg & Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s 11. 
188 Jfr NJA 1990 s 196 som handlade om jämkning enligt 6 kap 2 § SkL av skadestånd på grund av misshandel. 
Omständigheten att brottsskadeersättning kunde väntas utgå till den skadelidande gjorde att skadeståndet kunde 
jämkas. 
189 Schultz menar att det hade blivit ett för omfattande ersättningssystem om skattebetalarna hade behövt betala 
för alla skador som brottsoffer drabbas av, Schultz, Framtidens brottsskadeersättning s 600. 
190 Göta hovrätts dom den 25 september 2014, målnummer T 1269-14. 
191 Brottsoffermyndigheten är den myndighet som beslutar om och betalar ut brottsskadeersättning. 
192 Göteborgs tingsrätts dom den 25 juni 2013, målnummer B 705-13. 
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hade ”ett påtagligt intresse av skadeståndet”.193 Mellan raderna kan det utläsas att domstolen 

måste ha lagt vikt vid att skadestånd var den enda möjligheten för målsäganden att få ersättning. 

Därför är min slutsats av Instagram-målet att jämkningsbedömningen kan påverkas av vilket typ 

av brott det är barnet begått. Brottstypen kan således få en avgörande betydelse för föräldrarnas 

skadeståndsskyldighet.  

Det kan ifrågasättas ifall brottstypens betydelse beaktades när lagstiftaren införde föräldrarnas 

principalansvar. Genom den nya ansvarsgrunden ville lagstiftaren minska de brott som 

ungdomar vanligen begår. De brottstyper som diskuterades i propositionen var framförallt stöld, 

rån och misshandel.194 Det som kanske förbisågs av lagstiftaren är vilka konsekvenser 

principalansvaret får i takt med att brottsligheten förändras. Instagram-målet är nytt av sitt slag 

eftersom det rör sig om en annan typ av brottslighet än den som diskuterades i förarbetena. 

Vidare är det svårt för föräldrar att kontrollera och övervaka sina barn i sådan utsträckning att 

dessa typer av brott förhindras. Det är heller inte osannolikt att just förtalsbrott bland ungdomar 

kommer att öka.  

En utvidgad rätt till brottsskadeersättning för kränkningsskador har nyligen belysts i SOU 

2016:7.195 I utredningen föreslås att BrSkL ska ändras så att grovt förtal omfattas av 

brottsskadeersättningen.196 En sådan ändring hade enligt mitt resonemang fått avgörande 

betydelse för jämkningsfrågan i Instagram-målet. Oavsett vilka eventuella lagändringar som 

kommer att ske på området är fallet ett tydligt exempel på att brott som barn begår på sociala 

medier kan få oanade skadeståndsrättsliga konsekvenser för föräldrarna.  

 

 

                                                           
193 NJA 2015 s 482 p 22. 
194 Prop 2009/10:142 s 30 och s 34. 
195 Utredningen presenterades i februari 2016 och omfattar en översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas 
personliga integritet och vissa frågor gällande brottsskadeersättning. 
196 SOU 2016:7 s 548 f. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 När jämkas principalansvaret? 

Om rättsläget angående föräldrars skadeståndsansvar skulle sammanfattas i en enda mening 

skulle den lyda såhär: när barn begår brott får föräldrarna nästan alltid betala skadestånd. Syftet 

med uppsatsen var att utifrån praxis utreda i vilka situationer som jämkning av föräldrars 

principalansvar är möjligt. Jämkningsmöjligheten av föräldrars principalansvar är snäv och 

praxisgenomgången har gett en indikation på vad som krävs för att jämkning ska ske. För det 

första kan föräldrars principalansvar jämkas enligt två olika regler, den allmänna och den 

särskilda jämkningsregeln. Störst möjlighet till ett jämkat skadestånd har den förälder som 

omfattas av relationsfallet i 3 kap 6 § 2 st SkL. Om kontakten mellan föräldern och barnet 

ofrivilligt avskurits jämkas ansvaret som regel. Det samma gäller om barnet är omhändertaget 

enligt LVU. Gällande åtgärdsfallet har det visat sig vara svårt att dra några generella slutsatser 

från praxis. I de allra flesta fall har det krävts långtgående åtgärder och flera års kontakt med 

myndigheter och skola för att förälderns ansvar ska jämkas. Inte heller efter Instagram-målet har 

rättsläget blivit särskilt tydligare angående åtgärdsfallet. De åtgärder som mamman vidtog ansåg 

Högsta domstolen omfattades av hennes tillsynsansvar enligt föräldrabalken. Med andra ord 

kräver jämkning enligt åtgärdsfallet mer långtgående åtgärder än de som mamman vidtog.  

Vidare visar praxis att den allmänna jämkningsregeln i 6 kap 2 § SkL inte används så som det 

angetts i motiven. Om principalansvaret för föräldrar skulle leda till orimliga resultat ska den 

allmänna jämkningsregeln användas som en säkerhetsventil. Det har dock visat sig att  

6 kap 2 § SkL sällan används så i praktiken. Endast i ett av de fall uppsatsen behandlat har den 

allmänna jämkningsregeln tillämpats som en säkerhetsventil. Inte heller i Instagram-målet kunde 

regeln användas på detta vis, trots mammans svåra ekonomiska situation. En slutsats är att det 

finns ett samband mellan 6 kap 2 § SkL och vilket brott barnet har begått. Jag menar att 

Instagram-målet visar att möjligheten till brottsskadeersättning kan få en avgörande betydelse 

vid jämkningsbedömningen. Om skadelidanden inte kan få ersättning enligt BrSkL påverkar det 

jämkningsbedömningen. 
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6.2 En ansvarsgrund som frångår skadeståndsrättens principer 

Eftersom föräldrars principalansvar sällan jämkas betyder det att föräldrarna nästan alltid får 

betala skadestånd. I många fall har föräldrarna gjort allt vad de kan och trots det behöver de 

betala. Det inte svårt att förstå den uppgivenhet som dessa föräldrar måste känna. Det kanske är 

naivt, men jag tänker att varje förälder gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. Därför 

är det lätt att känna för mamman i Instagram-målet som trots sina ansträngningar och sin svåra 

ekonomiska situation måste betala ett högt skadeståndsbelopp. Samtidigt bör det stora antalet 

målsäganden som blev uthängda på Instagramkontot bli ersatta för den skada de lidit. Jag är 

dock tveksam till om det är rimligt att föräldrarna ska bära den ekonomiska bördan. Att låta 

föräldrarna betala skadestånd är givetvis den bästa lösningen för skattekollektivet. Alla skador 

kan, och bör, heller inte ersättas av brottsskaderegleringen.  

Däremot kan det ifrågasättas om föräldrars principalansvar ligger i linje med de principer som 

skadeståndsrätten vilar på. En skadeståndsrättslig utgångspunkt är att den skadeståndsskyldige 

ansvarar för sitt eget handlande. Endast i undantagsfall ansvarar man för vad någon annan har 

gjort. Den förälder som faktiskt har kunnat ingripa, men som underlåtit detta, kan hållas ansvarig 

enligt culpaansvaret. Föräldrars principalansvar är istället ett exempel på när man måste betala 

skadestånd oberoende av sin egen culpa. De snäva jämkningsmöjligheterna visar att föräldrarna 

får betala trots att de gjort närmast allt vad de kan för att förhindra en skada. I den meningen 

kan principalansvaret beskrivas som en ansvarsgrund kopplad till föräldraskapet snarare än till 

skadeståndsrättsliga principer. Kritiken handlar kanske främst om ansvarsgrunden som sådan, 

och inte om den begränsade jämkningsmöjligheten. Samtidigt förhåller de sig till varandra; om 

jämkningsmöjligheten aldrig används blir ansvaret strängare än vad som var tänkt.  

Högsta domstolen uttryckte i Instagram-målet att det ankommer på lagstiftaren att ändra 

regleringen. Kanske bör vi därför välkomna de skeva resultat som regeln ger upphov till för att 

i slutändan få till en ändring av ansvarsgrunden. Ändå kan jag inte låta bli att undra om 

lagstiftaren vid införandet av föräldrarnas principalansvar, för att låna ett uttryck av min kära 

handledare, tänkte med huvudet under armen. 
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