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Summary 
During 2010, a stricter form of parental liability was introduced in Swedish 
tort law. The reform meant that parents, regardless of their own negligence 
would be held responsible for damages that their children caused through 
criminal acts. 
 
The new liability was unique in many ways. It was a deviation from the 
main principle in Swedish law, that you are only liable due to own 
negligence. It is in only in rare occasions that individuals have a strict or 
vicarious liability. Such forms of liability are usually reserved for legal 
persons. 
 
The purpose of the reform was also unusual. Introducing a stricter parental 
liability was meant to decrease youth crime. Said reform, which was laid 
down in law in the Liability for Damages Act, was in fact a criminal policy 
measure. Reforms that are primarily justified by its preventive functions are 
very uncommon in Swedish tort law, as the traditional view focuses on the 
victim. Restitution, i.e. that the victim is compensated for his or her loss, is 
therefore usually seen as the main function of damages in Swedish law. 
Preventive effects are just viewed as an added bonus. 
 
The stricter parental liability was meant to serve as a complement to the 
already existing form, called supervisory liability. This latter accountability 
was based on the culpa rule and the issue whether the negligence of the 
parent lead the child to commit an act causing the loss. In its announcement 
in media, the government argued that the stricter liability was needed as an 
addition as the former supervisory liability was too ineffective. Despite the 
announcement, the government failed to produce any facts that supported 
the statement. 
 
The vicarious parental liability is not absolute. In special cases, when it 
would be manifestly unreasonable to impose damages on the parent, the 
liability can be reduced. According to the travaux préparatoires damages 
should only be reduced in exceptional cases. This is also the view that 
Swedish courts has expressed while ruling over cases of parental liability. 
 
Despite the fact that the proposal regarding a stricter parental liability was 
strongly criticized, it was still implemented. Most of the criticism regarded 
the alleged preventive effects of the proposal. These effects are regarded as 
impossible to measure.  This means that a set of laws that are based on 
prevention cannot be questioned for being ineffective. It is possible that the 
legislator introduced a stricter parental liability to be able to claim that 
measures have been taken in order to prevent youth crime, when in fact; the 
government has neglected taking, functional, yet expensive crime policy 
measures that would be more effective. 
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Sammanfattning 
Under 2010 infördes ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar i svensk rätt. 
Efter ändringen fick föräldrar ett ansvar oberoende av eget vållande, för 
vissa skador som deras barn orsakar genom brott. 
 
Det nya ansvaret är unikt på flera sätt. Det utgör ett avsteg från den 
huvudsakliga principen i svensk rätt, att ansvar endast utgår för eget 
vållande. Det är i ytterst få fall som privatpersoner har ett strikt ansvar eller 
ett principalansvar. Sådana ansvarsformer är nästan uteslutande reserverade 
för juridiska personer. 
 
Syftet med lagändringen var också relativt ovanligt. Genom att införa ett 
skärpt ansvar för föräldrar skulle ungdomsbrottsligheten minska. Den 
nämnda ändring som infördes i skadeståndslagens 3 kap. 5 § var således 
främst en kriminalpolitisk åtgärd. Det är ovanligt att lagändringar i svensk 
skadeståndsrätt motiveras huvudsakligen av preventiva skäl. Den 
traditionella synen på skadeståndets funktion i Sverige under senare tid kan 
beskrivas enligt följande. Fokus ligger på offret, vilket innebär att den 
huvudsakliga funktionen med skadeståndet är reparationen, dvs. att den 
skadelidande ska få ersättning för sin skada. Om sedan skadeståndet även 
kan ha preventiva effekter medför detta endast en bonus. 
 
Det nya principalansvaret för föräldrar utgör ett komplement till det ansvar 
som föräldrar tidigare burit. Detta ansvar, nedan kallat tillsynsansvar, 
grundar sig på huruvida föräldern brustit i sin tillsyn över sitt barn, vilket 
orsakat att barnet vållat skada. I media uttalade regeringen att 
principalansvaret behövdes som komplement, eftersom tillsynsansvaret inte 
var tillräckligt effektivt. Trots uttalandet, presenterades inga fakta som 
talade för denna ståndpunkt. 
 
Det skärpta föräldraansvaret gäller inte obegränsat. I fall där det vore 
uppenbart oskäligt att ålägga föräldern skadeståndsansvar kan skadeståndet 
jämkas. Enligt förarbetena ska denna jämkningsregel endast tillämpas i 
undantagsfall. Detta uttalande har hovrätterna tagit fasta på när de tillämpat 
jämkningsregeln.  
 
Trots att förslaget gällande ett skärpt föräldraansvar fick emotstå stark kritik 
genomfördes det ändå. Kritiken rörde mest förslagets påstådda preventiva 
effekt. En moralbildande prevention är ytterst svårt att mäta empiriskt.  En 
lagreglering som bygger på prevention kan därmed knappast avskaffas för 
att dess effekter inte går att bevisa. Det är således möjligt att lagstiftaren 
införde ett skärpt föräldraansvar för att kunna hävda att vidtagit åtgärder för 
att förhindra ungdomsbrottslighet. I själva verket har regeringen då 
underlåtit att vidta andra konkreta, men dyra, kriminalpolitiska åtgärder som 
hade varit mer effektiva. 
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1 Inledning  
Under hösten 2009 presenterade regeringen ett lagförslag gällande 
föräldrars1 skadeståndansvar. Lagförslaget gick, kort uttryckt, ut på att 
införa ett principalansvar2 för föräldrar i fråga om deras barns brottsliga 
handlingar. Regeringen hoppades att det skärpta ansvaret skulle bidra till ett 
stävjande av ungdomskriminaliteten.3 
 

1.1 Bakgrund och syfte 

Ungdomsbrottsligheten omfattar ett stort och komplext område. Den är svår 
att mäta och påverkas av en rad olika faktorer. I det aktuella lagförslaget 
hävdades att vårdnadshavarna är en av de viktigaste faktorerna när det gäller 
att hindra barn från att inleda en brottslig bana. 
 
Som kommer framgå i denna framställning, togs förslaget emot med 
blandade reaktioner och dess framtid som faktisk lagstiftning ansågs osäker. 
I Hellners Skadeståndsrätt uttalade Radetzki att förslaget om principalansvar 
uppfattats som kontroversiellt och att det därför inte var säkert att det skulle 
genomföras. 
 
Kritiken tog framförallt fasta på att förslaget var dåligt underbyggt 
statistikmässigt och ett avsteg från huvudprinciperna i svensk 
skadeståndsrätt. Andra ifrågasatte dess påstådda preventiva syfte. 
 
Ett principalansvar för föräldrar var i sig inget nytt påhitt. Det diskuterades 
redan vid tillkomsten av skadeståndslagen, samt under 90-talet när delar av 
skadeståndsrätten reformerades. Därutöver har Norge en konstruktion med 
strikt föräldraansvar, liknande den som föreslogs. Professor Bertil 
Bengtsson, som var med utredde frågan om ett skärpt föräldraansvar under 
90-talet, har senare kallat förslaget för en ”borgerlig älsklingstanke”. Han 
menade att välbeställda föräldrar kunde köpa sina barn fria med hjälp av 
försäkringar vilket skulle leda till att förslaget skulle slå orättvist.4 
 
Förslaget genomfördes och blev gällande rätt 2010. Även om de första 
hovrättsdomarna redan börjat avgöras är det för tidigt att utvärdera 

                                                
1 Både termerna föräldrar och vårdnadshavare används i framställningen generellt utan att 
det görs någon åtskillnad däremellan. 
2 I förslaget används termen principalansvar, vilket ifrågasatts av bland annat Schultz, se 
5.2.1. I denna framställning används generellt termen principalansvar. I fråga om 
återgivande av andra framställningar används termen såsom det används i den aktuella 
framställningen.  
3 Se DS 2009:32 s. 5f. 
4 Professor Bengtsson om utredarens bibehållna självrespekt 
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article158298.ece?format=print 
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lagändringens effekt. Det är dock aldrig för sent att analysera lagändringens 
konstruktion och tillkomst.  
 
Syftet med denna framställning är att utreda det kritiserade principalansvaret 
för föräldrar. Det ska undersökas hur det kommer sig att förslaget antogs 
2010, när liknande förslag aldrig genomförts. Analysen kommer beröra 
motiven och syftena som regeringen hade med ett skärpt föräldraansvar, 
samt om dessa kan rättfärdigas. Särskilt gäller detta preventionen. 
 
Det ska utredas vilka för- och nackdelar det finns med ett principalansvar 
och hur lämplig den juridiska konstruktionens är. Med tanke på det 
förevarande rättsområdets karaktär och förslagets politiska utgångspunkter 
blir det dock i viss mån oundvikligt att inte blanda in rättspolitiska 
värderingar. Jag kommer slutligen utreda huruvida ett skärpt 
skadeståndsansvar för föräldrar kan innebära en minskad 
ungdomsbrottslighet 
 

1.2 Frågeställning 

För att utreda uppsatsens övergripande syfte kommer jag ta hjälp av ett antal 
principiella frågeställningar: 
 
 

• Hur är det svenska föräldraansvaret utformat och hur har det ändrats 
efter införandet av ett principalansvar? 

 
• Vad var det som gjorde att principalansvaret blev verklighet först nu 

och inte vid tidigare lagförslag? På vilket sätt skiljde sig förslaget 
från 2009 från de tidigare förslagen?  

 
• Lämpar sig en principalansvarskonstruktion i fråga om föräldrars 

skadeståndsansvar för sina barn? På vilket sätt skiljer sig föräldrars 
principalansvar från arbetsgivarens? 

 
• Är idéerna om förslagets preventionstanke realistiska?  

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast ta upp de centrala delarna med föräldraansvaret. 
Barns skadeståndsansvar är ett eget komplext rättsområde där exempelvis 
frågor gällande uppsåt leder till svåra ställningstaganden. Med hänsyn till 
uppsatsens fokus på föräldrars principalansvar kommer regler om barns eget 
ansvar undvikas. 
Uppsatsens fokus ligger således på föräldrarna. Fler än föräldrar har i olika 
situationer tillsyn över andras barn. Det kan röra släktingar, anställda inom 
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barnomsorgen osv. Ansvar då andra än vårdnadshavare har tillsyn av barn 
kommer inte heller beröras.  
 
Uppsatsen kommer beskrivas ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv med 
mindre fokus på ersättningssystemet som helhet. Detta är egentligen 
olyckligt med tanke på den undanträngda rollen som skadeståndsrätten i viss 
mån spelar i svensk ersättningsrätt, men jag har valt detta tillvägagångssätt 
av praktiska skäl. En fullständigt ersättningsrättslig framställning hade blivit 
allt för omfattande och svåröverskådlig. 
 

1.4 Metod och material 

Till uppsatsens deskriptiva del används en traditionell rättsdogmatisk metod, 
där det gällande rättsläget framställs. Jag kommer därvid använda mig av 
författningar, praxis, förarbeten och doktrin för att belysa hur 
föräldraansvaret är uppbyggt samt hur det tillämpats. Med tanke på att 
skadeståndslagen i de flesta hänseenden är en ramlag5, kommer jag först 
kort presentera grunderna i svensk skadeståndsrätt. I samband med detta 
kommer vissa utvalda skadeståndsrättsliga begrepp beskrivas. Denna del gör 
inte anspråk på att vara varken utförligt eller uttömmande, utan kommer 
endast röra områden som senare blir aktuella för framställningen. 
Avsaknaden av prejudikat är tydlig. För att ändå belysa hur domstolarna sett 
på jämkningsregeln används hovrättsavgöranden. 
 
I förslaget Ds 2009:42 diskuterades huruvida det skulle vara möjligt att 
ansvarsförsäkra sig mot risken för ett skadestånd med anledning av det nya 
principalansvaret av föräldrar. Slutligen stannade förslaget vid att det fick 
ankomma på försäkringsbolagen huruvida de skull erbjuda sina kunder 
denna möjlighet. För att belysa hur resultatet blev hänvisar jag till 
försäkringsvillkor från tre av de största försäkringsbolagen i Sverige. 
 
I samband med den deskriptiva delen av 2009 års lagförslag kommer jag 
försöka bedöma på vilket sätt detta bemöttes. Gällande myndigheter och 
organisationer görs detta med utgångspunkt i de remissvar som lämnades i 
samband det sedvanliga remissförfarandet. För att belysa hur media såg på 
förslaget, används tidningsartiklar. Att försöka beskriva allmänhetens syn på 
förslaget om föräldrars principalansvar blir emellertid betydligt svårare. Det 
är lätt att se ironin i hur jag här drabbas av samma statistiska svårigheter 
som regeringen kritiserades för efter presentationen av 2009 års förslag. I 
avsaknad av en statistisk undersökning är det omöjligt att få en korrekt och 
vetenskaplig bild av den allmänna attityden till förslaget. I ett försök att 
ändå belysa allmänhetens åsikter har jag därför sett mig nödgad att använda 
traditionellt ovetenskapliga källor såsom blogginlägg och kommentatorsfält.  
Statistiskt sett är det långt ifrån säkert att de som uttrycker sina åsikter på 
detta sätt kan sägas representera den allmänna åsikten. Urvalet blir 
snedvridet redan på den grunden att åsikterna uttrycks med internet som 
                                                
5 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen,  s. 19. 
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kommunikationsmedel. Dessutom lämnas kommentarerna ofta utan någon 
egentlig signatur Jag finner dock ett värde i dessa uttrycksmedel som källor, 
främst sett till det faktum att en klart övervägande majoritet delar samma 
åsikt, vilket kommer framgå av det aktuella avsnittet. 
 
Ytterligare ett avsnitt handlar om skadeståndets funktioner. Roos har hävdat 
att det finns två typer av rättsvetenskapsmän, de som skrivit om 
skadeståndets funktioner och de som ännu ej gjort det.6 Det finns en mängd 
olika åsikter och idéer om detta ämne. Jag har därför tvingats göra ett urval 
och endast tagit med välkända åsikter, med författare om tydligt ”valt sida” 
gällande främst prevention. Fokuseringen på preventionen är ganska 
självklar, med tanke på principalansvarets tydliga preventiva syfte.  
 

1.5 Disposition 

Arbetet inleds med en kort genomgång av vissa grundläggande moment i 
svensk skadeståndsrätt, som kommer aktualiseras i senare delar. Fokus läggs 
på huvudregeln i svensk rätt, dvs. culparegeln. Detta för att belysa vilken 
roll huvudregeln spelar, samt hur denna roll förhåller sig till försäkring och 
andra ansvarsformer. Principalansvaret är som sagt ett avsteg från 
huvudregeln, trots att tidigare föräldraansvar varit konstruerat som ett 
culpaansvar. 
 
I avsnitt tre tittar jag närmare på två ansvarsformer som förekommer särskilt 
mycket i den skadeståndsrättsliga diskussionen gällande föräldraansvar. 
Först kommer arbetsgivarens principalansvar att presenteras. Därefter följer 
strikt ansvar. Detta avsnitt kommer utgöra underlag för analysen och 
jämförelsen mellan föräldraansvar och strikt- respektive arbetsgivaransvar.  
 
Avsnitt fyra kommer handla om skadeståndsrättsliga funktioner med 
prevention som utgångspunkt. 
 
Därefter kommer lagförslaget gällande ett skärpt föräldraansvar att utredas. 
Här kommer motiven och rättfärdigandet av förslaget beskrivas. Det är 
således de bakomliggande syftena som är intressanta. Den exakta juridiska 
utformningen av det skärpta ansvaret presenteras istället i nästa avsnitt. I 
samband med utredandet av lagförslaget kommer tidigare förslag gällande 
ett objektivt föräldraansvar att presenteras. Jag kommer också försöka 
belysa responsen som det senaste lagförslaget emottog när det 
presenterades. 
 
I det sista deskriptiva avsnittet redogör jag för lagförslagets resultat - ett 
fastställande av det gällande svenska gällande rättsläget. Jag kommer därvid 
ta upp några avgöranden där den nya lagstiftningen använts och kort 
redogöra för den försäkringsmässiga delen. Det tidigare ensamt gällande 

                                                
6 Roos, SvJT 1987 s. 418. 
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tillsynsansvaret tillhör också gällande rätt och kommer därför presenteras i 
detta avsnitt. 
 
Sista avsnittet utgörs av analysen. Jag kommer därvid försöka besvara mina 
hjälpfrågeställningar för att till slut utmynna i en diskussion om 
framställningens huvudsakliga frågeställning. 
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2 Grundläggande om svensk 
skadeståndsrätt 

För att ett undantag ska kunna beskrivas bör det först redogöras för 
huvudregeln. Principalansvaret för föräldrar utgör ett undantag från 
grundläggande svensk skadeståndsrätt. Följande avsnitt kommer därför i 
korthet redogöra för de grundläggande utgångspunkterna i svensk 
skadeståndsrätt. En del begrepp kommer också senare aktualiseras i 
framställningen. 
 
Det svenska skadeståndet har historiskt sett, under lång tid präglats av ett 
samband med straffet. Under medeltiden skulle i vissa fall den person som 
begått ett brott utge en tredelad bot till konungen, häradet eller staden samt 
offret. Den del som gick till offret påminner mycket om dagens skadestånd.  
Boten var en snillrik konstruktion för att förhindra hämndaktioner som 
kunde leda till utdragna blodsfejder. 7 
 
Under 1700- och 1800-talet började flera kontinentala europeiska 
rättsordningar införa culpaansvaret som huvudsaklig skadeståndsprincip. 
Liksom enligt den romerska lagen lex Aquilia skulle skadeståndsansvar 
åligga den som vårdslöst orsakat en person- eller sakskada. 8  
 
Under mitten av 1800-talet genomgick den svenska straffrätten en 
reformation och det tidigare botsystemet avskaffades. I den nya strafflagen 
från 1864 infördes det i 6 kap. regler om skadestånd, som föreskrev att den 
som på brottslig väg tillfogat annan skada, ska ersätta skadan oavsett om 
brottet begåtts med uppsåt eller oaktsamhet. Redan från början tillämpades 
bestämmelsen analogt även på skador som inte begåtts medelst brott. 
Culpaansvaret hade därmed fått fäste även i Sverige. 6 kap. i 1864 års 
strafflag tillämpades ända tills skadeståndslagen trädde i kraft 1972. 6 kap. 1 
§ strafflagen som gav uttryck för culpaansvaret gjordes om och blev 2 kap. 
1 § skadeståndslagen (1972:207)9. Båda lagrummen kallas även för 
culparegeln.10 
 

2.1 Culparegeln 

Av 2 kap. 1 § SKL framgår att den som genom uppsåt eller vårdslöshet 
orsakar personskada ska ersätta skadan. Detta är den s.k. cuparegeln, vilken 
är den grundläggande regeln i svensk skadeståndsrätt. Den är utformad som 
en mycket allmänt hållen generalklausul som är tillämplig på en rad olika 
situationer. Närmare reglering av lagrummet framgår därmed av förarbeten 
                                                
7 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 8f. 
8 Hellner, Skadeståndsrätt (Hädanefter refererad till som Hellner (2009), s. 32. 
9 Hädanefter benämnd SKL. 
10 Hellner (2009), s. 30f. 
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och praxis. SKL är enligt 1 kap. 1 § dispositiv. Specialreglering och avtal 
går således före SKL. Detta innebär att culparegeln främst får betydelse i 
utomobligatoriska förhållanden såsom det förevarande.11  
 
För att ett skadeståndsansvar ska uppkomma, krävs det att en rad objektiva 
och subjektiva förutsättningar är uppfyllda. De objektiva förutsättningarna 
är bl.a. att skada uppkommit, att skadeobjektet tillhör annan samt att det 
finns en plikt att ej skada.12 Som kommer framgå nedan är det mest 
problematiska i fråga om föräldraansvar på grund av bristande tillsyn 
emellertid de subjektiva rekvisiten. För att skadeståndsskyldighet ska 
uppkomma enligt culparegeln, krävs att skadevållaren har agerat vårdslöst 
eller uppsåtligen. När det gäller bedömningar gällande uppsåt finns det gott 
om vägledning i straffrätten.13 För denna framställning är 
vårdslöhetsbedömningen av större vikt. Även om denna bedömning beror 
mycket på omständigheterna i det enskilda fallet samt vilket område det rör 
sig om, är metoden i stort sett den samma. Det gäller enligt Hellner att ställa 
frågan om ”den påstått oaktsamme borde ha handlat på annat sätt.”14 
Tidigare beskrevs detta såsom ett aktsamhetskrav på att handla såsom en 
”bonus pater familias” dvs. en god familjefader. Även om detta begrepp 
numer i princip övergivits15, illustrerar det alltjämt att en skadevållare bör 
handla såsom en förnuftig och hänsynsfull person i samma situation skulle 
ha gjort för att undgå skadeståndsskyldighet. Vägledning för hur ett aktsamt 
beteende skulle ha sett ut, finns inte sällan i lagar och andra föreskrifter. Om 
sådana saknas kan praxis eller sedvana utgöra en god hjälp.16 I sista hand 
kan domstolen göra en fri culpabedömning, som baseras på risken för skada, 
den sannolika skadans storlek och möjligheterna att förebygga skadan. 
Hellner menar att även den handlandes möjligheter att inse risken för skada 
ska utgöra en faktor vid en fri culpabedömning.17 
 

2.1.1 Adekvat kausalitet 
För att skadeståndsansvar ska föreligga, enligt culparegeln, men också vid 
strikt ansvar, krävs att det föreligger adekvat kausalitet. En bedömning om 
adekvat kausalitet sker i två steg: 
 

1) Det måste finnas en kausalitet dvs. ett orsakssamband mellan 
vållande och skada Med andra ord måste skadevållarens handlande 
eller passivitet måste ha orsakat skadan. 

 
2) Orsakssambandet måste vara är adekvat. Följden av vållandet får 

inte vara allt för osannolikt eller slumpmässigt. Det brukar ibland 

                                                
11 Bengtsson, Strömbäck, s. 31. 
12 Hellner (2009),  s. 107. 
13 Bengtsson, Strömbäck s. 50f. 
14 Hellner (2009), s. 128. 
15 Hellner (2009), s. 129. 
16 Hellner (2009), s. 128ff. 
17 Hellner (2009), s. 133ff. 
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sägas att en skada ska ligga ”i farans riktning” för att vara 
ersättningsgill.18 
 

Detta kan illustreras med följande exempel.  
 
En bilist byter under färd kanal på radion och råkar i sin ouppmärksamhet 
köra på en cyklist som av kraschen bryter handen. Cyklisten tvingas åka till 
sjukhus för att gipsa handen. Väl på sjukhuset fastnar cyklisten i den 
automatiska entrédörren och bryter foten.  
 
I exemplet finns ett orsakssamband mellan bilistens ouppmärksamma 
bilförande och cyklistens handskada. Bilisten har orsakat skadan och det 
ligger i farans riktning att en cyklist kan bryta handen om denne blir påkörd. 
Kausaliteten är adekvat. Men det finns också ett orsakssamband mellan 
bilistens ouppmärksamma bilförande och cyklistens fotskada. Om bilisten 
aldrig kört på cyklisten, hade den senare aldrig behövt infinna sig på 
sjukhuset och hade således undgått sin fotskada. Emellertid är 
händelseförloppet allt för oförutsebart och slumpmässigt för att ett 
skadeståndsansvar ska kunna åläggas bilisten med anledning av fotskadan. 
Kausaliteten är alltså inte adekvat.19 
 
Adekvat kausalitet är ett klassiskt problem i den teoretiska juridiken och har 
varit föremål för en rad vetenskapliga framställningar. HD har i plenum 
angett att syftet med kravet på adekvat kausalitet är att förhindra att allt för 
oväntade och avlägsna skadeverkningar ersätts.20 Kravet på adekvat 
kausalitet utgör således en begränsning av skadeståndsansvaret. Exakt var 
gränserna för kausalitet- och adekvansbedömningen går, får bestämmas av 
omständigheterna i det enskilda fallet. I praktiken, rör det sig ofta om en 
bevisfråga.21 
 

2.2 Skadetyper 

Förutsättningarna för att få ut ett skadestånd är i svensk rätt beroende på 
vilken skada som den drabbade lidit. Detta blir särskilt tydligt i situationer 
gällande det nya principalansvaret för föräldrar, då detta endast täcker 
person- och sakskada samt viss ideell skada. 
 

                                                
18 Andersson, skyddsändamål och adekvans, s. 96ff.  
19 Eventuellt kan det här förhålla sig annorlunda, om cyklisten fastnat i dörren pga. 
handskadan. Det kan då vara fråga om en kausalitet som är adekvat, då händelseförloppet 
kan sägas ligga i farans riktning. Se Hellner s. 204 och ett därtill refererat dansk rättsfall. 
20 Se NJA 1993 s. 41 I och II. 
21 Bengtsson, Strömbäck s. 41 ff. 
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2.2.1 Person- och sakskada 
Person- och sakskada är de dominerande typerna av skada i svensk rätt, 
både sett till antal och rent ekonomiskt. Skadeståndslagen är som system 
anpassat efter dessa två typer av skada.22  
 
Personskada är fysiska skador på den mänskliga kroppen. Det kan röra 
fysiska förändringar av kroppen, funktionsstörningar av organ, men också 
ärr eller smärta. Därutöver omfattar personskada även psykisk skada. 
Närmre bestämmelser om hur personskada beräknas finns i 5 kap. SKL. 
 
Sakskada är skada på egendom, vare sig denna är fast eller lös. Enligt 
förarbetena sades genom fysiska medel direkt tillfogad skada på fysiska 
föremål utgöra sakskada. Förlust av föremål, exempelvis genom stöld, ska 
likställas med skada även om föremålet senare återgäldas. Även pengar och 
vissa andra fordringsbevis utgör sådan skada.23 Begreppet sakskada 
omfattar rent estetiska skador men också förlust eller försämring av ett 
föremåls funktion.24 Skador som kommer som en direkt följd av en 
egendomsskada ska också ersättas tillsammans med den primära skadan. 
Exempel på följdskador kan vara inkomstförlust vid skadade verktyg eller 
maskiner.25 
 

2.2.2 Ren förmögenhetsskada och spärregeln 
Genom införandet av SKL blev begreppet ren förmögenhetsskada 
officiellt.26 Skadeståndslagen innehåller i 1 kap. 2 § följande definition av 
begreppet. Ren förmögenhetsskada är sådan skada som uppkommer utan 
samband med att någon lider person- eller sakskada 
 
En avgränsning mot sakskada kan i vissa fall vara svår att göra och praxis 
gör ibland avsteg från de traditionella definitionerna.27 Stöldgods som 
vunnits genom stöld och rån utgör enligt ovan nämnda definitioner 
sakskada. Svårare är det med förskingring. Annat än då förskingraren 
tillskansat sig specifika föremål, torde förskingring av framförallt pengar 
normalt sett leda till ren förmögenhetsskada.28 
 
Svensk rättsskipning har traditionellt sett varit restriktiv med att utdöma 
skadeståndsansvar vid utomobligatoriska fall av ren förmögenhetsskada. 
Detta kommer till uttryck i 2 kap. 2 §, som av bl.a. Kleineman kallats för 
spärregeln.29 Enligt detta lagrum ska den som vållar ren förmögenhetsskada 

                                                
22 Hellner (2009), s. 101. 
23 Prop 1972:5 s. 579. 
24 Hellner (2009), s. 105 samt NJA 1996 s. 68. 
25 Prop 1972:5 s. 578f. 
26 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 132. 
27 Se NJA 1986 s. 712 och NJA 2004 s. 566. 
28 Hellner (2009), s. 105. 
29 Kleineman s. 83. 
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genom brott ersätta skadan. Trots att det i förarbetena30 uttalas att 
paragrafen inte får tolkas motsatsvis får huvudregeln i svensk rätt sägas vara 
att utomobligatoriskt skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada endast 
utgår vid brottslig handling eller stöd i lag.31 Denna huvudregel har på 
senare tid i viss mån urholkats och försetts med en rad undantag.32  

2.2.3 Kränkning 
I skadeståndslagens 2 kap. 3 § regleras kränkningsersättning. En person som 
allvarligt kränker annan genom brott ska ersätta den skada som kränkningen 
innebär. Brottet ska vara riktat mot offrets person, frid, frihet eller ära.  
 
Ersättning för kränkning är en form av ideellt skadestånd som syftar till att 
ersätta de känslor som gärningsmannen vållat hos sitt offer, exempelvis 
skam, förnedring eller rädsla, som inte kan sägas uppnå vad som krävs för 
att en personskada ska föreligga.33  
 
Liksom vid ren förmögenhetsskada förutsätter skadeståndsansvar för 
kränkning att det föreligger en brottslig handling. Dock ska denna handling, 
till skillnad från gällande spärregeln, vara av ett visst angivet slag. Även om 
det främst rör sig om brott som förutsätter uppsåt, kan ansvar för kränkning 
föreligga vid oaktsamhetsbrott om oaktsamheten varit av allvarlig 
karaktär.34 Av paragrafen framgår att det främst är fråga om brott som inte 
utgör förmögenhetsbrott utan våldsinslag. Exempel på brottslighet som kan 
omfattas av 2 kap. 3 § är misshandel, rån, våldtäkt, olaga frihetsberövande, 
förtal m.fl. Därutöver krävs att kränkningen varit av allvarlig karaktär. En 
allvarlighetsbedömning sker dels efter handlingens brottsrubricering, dels 
efter hur kränkande den brottsliga handlingen kan sägas vara. Exempelvis 
kan ringa misshandel utgöra en allvarlig kränkning, om denna skett med 
kränkande inslag.35 
 

2.3 Culparegelns förhållande till 
försäkringar och specialreglering 

Även om culparegeln utgör huvudregeln ersätts de flesta skador som SKL 
reglerar inte genom skadestånd. Det svenska ersättningssystemet är snarare 
uppbyggt genom försäkringar, både allmänna och privata.36 
 
För denna framställning utgör ansvarsförsäkringen den viktigaste 
försäkringen. Ansvarsförsäkringen utgör ett skydd för den skadevållande, 

                                                
30 Prop. 1972:5 s. 568. 
31 Kleineman, sid 125f. 
32 Se bl.a. NJA 1987 s. 69,2 NJA 1980 s. 383, NJA 1998 s. 520 och NJA 2005 s. 520. 
33 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
34 Prop. 2000/01:68 s. 49. 
35 Bengtsson, Strömbäck s. 69f. 
36 Bengtsson, Strömbäck s. 24f.  
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genom att den täcker dennes skadeståndsansvar. Den utgör också ett 
betydelsefullt skydd för den skadelidande som får bättre utsikter att få 
ersättning för sin skada. En ansvarsförsäkring ingår i de flesta hem- och 
paketförsäkringar. 37  Enligt SCB senaste mätningar, omfattas mellan 96 och 
97 % av alla hushåll av en hemförsäkring och därmed också utav en 
ansvarsförsäkring.38 
 
Många skador ersätts också via specialreglering, både i lag och enligt praxis. 
En stor del av dessa bestämmelser ersätter skada via olika former av strikt 
ansvar. Mer om strikt ansvar följer nedan. 
  

                                                
37 Hellner (2009), s. 185f.  
38 SCB rapport 104, Levnadsförhållanden, Offer för våld och egendomsbrott 1978-2002, s. 
16. 
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3 Principalansvar och strikt 
ansvar som ansvarsformer 

 
I flera av de olika framställningar som refereras i denna uppsats används 
olika termer för det föräldraansvar som blivit verklighet i och med 
lagändringen 2010. Oavsett hur det nya föräldraansvaret betecknas, utgörs 
det av ett ansvar oberoende av eget vållande. Det är således fråga om ett 
avsteg från den regel som ovan angivits som huvudregeln i svensk rätt, att 
skadeståndsansvar endast utgår vid egen vårdslöshet. Det finns därför 
anledning att närmare analysera begreppen strikt ansvar och principalansvar. 
 

3.1 Principalansvar 

Benämningen principalansvar används enligt Hellner vid ansvar för annans 
vållande.39 Regler om principalansvar finns huvudsakligen i 3 kap. SKL och 
handlar där om arbetsgivares ansvar för sina anställdas vållande. Enligt 1 § i 
nämnda kapitel ansvarar arbetsgivaren för de skador40 som arbetstagaren 
vållar i tjänsten genom fel eller försummelse.  I 6 kap. 5 § SKL finns en 
uppräkning på en del andra, som ska likställas med arbetstagare. I de flesta 
fall är gränsdragningen gällande vilka som faller inom arbetstagarbegreppet 
relativt enkel, även om det finns flera undantag.41  
 
En viktig begränsning av principalansvaret är att arbetsgivaren endast 
ansvarar för skador som vållats i tjänsten, vilket framgår av 3 kap. 1 § SKL. 
Skador som arbetstagaren vållar under sin fritid, faller alltså utanför 
arbetsgivarens ansvar.42 Principalansvaret omfattar även uppsåtligt 
brottsliga handlingar som arbetstagaren gjort sig skyldig till, under 
förutsättning att de utförs i tjänsten.43 Enligt förarbetena, ansvarar emellertid 
inte en arbetsgivare för särskild grov eller abnorm brottslighet, s.k. 
abnormhandlingar. Utöver kravet på att det ska ha skett i tjänsten får inte 
risken för skadan vara oberäknelig eller onormal.44 Bedömningen huruvida 
en handling har varit abnorm eller extraordinär påminner enligt 
skadeståndskommittén om bedömningen huruvida det föreligger adekvat 
kausalitet. Det ska vara fråga om ett funktionellt samband mellan 
arbetsuppgifterna och skadan.45 Arbetsgivarens kontrollmöjligheter över 
                                                
39 Hellner (2009), s. 151. 
40 Personskada, sakskada, brottsligt vållad ren förmögenhetsskada samt kränkning vid fel 
eller försummelse. 
41 Dessa ska dock inte närmare presenteras i denna framställning. Se Hellner (2009), s. 
156ff. 
42 En skada kan ibland anses ha vållats i tjänsten även om arbetstagaren varit ledig. Jfr NJA 
1948 s. 262. 
43 Se NJA 1960 s. 644. 
44 Prop. 1972:5 s. 482f. 
45 Prop 1972:5 s. 482ff. 
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arbetstagaren har i vissa fall fått betydelse gällande huruvida 
principalansvaret ska omfatta uppsåtligt vållande.46 
 
Ett principalansvar för arbetsgivare motiverades i propositionen genom att 
det ansågs mer berättigat att lägga ansvaret för skador på arbetsgivaren 
snarare än arbetstagaren. Arbetsgivaren kan övervaka arbetet och kan 
genom skadeförebyggande åtgärder reducera risken för att hans arbetstagare 
orsakar skada. Arbetsgivaren har därutöver bättre förutsättningar att bära de 
ekonomiska följderna. Arbetsgivaren har möjligheter till ansvarsförsäkring 
och kan fördela kostnaderna på en större grupp genom att ta med 
premiekostnaderna i sina kalkyler I samband med att arbetsgivaransvaret 
infördes, minskade lagstiftaren ansvaret för arbetstagares egna ansvar. 
Numera ansvarar arbetstagare endast om det föreligger synnerliga skäl, 
enligt 4 kap. 1 § SKL.47 
 
Hellner har hävdat att flera av försöken att motivera arbetsgivaransvaret 
måste anses omoderna enligt dagens uppfattning. Bland annat menar han att 
den preventiva effekten är tveksam. Istället bör arbetstagaren och 
arbetsgivaren ses som en enhet. Det blir då mest lämpligt att placera 
kostnaderna på arbetsgivaren, som i stor utsträckning kan pulverisera bort 
förlusten med hjälp av ansvarsförsäkring.48 
 
Principalansvar är dock inte enbart reserverat för föräldrar och arbetsgivare. 
Även vissa andra grupper bär detta ansvar. En hyresgäst bär ett omfattande 
ansvar för skador som vållats av personer som han låter inrymma i sin 
lägenhet enligt Jordabalken 12 kap. 24 §. Ansvaret gäller endast 
brandskador då hyresgästen brustit i sin omsorg och tillsyn, vilket 
motiverats med att lägenheter ofta är försäkrade mot brandrisk.49 Ytterligare 
ett exempel är Stat och kommun, som har ett ansvar för skador som vållas 
genom myndighetsutövning enl. 3 kap. 2 § SKL. 
 

3.2 Strikt ansvar 

Termen strikt ansvar, är enligt Hellner olika typer av ansvar, både 
principalansvar och strikt ansvar, som är strängare än det ansvar som finns i 
2 kap. SKL. Detta är en konsekvens av att Hellner menar att allt ansvar i 2-4 
kap. SKL, dvs. även principalansvaret, faller under begreppet culpaansvar, 
då det innefattar att någon varit culpös.50  Exempel på strikt ansvar kan vara 
ansvar enligt 7 kap. 1 § sjölagen (1994:1009), produktansvarslagen 
(1992:18), järnvägstrafiklagen (1985:192) m.fl. samt även andra typer av 
strikt ansvar och principalansvar som utvecklats genom praxis. Enligt viss 
lagstiftning, såsom PAL, har ansvarssubjektet ett större ansvar än andra 
                                                
46 NJA 2000 s. 380. 
47 Prop. 1972 s. 215f. 
48 Hellner (2009), s. 153f. 
49 Hellner (2009), s. 164. 
50 Hellner och Radetzkis framställning är från 2009 dvs. innan föräldrars principalansvar 
infördes i SKL. 
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baserat på en strängare culpabedömning än vad som är gängse 
förekommande. Även om ansvaret enligt PAL ofta kallas för strikt ansvar är 
det enligt Hellner fråga om en ansvarsform som kan placeras mellan 
culpaansvar och strikt ansvar. I viss litteratur kallas ett sådant ansvar för 
skärpt ansvar.  
 
Strikt ansvar är ansvar som är helt oberoende av culpa. En del, såsom 
Hellner skiljer detta ansvar från rent strikt ansvar. HD har i fall då 
skadestånd oberoende av culpa varit i fråga dock använt termen strikt 
ansvar, varför den kommer användas i denna framställning.51 Ussing 
föreslog en allmän princip om strikt ansvar. Strikt ansvar skulle enligt denna 
åläggas vid farlig verksamhet, under två förutsättningar. Det ska var fråga 
om extraordinär verksamhet och faran ska vara högre än vad som är vanligt 
förekommande. Därutöver skulle en intresseavvägning ske.52 Exempel på 
lagstiftning är ansvar enligt atomansvarighetsslagen (1968:45) och lagen 
(1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart. I praxis har 
HD, utan stöd i lag ålagt rent strikt ansvar främst då det varit fråga om 
farliga militärövningar.53 Principerna kring farlig verksamhet har också 
använts i grannelagsrättsliga förhållanden. Den farliga verksamheten bestod 
då i markarbeten, såsom sprängning.54 Skador som härrör från sådana 
arbeten ersätts numera enligt miljöbalken (1998:808), och är i vissa fall 
försedda med ett strikt ansvar.55 Alla nu uppräknade exempel rör äldre 
rättsfall. Under senare tid har HD ålagt strikt ansvar då större anläggningar, 
såsom fjärrvärmeanläggningar, orsakat vattenskador. I ett sådant fall, 
NJA1991 s. 720 uttalade HD att det i Sverige inte finns någon allmän 
grundsats om strikt ansvar vid farlig verksamhet.56 Istället pekade HD på en 
rad andra argument för ett strikt ansvar: 
 

• Skadetypen gick ej att undvika. 
• Skadorna kunde bli mycket allvarliga. 
• Skadorna påminde om skador som enligt MB ersätts med strikt 

ansvar. 
• Det ligger i riktning med tidigare praxis gällande 

grannelagsförhållanden. 
• Den skadedrabbade står ofta i avtalsförhållande med skadevållaren. 
• Skadevållaren har monopolställning vilket innebär att denne kan 

fördela ut kostnaderna på sina kunder. 
• Skadevållaren har möjlighet till ansvarsförsäkring. 
• Ett strängare ansvar bör stimulera till en säkrare anläggning, vilket 

minskar risken för skador. 
 
Den vanligaste situationen då privatpersoner kan ha ett strikt ansvar torde 
vara djurhållning. Lagen (2007:1150) om tillsyn över katter och hundar 
                                                
51 Se NJA 1991 s. 720, NJA 1997 s. 468 och NJA 1997 s. 684 m.fl. 
52 Ussing, Skyld og Skade, s. 149ff. 
53 Ullman, JT 2009/10 s. 615. 
54 Ullman, JT 2009/10 s. 615.  
55 Se MB 32 kap.  
56 NJA 1991 s. 720. 
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ålägger, enligt 19 §, hundägare ett ansvar för skador som hunden orsakar, 
oberoende av ägarens eget vållande. Även miljöbalkens 32 kap. åligger, 
under vissa förutsättningar, fastighetsägare ett ansvar oberoende av vållande 
för verksamhet på fastighet. 
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4 Skadeståndets funktion i 
svensk rätt 

Förslaget om ett principalansvar för föräldrar var unikt i det hänseendet att 
det i princip enbart baserades på skadeståndets preventiva funktion. Det är 
därför av vikt för framställningen att skadeståndets funktioner utreds. 
 
Skadeståndets funktioner har debatterats flitigt av jurister och 
rättsvetenskapsmän världen runt. Av naturliga skäl finns det därav olika 
strömningar på området, såsom Strömbäck uttryckt det.57 Av utrymmesskäl 
blir det därmed omöjligt att heltäckande presentera alla dessa synsätt. Med 
anledning av förslagets syften kommer framställningen i det följande 
fokusera på prevention. Tanken om prevention var också den del av 
förslaget som fick motstå mest kritik. Detta avsnitt kommer kort utreda 
vilken roll preventionen spelar i den svenska skadeståndsrätten samt hur 
vissa utvalda förespråkare och motståndare ser på den. 
 

4.1 Kampen mellan reparation och 
prevention 

Skadestånd har som tidigare nämnts, historiskt sett i svensk rätt haft ett stort 
samband med brott. Om en person gjorde sig skyldig till ett brott, skulle han 
också ersätta målsäganden för hans skada. 1864 års lag, tillämpades också 
analogt, vilket kunde innebära skadeståndsansvar även när skadevållaren 
inte gjort sig skyldig till något brott. Genom kopplingen till straffet hade 
skadeståndet därför på denna tid en tydlig preventiv effekt, som byggde på 
människans skuld och moral. Genom sin avskräckande funktion som straff, 
uppmanar skadeståndet, till att inte handla på ett sådant sätt att skada 
uppkommer. Ett sådant synsätt kan sägas ge uttryck för en allmänpreventiv 
effekt. Ett skadestånd som straff kan också ge en individualpreventiv effekt, 
om det innebär att den som blivit ålagd ett skadeståndsansvar avskräcks från 
att i framtiden vålla skada.58  
 
Ekelöf delade in prevention i en avskräckande och en moralbildande 
funktion. Den avskräckande funktionen går ut på att allmänheten av rädsla 
för skadestånd avhåller sig från att vålla skada. Den moralbildande 
preventionen verkar istället indirekt, på så sätt att allmänheten genom 
rättsskipningen inges uppfattningen att det finns en plikt att inte orsaka 
skada.59 
 

                                                
57 Strömbäck, Internationella strömningar inom skadeståndsrätten. 
58 Hellner (2009), s. 42f. samt Bladini, Festskrift till Erland Strömbäck s. 57 f 
59 Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet, s. 85ff. samt 97 ff.  
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Som värdenihilist avfärdade Lundstedt tankarna om skuld och rättvisa 
såsom subjektiva värderingar. Han framhöll dock att skadeståndets 
viktigaste funktion var preventionen.60 Om det inte hade funnits något 
skadeståndsansvar för vårdslösa handlingar, skulle de blivit allt mer vanligt 
förekommande. Om ett handlande dock medför skadeståndsskyldighet, 
ligger det i det allmänna medvetandet att handlandet måste undvikas. 
Vetskapen om att andra personer helst undviker att begå skadevållande 
handlingar medför en allmän trygghetskänsla. Lundstedt hävdade att strikt 
ansvar föranleder särskilt stark preventiv effekt. En arbetsgivare som blir 
skadeståndsskyldig trots att han vidtagit försiktighetsåtgärder har starkast 
möjliga skäl till att vidta ytterligare förebyggande åtgärder. 61 
 
Som tidigare nämnts ville lagstiftaren under tillkomsten av 
skadeståndslagen allokera om ersättningen av skador så att kostnaderna bars 
upp genom olika försäkringssystem. Utgångspunkten under denna tid 
försköts därmed från skadevållaren till offret. Detta innebar också att om 
den ledande funktionen tidigare varit prevention övergick denna till tanken 
om reparation. Skadestånd är i viss mån osäkert. Ett offer får förlita sig på 
att culpa kan bevisas samt att skadevållaren verkligen kan betala sitt 
skadestånd. Genom försäkringssystem garanteras det att offret ställs i 
samma sits som om skadan aldrig inträffat. Ansvarsförsäkringen hade 
tidigare ifrågasatts av bland annat Lundstedt då den reducerade 
skadeståndets preventiva effekt. I samband med den svenska välfärdsstatens 
införande blev ansvarsförsäkringar allt vanligare, samtidigt som 
invändningarna om den reducerade avskräckande effekten blev allt färre. 
Bladini menar att skadeståndets nya huvudsakliga funktion av reparation 
kan ha bidragit till detta. Istället började det ifrågasättas huruvida 
skadeståndet överhuvudtaget har någon preventiv effekt.62 Denna nya 
utgångspunkt, som i vissa sammanhang kallats för ”den svenska modellen”, 
är vad SKL bygger på.63 I förslaget till skadeståndslagen uttalades att 
skadeståndsreglernas moralbildande och preventiva funktion är 
överdriven.64 
 
Till grund för uttalandet anfördes bland annat att skador vållade av 
arbetstagare inte ökat trots att arbetstagares skadeståndsansvar sedan 1950-
talet omfattas av arbetsgivarens ansvarsförsäkring.  Det uttalades också att 
det sannolikt är andra faktorer, bland annat uppfostran och utbildning, 
snarare än risk för skadeståndsansvar som är avgörande när det gäller att 
avhålla människor från att handla oaktsamt. Gällande uppsåtligt orsakade 
skador tillgodosåg nog den straffrättsliga påföljden det preventiva behovet. 
Frånvaron av en rättssociologisk empirisk undersökning avseende 
preventions betydelse utgjorde också ett skäl till tveksamheten inför 
preventionstankar.65 

                                                
60 Bladini s. 58f. 
61 Hellner (2009), s. 43f. 
62 Bladini s. 59f samt Hellner (2009), s. 39f. 
63 Strömbäck, s. 1180. 
64 Prop. 1972:5 s. 81. 
65 Prop. 1972:5 s. 80f. 
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Strömbäck menar att Jan Hellners tilltro till skadestånd i kombination med 
försäkring samt skepsis mot prevention starkt påverkat den svenska 
lagstiftningen.66  
 
Enligt Hellner är reparationen överordnad preventionen. Så tidigt som1967 
publicerade Hellner en artikel i SvJT om reformeringsarbetet mot ett 
skadestånd i kombination med försäkring.67 Enligt Karlgren närmast 
förlöjligar Hellner preventionen på ett bedrövligt sätt.68 Hellner ifrågasätter 
även i senare framställningar preventionen. Framförallt anför han att 
preventionens betydelse varken går att bevisa eller motbevisa, eftersom vi 
inte har levt i ett samhälle där vårdslös beteende inte leder till skadestånd. 
Oavsett om vårdslöst beteende skulle ta överhanden i ett sådant fiktivt 
samhälle, säger det ingenting om preventionens betydelse i vårt nuvarande 
samhälle. Enligt Hellner är problemet med preventionen att den stödjer sig 
på obevisade uttalanden. I stor utsträckning går det inte att veta vilka 
faktorer som styr aktsamheten. Det är just denna tveksamhet som gör att det 
inte är lämpligt att använda preventionen som argument vid utformandet av 
ett ersättningssystem, åtminstone gällande personskada.69 Samtidigt, menar 
Hellner, är det viktigt att inte generalisera angående preventionens verkan. 
Förhållanden kan skifta och det finns situationer då en prevention kan 
stimulera till aktsamhet.70 
 
Hellner avfärdade inte helt Lundstedts syn på det strikta ansvarets starkare 
prevention, utan menade att ett sådant resonemang kunde vara träffande. 
Han ansåg emellertid att Lundstedt inte utrett risken för s.k. överprevention, 
dvs. att nyttigt handlande undviks eftersom ett eventuellt skadeståndsansvar 
kan anses allt för betungande.71 
 
Under senare tid har rättsekonomiska teorier, främst från USA, i stor 
utsträckning påverkat skadeståndsrätten. En särskild typ av prevention som 
varit i ropet under senare tid är den ekonomiska preventionen. Den går ut på 
att skapa ekonomiska incitament för att främja att människor undviker att 
begå skadevållande handlingar. Därmed är den även tillämplig i 
försäkringsrättsliga sammanhang. Hellner har som exempel använt sig av en 
ung man som överväger att skaffa motorcykel. På grund av den höga 
försäkringspremien väljer han istället att köpa ett säkrare färdmedel. I så fall 
har en ekonomisk prevention skett, gentemot att mannen överhuvudtaget 
kan orsaka skada med motorcykel.72 Den ekonomiska preventionen har 
uppnått en högre acceptans, även bland de som normalt underkänner 
preventionsargumentet. Eventuellt hänger detta samman med att en del 
påstår att den ekonomiska preventionens effekter är lättare bevisa empiriskt 

                                                
66 Strömbäck, s. 1180. 
67 Hellner, SvJT 1967 s. 673ff. 
68 Karlgren, SvJT 1968 s. 695ff. 
69 Hellner, Nordisk försäkringstidskrift 3/1990, s. 218ff. 
70 Hellner (2009), s. 44. 
71 Hellner (2009), s. 44. 
72 Hellner (2009), s. 46. 



 23 

då det egentligen handlar om en kostnads- och intäktskalkyl. Som all 
ekonomisk teori utgår dock den ekonomiska preventionen ifrån vissa 
verklighetsfrämmande antaganden, såsom att alla iblandande har tillgång till 
full information.73  
 
När skadeståndslagen genomgick en huvudsakligen systematisk reform 
2001, infördes bland annat bestämmelser om kränkningsersättning.74 
Förarbetena till denna ändring nämner inte något om prevention. Istället 
framhålls det reparativa syftet. Kränkningsersättningen ska som ovan 
nämnts kompensera offret för den kränkning denne lidit.  
 
Bengtsson har antytt att preventionen fått en renässans under 2000-talet. 
Framförallt pekar han på diskrimineringslagstiftningen och dess tydliga 
preventiva syfte.75 En diskrimineringsersättning ska kompensera offret för 
den kränkning denne lidit. Enligt lagtexten ska rätten, vid fastställandet av 
avgiften, särskilt ta hänsyn till syftet att överträdelser av 
diskrimineringslagen ska motverkas.76 Diskrimineringsersättning utgår 
ibland med höga belopp, överstigande ersättning som tillkommer offer för 
våldtäkt.77 Det framhölls i motiven till diskrimineringslagen (2008:567) att 
beloppen skulle sättas till en summa som verkade avskräckande och att det 
var av vikt att detta framgick direkt av lagtexten. Diskrimineringslagen 
bygger i flera delar på EU-direktiv, som i stor utsträckning framhäver 
skadeståndets prevention.78 EU-domstolen har därutöver fastslagit att en 
medlemsstats sanktion mot överträdelser av diskrimineringsförbud måste ha 
en reell avskräckande verkan.79  
 
Bengtsson menar att praxis i viss mån också ger sken av ändrad syn på 
prevention. I ett rättsfall från 2006 hade en man förgripit sig på en treårig 
flicka, som sov genom hela händelseförloppet. Mannen dömdes för grovt 
sexuellt utnyttjande och frågan i HD var huruvida flickan skulle erhålla 
kränkningsersättning. Trots att flickan inte varit medveten om att 
övergreppet skett ålade HD mannen att betala 50 000 kr i 
kränkningsersättning.80 Enligt Bengtsson måste HD i domen frångått det 
huvudsakliga reparativa syftet med kränkningsersättningen och istället bara 
aktualiserat den preventiva funktionen. Det faktum att risken för ett ansvar 
att betala kränkningsersättning inte är försäkringsbart genom 
ansvarsförsäkring innebär enligt Bengtsson att det preventiva syftet i dylika 
fall blir särskilt intressant. Han ifrågasätter dock huruvida det preventiva 
syftet inte fullföljs av den straffrättsliga påföljden.81 
 

                                                
73 Roos, s. 47. 
74 Bengtsson, Strömbäck, s. 19. Flera lagrum bytte plats, dock skedde få ändringar i sak. 
75 Bengtsson, Om kränkning och diskriminering, NFT 4/2007 s. 303. 
76 Enligt 5 kap. 1 § diskrimineringslagen. 
77 Se till exempel NJA 2006 s. 683. 
78 Prop 2007/08:95 s. 2. 
79 C-180/95 Draehmpaehl mot Urania Immobilienservice OHG. 
80 NJA 2007 s. 540. 
81 Bengtsson, Om kränkning och diskriminering, NFT 4/2007 s. 301 
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4.2 Andra funktioner 

En annan funktion som ofta nämns, handlar om placeringen av kostnaderna. 
Genom att kostnaderna för skadan läggs på den vårdslöse har de inte 
försvunnit, utan endast flyttats över från offret. Avsikten med olika 
ersättningsarrangemang är således att flytta över delar av kostnaderna på 
andra kostnadsbärare. I vissa fall sker dessa till de lämpligaste 
kostnadsbärarna. I sådana fall har en pulverisering av förlusterna skett.82 
 
Genom att ersättning enligt svensk skadeståndsrätt i stor mån utgår från 
socialförsäkring och frivilliga försäkringssystem, kan kostnaderna via bland 
annat premier spridas ut på ett större kollektiv. Denna funktion benämns 
pulverisering av förlusterna. Traditionellt handlar det egentligen om en 
försäkringsmässig funktion som gäller såväl försäkring och 
ansvarsförsäkring som skatte- och avgiftsfinansierade system.83 
 
  

                                                
82 Roos s. 40ff. 
83 Roos s. 42f. 
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5 Lagändringen 
Förslaget till lagändringen gällande föräldrars principalansvar presenterades 
genom promemorian Ds:2009:42. Enligt nämnda promemoria är syftet med 
införandet av ett principalansvar kriminalpolitiskt. Förhindrandet av 
ungdomsbrottsligheten framhävs som en central del i kampen för att uppnå 
de kriminalpolitiska mål som satts upp. Regeringen menar att föräldrars 
bristande reaktioner på deras barns olagliga förehavanden, såsom skolk och 
snatteri, utgör en anledning till att barn påbörjar ett kriminellt beteende. 
Bristande föräldratillsyn, exempelvis i form av underlåtenhet att ställa krav 
på tider för hemkomst, leder till liknande effekter. Genom att skärpa 
skadeståndsansvaret förtydligar lagstiftaren att det är vårdnadshavarens 
uppgift att förmedla normer och värderingar till sina barn. 84 
 
I promemorian konstateras att den allmänna uppfattningen, exempelvis i 
media, är att brottsligheten, framförallt bland ungdomar, ökar. Därefter 
anförs att kriminologer å andra sidan hävdar att brottsligheten är relativt 
konstant samt att en ökning av antalet anmälda brott kan ha andra orsaker än 
en ökad brottslighet. Trots detta resonemang drar regeringen slutsatsen att 
ökningen av antalet anmälda brott sedan 1950-talet – från ca 200 000 brott 
till 1,3 miljoner brott 2008 – måste anses innebära att brottsligheten ökar.85 
Promemorian presenterar kort därefter statistik som visar att ungdomar 
mellan 15-20 år utgör 25 % av alla som misstänks för brott mot 
brottsbalken, trots att ungdomar mellan 15-18 år endast utgör 5,5 % av 
befolkningen. Därtill kommer att uppskattningsvis 20 000 personer under 15 
år varje år misstänks för brott.86 
 
I förslaget följer därefter spekulationer till varför ungdomsbrottsligheten 
ökat i Sverige. Framförallt anges samhällsförändringar som en anledning till 
att det numera finns ökade möjligheter till att begå brott. Den sociala 
kontrollen har minskat, eftersom kyrkan och familjen inte längre har samma 
inflytande. Samtidigt har anonymiteten ökat, vilket också påverkat 
brottsligheten. Tekniska landvinningar, såsom självplockning i handeln, 
bilismen och internet har lett till ökade möjligheter till brottslighet. 
Samtidigt betyder ökat välstånd att det finns mer utav värde att stjäla. Dessa 
förändringar har enligt förslaget lett till nya utmaningar för 
kriminalpolitiken. Den minskade sociala kontrollen kan dock kompenseras 
genom kriminalpolitiska åtgärder.87 
 
Enligt utredningen finns det flera brott som har en tendens att leda till en 
brottslig karriär. Dessa s.k. strategiska brott utgörs av exempelvis rån och 

                                                
84 Ds 2009:42 s. 5f. 
85 Ds 2009:42 s. 40. 
86 Ds 2009:42 s. 41. 
87 Ds 2009:42 s. 40f. 



 26 

tillgrepp av fortskaffningsmedel. Vid kriminalpolitiska åtgärder bör det 
därför fokuseras på de strategiska brotten.88 
 
Enligt promemorian är föräldrarna en mycket viktig faktor när det gäller 
risken för att deras barn begå brottslighet. Familjesituationen, och 
föräldrarnas utbildning och ekonomi har en stark påverkan på barnet. 
Föräldrarnas brist på reaktioner, då deras barn brutit mot normer, utgör en 
särskild risk för återkommande brottslighet. Enligt förslaget möjliggör ett 
skärpt föräldraansvar att föräldrarna kan ta ett större ansvar i sina barns 
förehavanden. Ansvaret kan utgöra en god hjälp i diskussioner med barnen 
gällande vad som är rätt och fel. Det är också en tydlig signal till föräldrar 
att ta större ansvar och att reagera när de deras barn bryter mot normer. I 
förslaget uttalas därmed tydligt att syftet är preventivt. Ett skärpt ansvar kan 
dock inte påverka alla föräldrar till ökat ansvar. Därutöver finns det flera fall 
då barn begår brott trots sina föräldrars förmaningar. I dessa fall är det dock 
mer rimligt, ur allmänna utgångspunkter, att kostnaderna placeras på de 
skadevållande barnens föräldrar.89 
 
Ett genomgående tema i förslaget om ett skärpt föräldraansvar är att 
ungdomsbrottsligheten måste bekämpas på bred front. Det uttalas att skolan 
fyller en viktig funktion och därav måste få bättre verktyg. En utökad 
nationell samordning för föräldrastöd kan också bidra. Ett tydligare 
föräldraansvar skulle enligt förslaget utgöra en del av denna breda front.90 
 
När förslaget blev prop. 2009/10:142 ändrades det något. 
Beloppsbegränsningen skulle gälla för varje skadehändelse istället för varje 
brottslig gärning. Att istället använda gärningsbegreppet hade kunnat 
innebära stora belopp vid enskilda skadehändelser. Denna ändring kom till 
stånd efter att det tidigare begreppsbildningen kritiserats av bl.a. Lunds 
universitet i dess remissvar.91 
 

5.1 Tidigare förslag till ett skärpt 
skadeståndsansvar för föräldrar 

5.1.1 Prop. 1972:5 
Redan vid tillkomsten av skadeståndslagen diskuterades det om det skulle 
införas ett strikt ansvar, kallat objektivt ansvar, för föräldrar.92 Ett liknande 
ansvar hade föreslagits av den norska motsvarigheten till 
skadeståndskommittén. I Norge fullföljdes förslaget och blev gällande rätt.93 
I Sverige avvisades tanken innan det ens blev ett förslag. I propositionen 

                                                
88 Ds 2009:42 s. 42f. 
89 Ds 2009:42 s. 44ff. 
90 Ds 2009:42 s. 45f. 
91 Prop. 2009/10:142 s. 34f. 
92 Prop. 1972:5 s. 170f. 
93 Ds 2009:42 s. 20f. 
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1972:5 förfäktar departementschefen att skadeståndsrätten bör reformeras så 
att skador i första hand bör ersättas genom olika ersättningssystem, såsom 
försäkringslösningar som gäller oavsett hur skadan uppkommit. I fråga om 
ett objektivt föräldraansvar uttryckte departementschefen att ett sådant 
ansvar skulle rimma illa med ovan nämnda reformarbete. Lagstiftaren ville 
utöka möjligheterna till ansvarsförsäkring. Med tanke på möjligheterna och 
tron på försäkringen skulle ett eventuellt objektivt ansvar därför få samma 
effekt som de sedvanliga reglerna om föräldraansvar, under förutsättning att 
det fanns en giltig ansvarsförsäkring. Det ansågs inte heller motiverat att 
skärpa föräldraansvaret, då denna typ av skada inte intog någon 
särställning.94 
 
Istället framhäver departementschefen att en vållandebedömning gällande 
föräldrars ansvar för sina barn inte ska vara strängare än för övriga och på så 
sätt avvika från culparegeln. På vilken nivå aktsamhetskravet skulle sättas i 
enskilda fall överläts till domstolarna.95 

5.1.2 BRÅ-PM 1990-1 
Under den senare delen av 1987 tillsatte Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en 
arbetsgrupp som fick till uppgift att undersöka möjligheterna att skärpa 
vårdnadshavares ansvar för barns brottsliga handlingar. Utredningen 
föreslog en lösning med ett s.k. objektivt föräldraansvar, vilket hade en hel 
del likheter med det principalansvar vi har idag. 96   
 
I inledningen av utredningen uppges att ungdomsbrottsligheten ökat kraftigt 
mellan 1920-talet fram till 1970-talet. Därefter, menar arbetsgruppen, har 
ökningen avstannat och möjligen till och med minskat. Arbetsgruppen ansåg 
dock att ungdomsbrottsligheten alltjämt utgjorde ett allvarligt samhälleligt 
problem.97 I utredningen anges att det enligt forskning finns tydliga 
samband mellan ungas uppväxtförhållanden och risker för brottslighet. 
Arbetsgruppen räknar upp en ett antal uppväxtförhållanden som leder till att 
den unge riskerar att registreras för brott och annan asocialitet. De som 
nämns är följande: 
 

- En ”slapp och lynnig” uppfostran 
- otrygga förhållanden under uppväxten 
- familjer där det rått fientlig stämning 
- familjer där barn och föräldrar umgåtts i liten omfattning 
- missbrukande föräldrar98 

 
Arbetsgruppen försöker också utreda orsakerna till ökningen av 
ungdomsbrottsligheten. Den sedvanliga förklaringen är att brottsligheten har 
ökat i relation till det ökade välståndet, särskilt gällande egendomsbrott. 

                                                
94 Prop. 1972:5 s. 170f. 
95 Prop. 1972:5 s. 171. 
96 BRÅ-PM 1990-1 s. 7. 
97 BRÅ-PM 1990-1 s. 15. 
98 BRÅ-PM 1990-1 s. 19. 
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Enligt utredningen har emellertid ungdomsbrottsligheten ökat mer än den 
övriga brottsligheten. Enligt arbetsgruppen är en möjlig förklaring till detta 
att de ungas situation förändrats kraftigt under de senaste 100 åren, i vissa 
fall mer än andra åldersgrupper. I det gamla bondesamhället och under 
industrialismens dagar förväntades barn och unga delta i försörjningen av 
familjen genom att arbeta. På 1700-talet förväntades en 14-15-åring 
producera lika mycket som han eller hon konsumerade. Familjer med 
tonåringar hade ofta högre levnadsstandard än andra. Barn och unga var 
också mer beroende av sina föräldrar då de ofta bodde kvar hemma tills 25 
års ålder. De som faktiskt flyttade hemifrån blev pigor, drängar och lärlingar 
mm. och bodde därför hos sina arbetsgivare. Barnens beroende av föräldrar 
och andra vuxna, ledde till att de vuxna fick en helt annan möjlighet till 
social kontroll över sina barn än den vi har idag. Kommunikationer var 
bristfälliga, liksom aktiviteter riktade till ungdomar. Detta ledde till att det 
var svårare att undandra sig den sociala kontrollen. Föräldrarna var 
ekonomiskt beroende av barnens arbete och var därmed tvingade att utöva 
en sträng kontroll, både över barnens arbete men även deras fritid. 
Dessutom ledde bristen på pensioner till att föräldrarna tvingades att se till 
att barnen lärde sig ett yrke, att de skötte detta samt i övrigt uppträdde enligt 
samhällets normer. Så småningom skulle barnen försörja sina åldrade 
föräldrar.99  
 
Arbetsgruppen summerar ihop det hela med slutsatsen att den de vuxnas 
sociala kontroll har minskad avsevärt. Detta ger de unga stora möjligheter 
att själva bestämma över sina liv på ett sätt som de aldrig haft. De flesta 
använder dessa möjligheter på ett konstruktivt sätt, men en bråkdel hanterar 
det på ett destruktivt sätt. Den sociala kontrollen har istället övertagits av 
andra, framförallt av jämnåriga kamrater och representanter från 
myndigheterna som yrkesmässigt handskas med ungdomar. Det viktigaste 
exemplet på den senare gruppen är skolan och liknande institutioner. Det är 
svårt att bedöma hur dessa institutioner kunnat kompensera bortfallet av den 
tidigare sociala kontrollen. Den ökande brottsligheten ger sken om att 
kompensationen inte varit total. Troligtvis är det så att institutioner varken 
kan eller bör försöka överta det ansvaret som tidigare åvilat föräldrar och 
andra vuxna. Ingripanden av institutioner upplevs ofta som djupt mer 
kränkande än om de sker i privata och informella förfaranden såsom av egna 
föräldrar och grannar. Dessutom finns det en risk för att föräldrar får 
uppfattningen att de bör överlåta uppfostran till experter på institutioner, 
snarare än att de själva ska ta hand det. Många skolor, förskolor mm. har 
därför börjat se samarbetet med föräldrar som en förutsättning för ett 
effektivt arbete på institutionen. Terapeuter använder i sitt arbete nätverk av 
vuxna i de aktuella barnens närhet. Trots detta är det fortfarande många 
föräldrar som upplever en osäkerhet i sin föräldraroll, mot bakgrund av vad 
som antytts ovan.100 En återgång till det forna samhällets kontroll är enligt 
utredningen inte möjlig, bland annat med tanke på urbanisering och hur 
dagens arbete är organiserat. Möjligheter till social kontroll är så djupt 
inrotade i samhällsstrukturen att det inte kan förändras genom 
                                                
99 BRÅ-PM 1990-1 s. 15ff. 
100 BRÅ-PM 1990-1 s. 19ff. 
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kriminalpolitiskt reformarbete. En återgång är inte heller önskvärd då den 
begränsar de ungas utvecklingsmöjligheter. Det handlade enligt utredningen 
istället om att hitta en lämplig balans mellan frihet och kontroll.101 
 
BRÅ:s utredning om skärpt föräldraansvar uppmärksammades flitigt i 
media. Enligt Agell, berodde detta till stor del på den i förslaget av SCB 
genomförda attitydundersökningen.102 Arbetsgruppen ansåg att 
undersökningen stöttade gruppen i dess arbete att skärpa föräldraansvaret. 
Samtidigt konstaterar gruppen att undersökningen inte gav någon 
vägledning om hur ansvaret skulle utformas. Drygt 87,1 % av de intervjuade 
personerna svarade nej på frågan huruvida föräldrar i allmänhet tar 
tillräckligt ansvar för sina barn. På frågan huruvida samhället tog tillräckligt 
ansvar för alla barns uppfostran svarade 54, 5 % ja och 43,1 % nej. Det 
ställdes också frågor på gällande rätt samt vad som borde vara gällande rätt. 
Frågan gällde vem som skulle ersätta en fönsterruta som en 14-åring förstört 
avsiktligt. Av de intervjuade trodde 80,4 % att rutan enligt lag skulle 
ersättas av 14 åringens föräldrar. 11,5 % trodde att ansvaret ankom på 
föräldrarna och 14-åringen solidariskt, medan endast 2 % förmodade att 
ansvaret vilade på 14-åringen själv. På frågan vem som borde ersätta rutan 
svarade 19, 6 % 14-åringen, 18, 2 % 14-åringens föräldrar och hela 60, 6 % 
svarade att det ålåg dem båda ett solidariskt ansvar.103 Resultaten varierade 
beroende på ålder och livssituation. Generellt sätt hade äldre en ökad 
benägenhet att lägga ansvaret på föräldrarna. Yngre respondenter ansåg 
istället att ansvaret kunde läggas på 14-åringen. Denna åldersdiskrepans 
speglade enligt utredningen den skillnad i värderingar som finns ute i 
samhället. De äldre är vana vid en samhällsnivå som till viss del helt 
försvunnit. 
 
BRÅ:s utredning utmynnande i ett förslag om strikt ansvar104 för 
vårdnadshavare. Innan dess hade arbetsgruppen avvisat ett förstärkt 
culpaansvar som för ineffektivt, och ett presumtionsansvar som för 
krångligt. Det strikta ansvaret ansågs till skillnad från presumtionsansvaret 
utgöra en känd ansvarsform i svensk rätt i och med arbetsgivaransvaret. 
Ansvaret skulle täcka barnens skadeståndsgrundande handlingar, dvs. också 
vårdslösa handlingar, men begränsas till en femtedels basbelopp för varje 
skada. 105 Förslaget var enligt utredningen inte ämnat att ensamt få en större 
betydelse för en minskning av ungdomsbrottsligheten. Den skulle snarare 
vara en markering för samhället av föräldrarnas roll och uppgift att 
förebygga att deras barn begår brott. Därutöver skulle strikta ansvaret vara 
ett led i en rad förändringar som skulle öka föräldrarnas möjligheter att ta 
större ansvar för sina barn. Arbetsgruppen föreslog bland annat relevanta 

                                                
101 BRÅ-PM 1990-1 s. 92. 
102 Agell,. Vänbok till Erland Strömbäck, s. 1. 
103 BRÅ-PM 1990-1 s. 84 ff.  
104 I förslaget används termen strikt ansvar, då arbetsgruppen ansåg att termen objektivt 
ansvar ska användas i situationer där ingen varit vållande. se BRÅ-PM 1990-1 s. 109. 
105 BRÅ-PM 1990-1 s. 109ff.  
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och lättillgängliga lagpublikationer, utökade möjligheter till ledighet för 
föräldrar och ökat samarbete med myndigheter.106 
 
Efter initiativ från justitiedepartementet skickades BRÅ:s utredning på 
remiss. En majoritet av remissinstanserna var positiva till ett skärpande av 
föräldraansvaret och en del också till ett strikt ansvar. Vissa organ ställde sig 
dock kritiska till förslaget. En del av kritiken ifrågasatte huruvida förslaget 
skulle få den preventiva effekt som förutsatts. En del remissvar hävdade att 
förslaget kunde få negativa konsekvenser som att föräldrar skulle försöka 
undandra sig rollen som vårdnadshavare om sitt barn eller till och med 
använda sig utav barnaga. Flera instanser menade att förslaget skulle 
uppfylla sitt syfte bättre om det strikta ansvaret enbart gällde handlingar 
som begåtts med uppsåt.107 

5.1.3 Prop 1993/94:57 
Efter att BRÅ-PM 1990-1 och en rad motioner behandlats utarbetades 
departementspromemorian Vårdnadshavares skadeståndsansvar (DS 
1993:11) som efter sedvanligt remissförfarande framlades inför riksdagen 
såsom prop. 1993/93:57. Departementschefen menar i övervägandena att ett 
objektivt108 föräldraansvar inte borde införas. Hon anser att syftet med en 
skärpning av vårdnadshavares ansvar inte enbart ska vara brottspreventivt, 
utan att det ska förhindra att barn överhuvudtaget orsakar skador för andra. 
Departementschefen ifrågasätter ett objektivt ansvars preventiva effekt. 
Enligt henne ersätter redan föräldrar i stor utsträckning skador som barn 
orsakar, främst av moraliska skäl. Socialt utsatta familjer kommer föräldrar 
antagligen inte påverkas av ett ekonomiskt ansvar, då de troligen inte skulle 
beakta ett sådant ansvar eller ha medel att ersätta skador. Ett objektivt 
ansvar står enligt departementschefen emot huvudregeln om culpaansvar i 
svensk skadeståndsrätt och det skulle upplevas som stötande om föräldrar 
skulle åläggas skadeståndsansvar trots att det gjort allt som stått i deras makt 
för att förhindra att skadan uppkom. Dessutom skulle ett objektivt 
föräldraansvar även för oaktsamt vållande vara alltför strängt. 
Departementschefen upplever inte heller erfarenheter från norska 
lagstiftningen som särskilt positiva, då det bland annat visat sig att norska 
föräldrar upplevt att de haft ett obegränsat ansvar och i många fall inte 
kunnat betala skadestånd som utdömts. Norska erfarenheter visar också på 
ökade utrednings- och rättegångskostnader.109 I propositionen avvisas ett 
presumtionsansvar för föräldrar som avvikande från den övriga 
skadeståndsrätten och det ifrågasätts om en presumtion leder till någon 
faktisk saklig förändring.110 
 
Departementschefen instämmer i BRÅ:s bedömning av att 
ungdomsbrottsligheten utgör ett samhällsproblem. Hon menar att det 

                                                
106 BRÅ-PM 1990-1 s. 10f. samt mer utförligt på s. 93ff.  
107 Agell, sid. 7 
108 I propositionen används åter igen termen objektivt ansvar. 
109 Prop. 1993/94:57 s.12ff. 
110 Prop. 1993/94:57. s.15f.  
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generellt inte förs någon statistik över skador som ungdomar orsakar. Den 
lilla statistik som förs gäller uppsåtliga brott utförda av ungdomar över 12 
år, av vilka det finns ett stort mörkertal där någon gärningsman aldrig pekas 
ut. Även om hon anser att statistiken är bristfällig, menar hon att den pekar 
på att ungdomsbrottsligheten är utbredd i landet. Av dessa skador är det 
många som inte ersätts genom ansvarsförsäkring vilket leder till stora 
ekonomiska förluster för de skadedrabbade. Enligt departementschefens 
synsätt är föräldrarna centrala i barnens utveckling och de har 
huvudansvaret i att tillse att barnen förmedlas samhällets grundläggande 
normer. Något senare anför hon att om föräldrar ges ett utökat ansvar för 
barnens handlingar kommer detta vara ett stöd i föräldrarnas roll i sina barns 
utveckling till en ansvarsfull individ. Genom att delvis hänvisa till BRÅ-
rapportens attitydundersökning, menar hon att ett förslag om ett skärpt 
föräldraansvar också har stöd i den allmänna opinionen. En del 
remissinstanser framförde att ett skärpt föräldraansvar enligt BRÅ-rapporten 
endast var en del av en rad åtgärder som skulle företas i syfte att stävja 
ungdomskriminaliteten. Enligt dessa instanser, kommer ett skärpt ansvar för 
föräldrar inte ensamt åstadkomma den önskade skadeförebyggande effekten. 
Departementschefen säger sig vara medveten om det skärpta ansvaret endast 
är ett medel bland andra, men hon menar att BRÅ:s förslag på ytterligare 
åtgärder får behandlas i andra lagstiftningsförfaranden, särskilt med tanke på 
att de endast utgjorde utkast.111 Lagrådet ifrågasätter huruvida den 
preventiva effekten kommer att uppnås i familjer med sociala och 
ekonomiska svårigheter men godtar huvudsakligen i övrigt förslagets 
preventiva syfte.112 
 
I propositionen föreslås istället att föräldrar får ett skärpt tillsynsansvar. 
Departementschefen framhåller det preventiva syftet som främst består i att 
få vårdnadshavare att aktivt verka för att förhindra att deras barn orsakar 
skador. Ett skärpt och preciserat tillsynsansvar skulle uppfylla det 
preventiva syftet genom att ge ekonomiska incitament till föräldrar så att de 
känner större ansvar att förhindra att förhindra att skada uppkommer. För 
familjer utan ekonomiska och sociala problem kommer detta leda till ett mer 
aktivt föräldraskap och därmed få preventiv effekt. Departementschefen 
framhåller också föräldrarnas möjligheter till ansvarsförsäkring, vilket också 
ökar utsikterna för de skadelidande att få sin skada ersatt.113 
 
Gällande förslaget om ett skärpt tillsynsansvar ifrågasatte flera 
remissinstanser huruvida ett skärpt tillsynsansvar skulle få någon faktisk 
effekt, med tanke på bevissvårigheterna för den skadelidande. Kritiken 
delades också utav lagrådet, som menade att det är svårt att visa på adekvat 
kausalitet när det inte är fråga om en för föräldrarna direkt tillsyn av 
barnen.114 I propositionen avfärdar Departementschefen kritiken och menar 
att bevissvårigheterna överdrivs. Även om utgångspunkten är att den 
skadelidande ska visa att vårdnadshavaren är vållande, är detta endast en av 
                                                
111 Prop. 1993/94:57 s. 11f. 
112 Prop. 1993/94:57 s. 33f. se dock kritiken gällande bevissvårigheter nedan. 
113 Prop. 1993/94:57 s. 16ff. 
114 Prop. 1993/94:57 s.   
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flera faktorer vid bestämmandet av bevisbördan. I en del fall är redan det 
faktum att skadan inträffat bevis på bristande tillsyn och i andra fall bör 
vårdnadshavaren visa vilka åtgärder denne tagit för att uppfylla sitt ansvar. I 
propositionen uttrycks också fördelen med att ett skärpt tillsynsansvar har 
rättstekniska likheterna med tidigare rätt, samt att det i lagtext går att ange 
vad som förväntas av en vårdnadshavare.115 
 
I propositionen görs även en del uttalanden om det skärpta tillsynsansvarets 
närmare räckvidd. Departementschefen menar att föräldrar i större 
utsträckning än innan får ett större ansvar för att ha direkt tillsyn, och att ge 
vägledning åt barnet så att det inte orsakar skada. Detta ansvar varierar med 
hänsyn till barnets ålder och skadans beskaffenhet och begränsas med tanke 
på kravet på adekvat kausalitet. Ett ansvar kan bara bli aktuellt om 
vårdnadshavaren i en konkret situation inte uppfyller sin skyldighet att hålla 
barnen under uppsikt eller att ge barnet vägledning.116 I specialmotiveringen 
uttalas att skyldigheten till uppsikt inte innebär en ständig och direkt tillsyn. 
Även om det förväntas att vårdnadshavaren håller sig underrättad om 
barnets förehavanden krävs det för att ett föräldraansvar ska uppkomma att 
vårdnadshavaren är medveten eller har anledning att misstänka att barnet 
sysslar med en aktivitet som kan orsaka skada.117 
 
Lagförslaget genomfördes och föräldrars tillsynsansvar skärptes genom ett 
tillägg till 6 kap. 2 § föräldrabalken (1949:381)118 som kommer redovisas 
nedan.119. Vissa anser emellertid att föräldrars skadeståndsansvar inte 
påverkats principiellt. Agell, menar att den enda skärpning som hade kunnat 
ske, hade varit om domstolarna fick ”råg i ryggen” att oftare ålägga 
föräldrar skadeståndsansvar än tidigare. Redan tidigare har föräldrar, enligt 
culparegeln, haft ett tillsynsansvar och det som ansvaret ofta faller på är den 
subjektiva sidan av ansvaret, nämligen om vårdnadshavaren borde ha insett 
risken för skada. Frågan blir därmed ofta vilka möjligheter vårdnadshavaren 
hade att förutse att barnet skulle orsaka skada.120 Enligt Agell, uttalas det i 
propositionen 1993/94:57 att det för föräldraansvar krävs att föräldern varit 
medveten om barnets förehavanden, samtidigt som han menar att:  
 

”…det synbarligen inte förväntas att vårdnadshavaren skall 
utöva uppsikt över barnet annat än när det kan förmodas att 
barnets aktiviteter kan leda till någon skada”121 

 
Agell, upplever därför att denna restriktion av ansvaret innebär att ansvaret 
inte skärpts utöver culparegeln.122 
 

                                                
115 Prop. 1993/94:57 s.  18 
116 Prop. 1993/94:57 s. 20 
117 Prop. 1993/94:57s. 25 
118 Hädanefter benämnd FB. 
119 Se avsnitt 6.3 
120 Agell, s. 9f. 
121 Agell, s. 10. 
122 Agell, s. 10. 
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5.2 Mottagande av förslaget om ett 
principalansvar för föräldrar 

Som nämnts i inledningen, blev förslaget om ett principalansvar för 
föräldrar i Ds 2009:42 utsatt för en hel del kritik. I den allmänna debatten 
och media blev dock bemötandet främst positivt. 
 

5.2.1 Kritik 
Ett relativt stort antal remissinstanser ställde sig frågande till huruvida 
skadeståndsansvaret för föräldrar överhuvudtaget borde skärpas. Den 
främsta kritiken rörde huruvida ett skärpt föräldraansvar skulle få någon 
preventiv effekt. Särskilt ifrågasattes det att promemorian inte underbyggt 
sin tes med empiriska fakta. Flera remissinstanser menade att ett 
tillsynsansvar baserat på culparegeln var tillräckligt, samt att ett skärpt 
ansvar skulle drabba ekonomiskt svaga föräldrar.123Även lagrådet ställde sig 
frågande till huruvida ett principalansvar kunde bidra till en reducering av 
ungdomsbrottsligheten, även om rådet inte motsatte sig att lagförslaget 
genomfördes. 124 Några remissinstanser var också kritiska mot den rättsliga 
konstruktionen som regeringen föreslog. Främst menade dessa att förslaget 
innebar ett avsteg ifrån grundläggande skadeståndsrättsliga principer.125 
Enstaka instanser ville att jämkningsregeln skulle ta hänsyn till ekonomiska 
och sociala aspekter.126 
 
Som ovan nämnts, kritiserade Lunds universitet användandet av 
gärningsbegreppet som anknytning till beloppsbegränsningen. Istället 
förordade universitet att begränsningen skulle knytas an till skadehändelsen. 
I första hand kritiserade dock universitetet förslagets närmast ideologiska 
idéer om prevention, som ansågs allt för dåligt underbyggda för att 
möjliggöra avsteg från grundprinciperna i svensk skadeståndsrätt. Om nu 
förslaget mot all förmodan skulle liknas vid principalansvaret, menade 
Lunds universitet att ansvaret också konsekvent skulle täcka ren 
förmögenhetsskada samt förses med en jämkningsregel som beaktade 
eventuella försäkringar.127 
 
Av de remissinstanser som bestod av politiskt valda ledamöter, går det att 
urskilja ett tydligt mönster. Av dessa instanser var de som tillhörde det 
socialdemokratiska blocket en övervägande majoritet bland instanserna som 
avstyrkte förslaget.128 
 

                                                
123 Prop 2009/10:142 s. 20. 
124 Prop 2009/10:142 s. 54. 
125 Prop 2009/10:142 s. 26. 
126 Prop 2009/10:142 s. 36. 
127 Lunds universitets remissvar  
128 Se bl.a. remissvar från Karlstad kommun, och Stockholms stad. 
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Författaren för remissvaret från Stockholms universitet, Mårten Schultz, 
publicerade en artikel i Svensk Juristtidning129, baserad på sitt remissvar. 
Artikeln är skriven med en kritisk och syrlig ton. Schultz ifrågasätter 
promemorians130 verklighetsuppfattning och hur regeringen har grundat sina 
antaganden om ungdomsbrottsligheten på felaktigt använd statistik. Han 
kritiserar promemorians selektiva urval av länder för komparativa 
jämförelser och ifrågasätter slutsatserna som dras av jämförelsen. Det som 
Schultz emellertid är mest kritisk mot, är promemorians beskrivning av 
gällande rätt och förslagets påstådda preventiva effekt. Han ifrågasätter 
regeringens slutsats av ett tillsynsansvar enligt culparegeln som ineffektivt 
och menar att bristen på rättspraxis i ämnet mycket väl kan ha andra orsaker. 
Enligt Schultz, är ett strikt ansvar131ett avsteg från den grundläggande 
principen i svensk skadeståndsrätt om att en person inte kan hållas ansvarig 
för något de inte kan kontrollera. Bland annat skolplikten, medför att 
föräldrar inte kan ha fullständig kontroll över sina barn. Föräldrarna kan 
knappast utöva tillsyn över sina barn då de är i skolan. Schultz går sedan 
vidare med att ifrågasätta promemorians jämförelse av det föreslagna strikta 
ansvaret och arbetsgivarens principalansvar. Arbetsgivarens principalansvar, 
som också är ett strikt ansvar,132 är uppbyggt med flera undantag och 
säkerhetsventiler. En inskränkning i ansvaret är att det endast gäller skador 
som arbetstagaren vållat i tjänsten. Dessutom ansvarar inte arbetsgivaren för 
abnorma brott och i vissa fall inte heller för uppsåtligt vållad brottslighet. 
Arbetsgivaren kan motverka att skada uppkommer, dels genom att på flera 
olika sätt kontrollera risken, dels genom att teckna ansvarsförsäkring. 
Schultz menar att benämningen principalansvar använts för att dölja 
förslagets radikala innebörd, trots att det förslagna ansvaret inte passar in i 
principalansvarskontexten.133 
 
Slutligen kritiserar Schultz användandet av preventionsargumentet. Han 
menar att det finns en skepsis mot prevention som argument för kommande 
förändring och att det inte finns någon egentlig forskning som stöder att 
skadeståndssanktioner har en preventiv verkan på folks beteende. Schultz tar 
åter igen upp skolplikten som exempel, då han menar att förslaget endast 
innebär ett ansvar då föräldrar inte har kontroll över barnen. Han menar 
därmed att ett strikt föräldraansvar inte får någon handlingsdirigerande 
effekt. Schultz slutsats är att det är inte är lämpligt att använda 
skadeståndsrätten i kriminalpolitiska syften och att förslaget inte borde 
genomföras. 
 

                                                
129 Schultz, SvJT 2010 s. 195ff. Föräldrars ansvar för barns brott. 
130 Ds 2009:42. 
131 Schultz använder den mer ospecifika termen strikt ansvar då han anser att det föreslagna 
föräldraansvaret inte har så mycket gemensamt med arbetsgivaransvaret att det kan kallas 
för ett principalansvar. SvJT 2010 s. 197. 
132 Schultz menar, liksom Hellner, att det inte kan vara fråga om ett rent strikt ansvar, om 
ansvaret förutsätter att någon varit culpös. Gällande arbetsgivaransvaret är det fråga 
huruvida arbetstagaren varit culpös. SvJT 2010 s. 198. 
133 SvJT 2010 s. 200. 
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5.2.2 Positivt bemötande 
I media blev förslaget Ds 2009:42 i huvudsak mottaget på ett positivt sätt. 
Idén om att föräldrar inte ansvarade för sina barn upplevdes av många som 
skrämmande. I en ledare i Svenska Dagbladet uttrycktes det på följande sätt: 
 

"Det är så absurt att föräldrar inte redan har ett 
skadeståndsansvar för barns brott att man blir chockad när 
justitieministern föreslår det"134 

 
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, uttryckte i olika media stöd för 
förslaget. I Aftonbladet uppgavs att Sarnecki ”längtat” efter förslaget och att 
tanken att föräldrar ska ansvara för sina barn redan var en del av det 
allmänna rättsmedvetandet. Han insåg att förslaget skulle kunna drabba 
ekonomiskt svagare familjer särskilt hårt, men uppger att ”Så är det alltid.” 
Sarnecki menar att föräldrar förväntas ta ansvar för sina barn handlingar i 
alla sammanhang utom det juridiska.135 
 
Av de remissinstanser som tillstyrkte förslaget i Ds 2009:42, var det ett stort 
antal som likväl hade invändningar. Flera instanser uttalade sig inte heller 
om förslagets preventiva effekt. De remissvar som redovisas i det följande 
är talande exempel för detta.  
 
Kronofogdemyndigheten uttryckte att det i många fall handlar om föräldrar 
som inte kan betala skadeståndet och att det då saknade betydelse vem i 
familjen som hölls som ansvarig. Om föräldern dessutom blivit beviljad 
skuldsanering, kan ett skadestånd innebära att föräldern inte kan betala sina 
borgenärer enligt plan med följden att skuldsaneringen havererar. 
Kronofogdemyndigheten tillstyrkte förslaget, bland annat med motiveringen 
att om det föreslagna ansvaret kan motverka brottsligheten så att färre unga 
åläggs skadeståndsansvar borde detta leda till ett minskat antal unga som får 
skulder hos Kronofogdemyndigheten.136   
 
Barnombudsmannen tillstyrkte förslaget. I sitt remissvar instämde 
ombudsmannen med förslagets uppfattning att föräldrars brist på reaktioner 
i förhållande till barns beteenden har betydelse för risken för brottslighet. I 
övrigt delade Barnombudsmannen i stor utsträckning 
Kronofogdemyndighetens uppfattning gällande ett minskat antal unga med 
skulder hos kronofogden.137 
 
Svea Hovrätt tillstyrkte förslaget, trots att domstolen inte ville yttra sig 
gällande preventionen, då domstolen ansåg att detta rörde politiska 
överväganden.138 
 
                                                
134 SvD:s ledare 2009-10-06 – Hjälp föräldrarna att hjälpa sina barn. 
135 Aftonbladet, 2009-10-05- Läsarna splittrade om föräldraansvaret. 
136 Kronofogdemyndigheten remissvar. 
137 Barnombudsmannens remissvar. 
138 Svea Hovrätts remissvar. 
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Av tidningsläsarnas respons på artiklar gällande förslaget om strikt 
skadeståndsansvar föräldrar är de flesta kommentarerna positiva. Nedan 
följer ett urval av läsarkommentarer tagna från Aftonbladets webbplats. 
 
Signaturen ”1942” menar att förslaget är positivt och att föräldrarna ska ta 
fullt ansvar för vad barnen gör på fritiden. Enligt signaturen kunde dock 
beloppet kunde dock varit högre. 
 
Signaturen ”Mcleod”, anser att det faktum att det finns personer, som inte 
tycker att det är självklart att föräldrar tar ansvar för sina barns handlingar, 
är ett argument för att införa lagförslaget. Ungar måste inse att skadegörelse 
och brott leder till konsekvenser, antingen för de själva eller deras föräldrar. 
Snällism skadar i längden endast barnen. Annars kommer det bli ett brutalt 
uppvaknande, när barnen blir myndiga. 
 
Signaturen ”fördomsfri” antar att det för en dubbelarbetande ensamstående 
mor kan bli jobbigt med extrautgifter i form av skadestånd då hon inte 
hinner med att ha koll på vad sonen pysslar med. Sonen däremot vill inte 
betynga sin stackars mor med skadestånd så han kanske tänker en gång till 
innan han gör dumhet. Är han påverkad av alkohol och kompistryck så 
kanske stackars mor försvinner i dimman och morgondagen blir något 
jobbigare när skadeståndet singlar ner i brevlådan och steget lite längre 
innan upprepning sker. 
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6 Föräldrars 
skadeståndsansvar enligt 
gällande rätt 

I detta avsnitt kommer det gällande rättsläget presenteras. Tanken är att 
frågor som lämnades obesvarade i förslaget ska besvaras här. Därutöver ska 
hovrättens praxis presenteras och det alternativa tillsynsansvaret beskrivas. 

6.1 Föräldrars principalansvar 

Genom lagändringen den 1 sept. 2010 infördes ett skärpt föräldraansvar i 3 
kap. 5 § SKL. Enligt detta lagrum ska en förälder som har vårdnaden över 
ett barn ersätta dels personskada eller sakskada som barnet vållar genom 
brott, dels skada på grund av att barnet kränker någon annan enligt i 2 kap. 3 
§. Ansvaret är till beloppet begränsat till en femtedel av gällande 
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§.  
 
Med andra ord har vårdnadshavare idag ett ansvar för sina barns brottsliga 
handlingar som gäller oberoende av om föräldrarna i sin tillsyn över barnen 
eller i övrigt varit försumliga. Ansvaret är enligt 2 st. begränsat till ca 8 500 
kr. Begränsningen gäller för varje enskild skadehändelse vilket innebär att 
en förälder vars barn är skadeståndsskyldig för flera händelser kan bli 
ansvarig för belopp högre än 8 500 kr. Ofta uppdagas flera brottsliga 
skadevållande handlingar vid samma tillfälle, vilka trots 
beloppsbegränsningen kan innebära stora skadeståndsbelopp.139 
 
Enligt lydelsen i paragrafen gäller föräldrarnas ansvar endast sak- och 
personskada samt ideell skada i form av kränkning. Ren förmögenhetsskada 
kan således inte ersättas genom föräldrars principalansvar. Denna 
begränsning motiverades i förarbetena av den rena förmögenhetsskadans 
specialreglering. Regeringen menade att om även denna typ av skada skulle 
ersättas genom vanliga regler skulle detta kunna få ”vittgående och 
svåröverskådliga konsekvenser”. Dessutom är det vanligtvis inte ren 
förmögenhetsskada som följer på de typiska ungdomsbrotten som kan leda 
till en kriminell karriär.140 
 
Ansvar enligt 5 § kan jämkas enligt 3 kap. 6 § 2 st. om förälderns 
skadestånd är uppenbart oskäligt med hänsyn till förälderns förhållande till 
barnet eller de särskilda åtgärder föräldern vidtagit i syfte att förhindra att 
barnet begår brott. 
 

                                                
139 Prop 2009/10:142 s. 36. 
140 Prop 2009/10:142 s. 30. 
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Enligt förarbetena ska jämkningsregeln tillämpas restriktivt, för att den 
preventiva effekten med föräldrars principalansvar ska vidhållas.141 Det kan 
exempelvis gälla då barn begått oväntad seriebrottslighet vilket, som 
tidigare nämnts, kan leda till stora skadeståndsbelopp. Bedömningen 
huruvida jämkning kan ske ska främst ta sikte på förhållandet mellan 
vårdnadshavaren och barnet. Det kan röra sig om situationer där föräldern 
inte har någon kontakt med barnet eller då barnet är under vårdnad av 
sociala myndigheter. I vissa fall kan jämkning ske om ett skadeståndsansvar 
skulle vara oskäligt då vårdnadshavaren gjort allt som står i hans makt för 
att hindra barnet från att begå brott.  Vårdnadshavaren måste i dessa fall gå 
utöver vad som normalt krävs av en förälder för att fullgöra tillsynsplikten 
enligt föräldrabalken.142  

6.2 Domstolarnas tillämpning av 
föräldrars principalansvar och därtill 
hörande jämkningsregel 

Principalansvaret har varit gällande rätt sedan september 2010. Av naturliga 
skäl är det därför magert med någon egentlig praxis. Denna framställning 
kommer därför studera avgöranden från fyra olika hovrätter för att belysa 
hur domstolarna har uppfattat föräldrars skadeståndsansvar. Jag har valt 
dessa fem fallen, då de är likartade, men har olika utgång.  
 

6.2.1 Svea Hovrätt 
I dom den 25 mars 2011, mål 1218-11 behandlade Svea hovrätt frågan om 
föräldrars principalansvar. Omständigheterna i målet var i korthet följande. 
En sjuttonåring hade i tingsrätten dömts för flera brott, bl.a. olaga hot, två 
fall av våld mot tjänsteman, fem fall av hot mot tjänsteman, våldsamt 
motstånd och brott mot knivlagen.143 En utav sjuttonåringens 
vårdnadshavare hade i tingsrätten tilldömts att solidariskt med sin son, utge 
skadestånd med anledning av principalansvaret för föräldrar.  
 
Vårdnadshavaren yrkade i hovrätten att hon skulle befrias från 
skadeståndskyldighet eller i andra hand att ansvaret skulle jämkas eller 
sättas ned till en femtedel av basbeloppet enligt 3 kap. 5 § SKL. Som grund 
angavs att hon inte var ensam vårdnadshavare, samt att hennes son sedan 
lång tid varit föremål för insatser av socialtjänsten och att hon gjort allt som 
stått i hennes makt för att förhindra att sonen begick ytterligare brott. Det 
skulle därför vara oskäligt att ålägga henne skadeståndsskyldighet. I sista 
hand anförde vårdnadshavaren att gärningarna skulle ses som en 
skadehändelse, vilket skulle innebära att skadeståndsskyldigheten begränsas 

                                                
141 Prop 2009/10:142 s. 36ff. 
142 Se föräldrabalken 6 kap. 2 § och avsnittet om föräldrars tillsynsansvar. 
143 Den tilltalade hade även dömts för rån, vilket också överklagats i hovrätten. Detta faller 
emellertid utanför denna framställning. 
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till en femtedel av prisbasbeloppet. Rätten konstaterade inledningsvis att det 
är oväsentligt för principalansvaret huruvida den klagande är ensam 
vårdnadshavare eller ej. Ansvaret infaller ändå. Därefter noterades att det 
gällde skilda skadehändelser i fråga om offer och tid och att det därmed 
saknades anledning att bedöma alla händelser som en handling. I fråga 
gällande jämkningen hänvisade rätten till propositionen 2009/10:142 och till 
där gjorda uttalanden om att jämkning ska tillämpas restriktivt och endast 
användas i fall där vårdnadshavarens ansträngningar varit särskilt 
långtgående. Hovrätten bedömde, oavsett att den tilltalade varit föremål för 
socialtjänstens åtgärder, att det med hänsyn till den restriktiva tolkningen 
inte framkommit sådana skäl som föranleder jämkning. Hovrätten fastställde 
därmed tingsrättens dom. 
 
En utav nämndemännen var skiljaktig i fråga om jämkningen. Hon ansåg, 
med tanke på den tilltalades diagnos och att han varit föremål för 
socialtjänstens insatser, att vårdnadshavaren gjort vad hon kunnat för att 
hindra sitt barn från att begå brott. Ett skadeståndsansvar skulle därför vara 
oskäligt gentemot vårdnadshavaren. Nämndemannen menade således att 
jämkning skulle ske. 
 
I dom av den 19 oktober 2011 mål nr B 7356-11 och B 7987-11, hade en 
man född 1994 gjort sig skyldig till brottslighet, i form av bl.a. 
skadegörelse. I tingsrätten hade modern ålagts att solidariskt med sin son 
utge skadestånd till målsäganden. Enligt hovrättens utredning, hade sonen 
uppvisat en oroväckande utveckling och hade efter misstanke om 
brottslighet beviljats en kontaktperson och beteendesamtal i öppenvården. 
Han hade också efter en missandelsdom genomgått ett aggressions- och 
impulshanteringsprogram. Modern hade uppgivit att hon tagit en mycket 
aktiv roll rörande sonen och hållit tät kontakt med skola, kontaktperson och 
socialtjänst. Hon uppgav också att hon ständigt hållit kontakt med sin son 
när han umgåtts med kompisar. Om han underlåtit att svara har hon gett sig 
ut för att leta efter honom. Rätten betvivlade inte dessa uppgifter och ansåg 
att modern därmed gått utöver sina förpliktelser som vårdnadshavare.  Det 
ansågs därför uppenbart oskäligt att ålägga modern skadeståndsansvar. 
Hovrätten jämkade skadeståndsskyldigheten för modern till noll. 
 
En nämndeman och ett hovrättsråd var skiljaktiga. De betvivlade inte 
moderns uppgifter, men ansåg inte att hon vidtagit sådana särskilda åtgärder 
som enligt förarbetena krävs för att jämkning ska ske. De ansåg således inte 
att det aktuella fallet utgjorde en speciell undantagssituation. 
 

6.2.2 Hovrätten för Övre Norrland 
I dom den 6 juli 2011, mål T 1121-10 prövade hovrätten för Övre Norrland 
huruvida en vårdnadshavare ska ådömas skadestånd med anledning av 
principalansvaret. En vårdnadshavare hade överklagat den 
skadeståndsskyldighet hon ådömts av tingsrätten med anledning av hennes 
sextonårige sons brottsliga handlingar i form av bl.a. rån.    
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Som grund för sitt överklagande åberopade vårdnadshavaren att hon gjort 
allt som hon kunnat för att förhindra att hennes barn begick brotten. 
Förutom en mångårig kontakt med socialtjänsten och BUP hade hon ensam 
och tillsammans med socialjouren under lång tid försökt förhindra det 
umgänge sonen haft med den kamrat tillsammans med vilken han begått den 
brottslighet som det var fråga om i målet. Den brottsligheten var så pass 
abnorm att den varit omöjlig att förutse. Föräldern ansåg att hon därmed 
borde befrias från skadeståndsskyldighet. Vårdnadshavaren åberopade som 
bevisning intyg och journalanteckningar från bl.a. BUP och socialtjänsten. 
Av dessa framgick att hon sökt stöd för sitt barns beteendeproblematik, både 
hos psykiatrin och socialtjänsten, att barnet varit föremål för behandling och 
stödinsatser, att han hade en neuropsykiatrisk diagnos samt att barnet 
tidigare inte tagit emot det erbjudna stödet, i vilket fall s.k. föräldrastöd 
istället givits till vårdnadshavaren. 
 
Rätten anförde att vårdnadshavare enligt 3 kap. 5 § SKL har ett 
principalansvar som ska tillämpas oberoende av om föräldern agerat 
försumligt. Detta ansvar kan jämkas om ett skadestånd skulle vara oskäligt 
med hänsyn till förälderns åtgärder för att förhindra brottsligheten. Rätten 
hänvisade till propositionen och uttalandet om att tillämpning utav 
jämkningsregeln ska vara restriktiv, men att det även kan ske vid sådana 
långtgående ansträngningar att förhindra brott att de gått utöver 
tillsynsplikten. Därefter räknade rätten upp de åtgärder vårdnadshavaren i 
det aktuella fallet vidtagit och konstaterade att dessa syftat till att förhindra 
att barnet begick brotten. I tingsrätten hade barnet ålagts att följa ett s.k. 
ungdomskontrakt, vars innehåll till stor del motsvarade de insatser han 
beviljats genom vårdnadshavarens ansträngningar. Hovrätten avslutade 
resonemanget med att konstatera att det är svårt att se vilka ytterligare 
åtgärder som vårdnadshavaren skulle kunnat ha vidtagit i syfte att förhindra 
att barnet började begå brott. Rätten jämkade därför ansvaret. 
Skadeståndstalan ogillades. 
 

6.2.3 Hovrätten för Västra Sverige 
Hovrätten för Västra Sverige prövade i dom den 15 februari 2012 mål nr T 
4008-11 gränserna för föräldrars principalansvar. Vårdnadshavarna till en 
16-åring hade i tingsrätten ålagts att solidariskt med sitt barn betala 
skadestånd till målsägandena. I överklagande hos hovrätten, yrkade 
vårdnadshavarna att de skulle befrias från skadeståndsansvar eftersom de 
gjort allt i sin makt för att förhindra att deras dotter begår brott. 
Vårdnadshavarna uppgav att de flera år innan deras dotter börjat sin 
brottslighet vid upprepade tillfällen sökt hjälp hos skola och socialtjänst. De 
hade även vidtagit de andra åtgärder som rimligen kan begäras av föräldrar 
till tonåringar med dylika problem. Eftersom uppgifterna förblev 
oemotsagda godtogs de av hovrätten. Med hänsyn till föräldrarnas särskilda 
åtgärder ansåg rätten att det skulle vara uppenbarligt oskäligt att ålägga 
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föräldrarna skadeståndsskyldighet. Hovrätten jämkade därför ansvaret till 
noll.  
 

6.2.4 Hovrätten för Nedre Norrland 
Hovrätten för Nedre Norrland har i dom den 8 juli 2011 mål nr B 545-11 
dömt en 17-åring för misshandel. Vårdnadshavarna ålades enligt 3 kap. 5 § 
SKL att solidariskt med sitt barn utge skadestånd till målsäganden. Rätten 
ansåg inte att det förelåg skäl att jämka vårdnadshavarnas ansvar. 
Vårdnadshavarna hade som grund för jämkning hänvisat till dotterns 
tillstånd vid gärningen samt att dottern varit yngre än sin medgärningsman.  
 

6.3 Föräldrars skadeståndsansvar med 
anledning av bristande tillsyn 

Innan principalansvaret infördes ansvarade föräldrar endast för sina barns 
skadehandlingar om föräldrarna brustit i sin tillsyn.144 Principalansvaret 
infördes som ett komplement till tillsynsansvaret, vilket än idag fortfarande 
är gällande.145 En skadedrabbad kan i sin skadeståndstalan välja vilka regler 
han grundar sin rätt på. Det finns fortfarande flera fördelar med att välja 
tillsynsansvar då denna typ av ansvar bl.a. saknar principalansvarets 
beloppsbegränsning och kräver inte att barnet gjort sig skyldig till ett brott. 
Tillsynsansvaret har inte heller samma tydliga begränsning till skadetyper 
och kan därför möjligen även ersätta ren förmögenhetsskada. 
 
Tillsynsansvaret härleds ur culparegeln. Om 
en förälder med anledning av underlåten tillsyn, via sina barns 
skadevållande handlingar, vållar tredje man skada, kan vårdnadshavaren 
åläggas skadeståndsskyldighet. Då ansvaret fokuserar på föräldern, har det 
ingen betydelse huruvida barnet agerat brottsligt eller ej. Likt alla ansvar 
enligt culparegeln måste det visas att föräldern varit vårdslös för att denne 
ska kunna åläggas skadeståndsansvar. Vägledning för var gränsen för denna 
vårdlöshetsbedömning finns att hitta i föräldrabalken, sedan en skärpning av 
ansvaret skedde 1993.146 Enligt 6 kap. 2 § ska en vårdnadshavare ”svara för 
att barnet står under uppsikt eller för att för att andra lämpliga åtgärder 
vidtas i syfte att hindra att barnet begår skada.” Enligt Hellner är detta en 
skärpning gentemot det tidigare rättsläget, då även ”allmänna brister i 
uppsikt” omfattas. Innan 1993 kunde ansvar endast utkrävas då föräldern 
gjort sig skyldig till mycket konkreta försummelser.147  
 
Eftersom tillsynsansvaret grundar sig på culparegeln, måste även övriga 
nödvändiga förutsättningar vara uppfyllda för att ett skadeståndsansvar ska 
                                                
144 Hädanefter kallat tillsynsansvaret. 
145 Prop. 2009/10:142 s. 19. 
146 Se avsnittet om tidigare förslag. 
147 Hellner (2009), s. 269. Se också avsnittet om Prop. 1992/93:57. 
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uppkomma. Objektiva förutsättningar för skadeståndsansvar måste vara 
uppfyllda, såsom att skada inträffat, egendomen tillhör någon annan än 
skadevållaren osv.148 Av främst vikt för denna framställning är dock kravet 
på adekvat kausalitet. För tillsynsansvaret kan detta krav illustreras enligt 
följande: Från vårdnadshavarens underlåtenhet att svara för att barnet står 
under uppsikt eller att vidta andra lämpliga åtgärder måste det finnas ett 
orsakssamband till en situation där barnet orsakat skada. Denna skada måste 
anses vållad utav förälderns agerande eller passivitet.149 Om så är fallet 
föreligger adekvat kausalitet.  
 

6.4 Föräldrars skadeståndsansvar och 
möjligheten till ansvarsförsäkring 

Som tidigare nämnts är en stor del av den svenska befolkningen 
ansvarsförsäkrade.150. Frågan är då huruvida en ansvarsförsäkring täcker 
barns brottsliga handlande. Normalt sett är barn försäkrade via sina 
föräldrars försäkring. Genom s.k. identifiering omfattas vanligen hushållets 
alla medlemmar av en hemförsäkring.151 En försäkrings omfattning regleras 
dels av försäkringsavtalet, dels av försäkringsavtalslagen. Enligt 4 kap. 5 § 1 
st. försäkringsavtalslagen gäller inte ansvarsförsäkringen vid uppsåtligt 
framkallade skador, såsom uppsåtliga brott. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § 
gäller dock endast barn över tolv år.152  
 
En ansvarsförsäkring ersätter således inte skador som barn över 12 orsakat 
genom brottslig handling. Men hur är det med föräldrarnas ansvar? 
 
Föräldrars principalansvar kräver inte eget uppsåt och omfattas därför inte 
av begränsningen i 4 kap. 5 § FAL.153. Det är således helt upp till 
försäkringsbolagen att bestämma huruvida de vill ge sina kunder möjlighet 
att försäkra gentemot risken för skadeståndsansvar enligt principalansvaret. 
Enligt de försäkringsvillkor jag tagit del av, har bolagen nekat sina kunder 
en sådan möjlighet. I villkoren för ansvarsförsäkringen undantas skadestånd 
som en förälder åläggs enligt 3 kap 5 § SKL.154  
 
Denna effekt var av preventiva skäl önskvärd utav regeringen, som i 
förarbetena övervägde att lagfästa en inskränkning i försäkringsbolagens 
möjligheter att ansvarsförsäkra vårdnadshavare.155 
 

                                                
148 Hellner (2009), s. 107ff. Dessa kriterier måste också vara uppfyllda vid strikt ansvar. 
149 Jfr Prop. 1993/94:57 s. 24f. 
150 Se avsnitt 2.2. 
151 Enligt 4 kap. 8 § FAL. 
152 Se 4 kap. 9 § 1 st. 2 FAL. 
153 Se ovan, 2.1. 
154Se försäkringsvillkor IF – s. 12 p.7.2, försäkringsvillkor Trygg-Hansa s. 48, 
försäkringsvillkor Folksam, s. 57, p. C5. 
155 Ds 2009:42 s. 61ff. 
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Tillsynsansvaret är som ovan nämnts, till sin konstruktion en effekt av 
vårdnadshavarens culpösa handlande eller passivitet snarare än barnets 
uppsåtliga gärning. Därmed omfattas denna typ av ansvar inte av 
begränsningen i 4 kap. 5 § 1 st. FAL vilket innebär att risken för 
tillsynsansvaret är försäkringsbar. 
 
Kränkningsersättning utgår nästan uteslutande vid uppsåtligt vållade brott. 
Med hänsyn till begränsningen i FAL är det därför i stor utsträckning inte 
möjligt att ansvarsförsäkra sig mot en sådan risk. Därutöver framgår det av 
flera försäkringsvillkor att ansvarsförsäkringen uteslutande täcker sak- och 
personskada.156   
 
 

                                                
156Se försäkringsvillkor IF, s. 12 samt försäkringsvillkor Trygg-Hansa s. 48. Jfr dock 
försäkringsvillkor Folksam, s. 57 p. C2 som även omfattar kränkning vid personskada. 
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7 Analys och slutsatser 
I detta kapitel kommer det presenteras vilka slutsatser som dragits av den 
deskriptiva delen. Avsnittet har indelats i rubriker i den ordning 
frågeställningen presenterats. 
 

7.1 Förslaget om principalansvar och 
dess inverkan på det 
skadeståndsrättsliga föräldraansvaret 

Förslaget har inneburit att föräldrar i Sverige har ett ytterst långtgående och 
betungande ansvar för sina barn. Hovrätterna har i enlighet med förarbetena 
bedömt jämkningsregeln som ett exceptionellt undantagsfall. De fall som 
presenterats uppvisar påfallande likheter. Särskilt gäller detta T1121-10 och 
B1218-11. I båda fallen handlade det om liknande brottslighet, barn med 
diagnoser samt föräldrar som haft långvarig kontakt med sociala 
myndigheter. Ändå har utfallen varit olika. Mångårig kontakt med sociala 
myndigheter har i det ena fallet inte ansetts tillräckligt för jämkning. Inte 
ens i kombination med det faktum att barnet haft viss diagnos. Av utgången 
i dessa två fall kan slutsatsen dras att det krävs att en förälder visar att det 
inte har funnits några ytterligare åtgärder att vidta för att ett 
skadeståndsansvar ska anses oskäligt. Denna tes styrks även av 
motiveringarna i de övriga domskälen samt också i de skiljaktiga 
meningarna. Beviskravet är således betungande och starkare än vad som är 
allmänt rådande. Hur går man tillväga för att föregå rätten och visa att det 
inte funnits fler åtgärder att vidta?  
 
En särskilt intressant fråga för framtiden är hur domstolarna kommer se på 
jämkningar av föräldraansvar då barnet lider av en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning.  
 
Det faktum att föräldrars tillsynsansvar, men inte principalansvar, är 
försäkringsbart kan leda till bisarra effekter. I en situation då ett barn 
befinns skyldig till ett brott och det är fråga om förälderns 
skadeståndsansvar, skulle föräldern kunna hävda att denne varit culpös i sin 
tillsyn över sitt skadevållande barn. Det kan vara mer fördelaktigt att bli 
skadeståndsansvarig på grund av bristande tillsyn än enligt 
principalansvaret. På så sätt kommer ansvarsförsäkringen täcka 
skadeståndsansvaret, med följden att föräldern endast behöver betala en 
eventuell självrisk. En sådan utgång är också fördelaktig för den 
skadelidande, som då får bättre chanser att få sin skada ersatt. På sikt är det 
därför möjligt att vi, gällande tvister rörande föräldraansvar, kan se en 
ökning i antal fall där parterna gjort upp i godo. 
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Den främsta kritiken mot ett skärpt föräldraansvar pekade på att förslaget 
inte presenterade några underlag för dess teser. Exempelvis ifrågasätter 
Schultz förslagets presentation av ungdomsbrottsligheten som ökande och 
grövre. Han menar att det försåtliga användandet av statistik ger intrycket av 
att fakta politiserats.157 Schultz har en poäng om att det rent statistiska 
underlaget är bristfälligt och att det ger ett tveksamt intryck. En stor andel 
av statistiken bygger på indicier såsom misstankeregister. Emellertid är det 
väl inte huruvida brottsligheten ökar eller blir grövre som är det väsentliga? 
Borde det inte räcka med att fastställa att ungdomskriminalitet utgör ett 
problem för att anse sig ha skäl att åtgärda den. Hur detta sedan ska ske är 
dock en annan fråga. 
 
Det är mer än förslagets användande av statistik som är olyckligt. Flera 
uttalanden om det tidigare ensamt rådande tillsynsansvaret innebar att 
allmänheten och media tyckts ha haft svårt att tolka vad som egentligen 
gällde. Att ställa följande mening citerat från förslaget utan sitt sammanhang 
innebär en uppenbar risk för feltolkning. 
 

”Föräldrar är enligt gällande rätt inte ansvariga för egna barns 
och ungdomars skadeståndsskyldighet”158 

  
Den i tidigare avsnitt citerade ledaren i SvD ger intrycket att det är just 
denna feltolkning som skett. Det är lätt att få samma uppfattning av 
allmänhetens tolkning. I samband med presentationen av förslaget uttalade 
justitieminister Ask att det endast var i undantagsfall som tillsynsansvaret 
ålade ansvar. Detta uppgavs bero på svårigheterna att bevisa att en förälder 
brustit i sin tillsyn. Ask menar att reglerna inte varit ”så användbara”.159 
Det är i sammanhanget intressant att denna kritik överhuvudtaget inte 
framgår av promemorians avsnitt som givits namnet ”Bör vårdnadshavares 
ansvar skärpas?”.160 Faktum är att argumentet inte används i något utav 
förslagen. 
 
Frågan huruvida det tidigare ansvaret var tillräckligt är dock i allra högsta 
grad befogad, särskilt i förhållande till uppsatsens frågeställning. För att det 
ska vara nödvändigt att skärpa ett ansvar borde rimligtvis det tidigare 
ansvaret varit otillräckligt. Problemet är att förslaget inte ger så mycket 
vägledning till varför det tidigare ansvaret varit otillräckligt, annat än att det 
i lagförslaget anges att skärpningen av tillsynsansvaret som skedde enligt 
prop. 1993/94:57 inte medfört någon praktisk betydelse.161 Såsom 
redogjorts ovan, är Agell av en liknande åsikt. Han menar att föräldern 
endast har ett krav att utöva uppsikt när denne misstänker att barnet ägnar 
sig åt en aktivitet där det finns risk att denne orsakar skada. Agells synsätt 
torde dock vara stramt, särskilt i förhållande till följande uttalande i 
förarbetena: 

                                                
157 SvJT 2010 s. 197. 
158 Ds 2009:42 s. 5. 
159 Sydsvenskan, 2009-10-05, Föräldrar ska betala för barns brott. 
160 Ds 2009:42 s. 39ff. samt Prop. 2009/10:142 s. 19ff. 
161 Prop 2009/10:142 s. 27. 
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”En förutsättning för att vårdnadshavaren skall kunna 
övervaka barnet för att förebygga och förhindra att barnet 
orsakar skada är att vårdnadshavaren känner till barnets 
aktiviteter. Vårdnadshavaren måste därför på ett aktivt 
sätt hålla sig underrättad om vad barnet 
företar sig och vara beredd att ingripa i den utsträckning 
som kan behövas162 

 
Oaktat att äldre barn måste ges större frihet borde citatet ovan innebära en 
plikt för föräldrar att hålla sig underrättad om sina barns aktiviteter. 
Exempelvis torde en förälder ha en plikt att exempelvis hålla sig underrättad 
om barnens umgänge samt tillse att de håller sig hemma sena kvällar. Agells 
ståndpunkt att föräldrar inte har någon plikt att förhålla sig om sina barns 
aktiviteter är därför inte helt övertygande. Dessutom saknas någon egentlig 
praxis gällande tillsynsansvaret efter dess skärpning 1993. Vad denna 
avsaknad beror på är oklart. Schultz menar att det skulle kunna bero på att 
reglerna fungerar så effektivt att tvister inte uppkommer, alternativt att 
föräldrar i stor utsträckning frivilligt betalar för skador som deras barn 
vållar.163 Oavsett vad som är korrekt, är det klandervärt att regeringen, som 
grund för en ny reglering, underkänner ett regelsystem utan att närmare 
precisera sina argument varför. 
 
I förslaget talas det mycket om hur barn och ungdomar är 
överrepresenterade i brottsstatistiken. Det föreslogs att ren 
förmögenhetsskada inte skulle ersättas genom principalansvaret, eftersom de 
vanligaste ungdomsbrotten typiskt sett orsakar person-, sak- och ideell 
skada. Det verkar här som om regeringen helt bortsett från 
upphovsrättsbrotten, såsom illegal fildelning. Detta torde vara ett av de mest 
utbredda ungdomsbrotten, särskilt med hänsyn till att illegal nedladdning 
blivit en vanesak.164 Dock finns också här endast bristfällig statistik. Enligt 
en rapport från SCB är fildelning för utbyte av film, musik mm. vanligast i 
åldersgruppen 16-24, där hela 50 % uppger att de fildelat.165 I en annan 
undersökning, har tre av fyra ungdomar uppgett att de inte anser att det 
faktum att illegal fildelning är brottsligt utgör skäl att sluta ladda ned.166 
Tillsammans pekar dessa båda undersökningar på att upphovsrättsbrotten är 
mycket vanliga bland ungdomar samtidigt som det också ger sken av att 
många ungdomar har en negativ bild av det svenska rättsväsendet som i 
någon mån kriminaliserat deras levnadssätt. Regeringen har märkligt nog i 
sitt förslag valt att inte ta med ett mycket vanligt ungdomsbrott. I viss mån 
hänger troligen detta samman med den s.k. spärregeln och den rättstradition 
som finns i Sverige av att vara försiktig med att ålägga ansvar för ren 

                                                
162 Prop. 1993/94:57 s.  25. 
163 Schultz, SvJT 2010 s. 198. 
164 Svensson, M, Larsson, S, Social norms and intellectual property s. 59ff. 
165 SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2011, S. 206. Enligt statistik 
från IFPI var den totala summan fildelare i Sverige 2009 ca 3 miljoner. En stor del av dessa 
var då runt 15 år. 
166 Svensson, M, Larsson, S, 44ff. 
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förmögenhetsskada. Som dock framgått ovan har denna tradition luckrats 
upp på senare år, samtidigt som det förevarande förslaget om 
principalansvar knappast i övrigt var särskilt traditionellt förankrat. 
 
I sammanhanget kan det nämnas att den teknik som används för illegal 
fildelning ännu ej har bedömts av svenska domstolar. Med hjälp av en s.k. 
bittorrentklient, kan ett barn illegalt dela med sig av mängder av filer 
samtidigt, till en ännu större mängd nedladdare.167 Huruvida detta ska 
bedömas såsom samma skadehändelse eller inte är inte helt klart. En sådan 
bedömning hade fått stor betydelse för ett eventuellt principalansvar för 
föräldrar, eftersom detta beräknas per skadehändelse. Skulle det anses vara 
fråga om flera skadehändelser skulle beloppen kunna bli betydligt högre.  
 

7.2 Varför genomfördes förslaget denna 
gången? 

2009 var långt ifrån första gången som ett principalansvar för föräldrar 
diskuterades. Vid skadeståndslagens tillkomst blev det aldrig aktuellt, då det 
inte låg i linje med det huvudsakliga reformarbetet. 
 
BRÅ:s pm från 1990, som förordade ett objektivt ansvar, var ett mera 
utförligt förslag, som uppställde för och nackdelar med olika 
ansvarskonstruktioner samtidigt som en enkätundersökning genomfördes. 
Dock innehöll förslaget många tankar om social kontroll, som antagligen 
kändes förlegade redan av sin samtid. Den främsta bristen med BRÅ-
utredningen var emellertid att det även omfattade icke uppsåtliga skador, 
dvs. även oaktsamt beteende. Som kommer framgå nedan har den 
preventiva effekten ansetts vara omstridd gällande vårdslöshet. BRÅ:s 
förslag var en rad av flera åtgärder som skulle minska 
ungdomsbrottsligheten, såsom utökade möjligheter till ledighet för föräldrar. 
De andra förslagen stannade emellertid vid ritbordet, vilket också troligen 
medförde till att det objektiva ansvaret aldrig genomfördes. Detta framgår 
av prop. 1993/94:57. 
 
Lagstiftaren valde istället att skärpa tillsynsansvaret. Departementschefen 
har flera bra argument till varför ett objektivt ansvar inte ska väljas. Flera av 
dessa argument har återkommit i kritiken av 2009 års förslag. Argumenten 
som framförs till varför en konstruktion med ett skärpt tillsynsansvar istället 
ska väljas hade dock lika gärna kunnat användas om ett objektivt ansvar. 
Särskilt gäller detta departementschefens uttalanden om ett skärpt 
tillsynsansvars preventiva effekt.168 
 
Istället blev det förslaget från 2009 som gick igenom, trots att det innehöll 
sämre underlag än BRÅ-förslaget och inte heller innehöll någon enkät. Det 
enda riktiga sakliga förändringen var att ansvaret begränsades till att endast 
                                                
167 Erman, On bittorrent media distribution, s. 84ff. 
168 Prop. 1993/94:57 s. 16ff. 
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omfatta uppsåtliga brott. I övrigt bygger förslaget i stor del på BRÅ-
utredningen. Till och med viss argumentation gällande kompensation för en 
minskande social kontroll över barn bär stora likheter med BRÅ:s förslag. 
Bland annat antyds det i Ds 2009:42 att ett skärpt föräldraansvar är en 
kompenserande åtgärd för en minskande social kontroll. 
 
En väsentlig skillnad från BRÅ:s förslag är såklart framställningen. 
Ansvaret kallades istället för principalansvar, och det framställdes som ett 
verktyg för föräldrarna. Det var alltså inte fråga om någon börda, utan skulle 
istället hjälpa föräldrarna att uppfostra sina barn. Dessutom förklarades det 
tidigare ansvaret som fullständigt tandlöst, och det framhävdes nästan att 
föräldrar överhuvudtaget inte ansvarade för sina barns brott. Schultz liknar 
framställningen vid orwellskt nyspråk.169 
 
Flera remissinstanser samt lagrådet uttryckte att de inte hade något att erinra 
mot förslaget, trots att de inte var övertygade om förslagets bakomliggande 
syfte, dvs. preventionen. Några instanser uttalade sig inte om preventionen, 
men godtog ändå ett skärpt ansvar för föräldrar. 
 
Bengtsson, har framfört att preventionen på senare tid upplevt en renässans i 
svensk rätt. En ny syn på prevention skulle kunna ha bidragit till att 
förslaget genomfördes efter 2009. Huruvida det finns någon sanning i ett 
sådant resonemang kommer diskuteras nedan. 
 
Antagligen är den största skillnaden då och nu, det politiska läget. Den 
borgerliga regeringen på 90-talet var troligtvis inte lika stark som den 
regering som genomdrev förslaget 2009. 
 

7.3 Förslagets juridiska konstruktion 

I valet mellan olika sätt att utforma ett skärpt ansvar för föräldrar, bestämde 
sig regeringen för ett principalansvar, eftersom detta utgjorde en känd 
företeelse i svensk rätt i och med arbetsgivaransvaret. Förslaget fick dock 
skarp kritik från flera håll, eftersom det ansågs att ett principalansvar var ett 
avsteg från huvudprincipen i svensk rätt, att ansvar endast ska uppkomma 
vid vårdslöshet. Schultz ansåg, som ovan nämnts, att det skärpta 
föräldraansvaret enligt Ds 2009:42 hade så lite att göra med arbetsgivarens 
principalansvar att han istället benämnde det förra såsom strikt ansvar.170 
Han pekar främst på hur arbetsgivaransvaret är försett med 
säkerhetsventiler, då det begränsas genom att inte omfatta handlande utom 
tjänsten eller abnorm och uppsåtlig brottslighet. Schultz hänvisar i sin 
beskrivning av principalansvaret till Hellner, och menar att 
arbetsgivaransvaret traditionellt setts som ett sätt allokera om kostnader till 

                                                
169 Schultz, SvJT 2010 s. 196. Han menade att framställningen påminde om Storebrors 
propaganda i Orwells 1984. 
170 Se not 130. 
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en lämplig kostnadsbärare. En arbetsgivare har till skillnad från föräldrar 
stora möjligheter till ansvarsförsäkring.171 
 
Schultz användande av definitioner, som verkar vara ett sätt att skapa 
opinion, innebär att han frivilligt undgår poängen. Det nya skärpta 
föräldraansvaret fallet inom Hellners definitioner av både principalansvar 
och strikt ansvar. Därtill har principalansvaret en säkerhetsventil gentemot 
obilliga resultat i och med jämkningsregeln. Det bör också poängteras att 
föräldrar har en helt annan relation och ett helt annat inflytande över sina 
barn än vad en arbetsgivare har över sina anställda, varför samma typ av 
begränsningar av ansvaret kanske inte är påkallade. På samma sätt omfattar 
föräldraansvaret överhuvudtaget inte ren förmögenhetsskada, vilket kan få 
betydande effekter. Dock innebär avsaknaden av möjligheter till 
ansvarsförsäkring att föräldraansvaret till skillnad från arbetsgivaransvaret 
knappast kan sägas utgöra en placering av kostnaderna mot en lämpligare 
kostnadstagare. Förslaget bygger således helt på preventionen. 
 
Schultz hänvisar till Hellner när han framför sin syn på motiveringen bakom 
arbetsgivaransvaret. Hellner var som ovan anförts en motståndare till 
preventionen. Av naturliga skäl ansåg han därför att motiven till 
arbetsgivaransvaret var en placering utav kostnaderna. Som framgått av den 
deskriptiva delen, anger förarbetena även preventionen som ett skäl. Detta 
trots att huvudlinjen i den aktuella propositionen var tveksamhet gentemot 
prevention. 
 
Användandet av strikt ansvar och principalansvar för barn är högst 
intressant. Vid en hastig anblick kan det verka som om regeringen i sitt 
förslag liknat barn vid hundar eller någon farlig verksamhet. För den något 
mer insatte skulle det kunna verka såsom att barn liknades vid sina 
föräldrars arbetstagare. Även om detta inte är ett korrekt synsätt är ett 
principalansvar en form av social kontroll som snarast påminner om äldre 
tider och uttalanden i den ovan refererade utredningen från BRÅ.  
 
Som framgått ovan, är det sällan som privatpersoner åläggs ett strikt- eller 
principalansvar. Ett avsteg från denna princip borde enligt Schultz därför 
kräva goda skäl. En intressant aspekt av detta är tillkomsten av 
skadeståndslagen. Eftersom inriktningen av skadeståndet därvid ändrades 
till reparation började culparegelns effektivitet ifrågasättas. I förarbetena till 
skadeståndslagen uttalas det att några rättssociologiska undersökningar om 
försäkringens effekt på skadeståndsrätten saknas och att det är önskvärt att 
sådana kommer till stånd. Trots denna avsaknad valde lagstiftaren att 
fortsätta reformeringen av skadeståndsrätten.172 Lagstiftaren har således i 
viss mån tidigare vidtagit reformarbete av skadeståndsrätten, utan att ha de 
studier som önskades som stöd. 
 

                                                
171 Schultz, SvJT 2010 s. 199f. 
172 Prop. 1972:5 s. 81 f. 



 50 

Den juridiska konstruktionens lämplighet beror dock i slutändan på hur man 
betraktar förslagets bakomliggande syften. Frågan blir således hur 
ställningstagandet inför förslagets tankar om preventionen görs. 
 

7.4 Förslagets tankar om prevention 

Det som gjorde förslaget unikt, var att det i princip uteslutande motiverades 
genom skadeståndsrättens preventiva funktion. Regeringen ville använda 
civilrätt i kriminalpolitiska syften. 
 
I förslaget talas det om att ge föräldrarna ett verktyg att föra över gällande 
normer på sina barn. Det är således i första hand fråga om vad Ekelöf 
benämnde som en moralbildande prevention. Detta torde vara naturligt, då 
det är fråga om ett principalansvar, som inte i första hand drabbar 
skadevållaren. En avskräckande prevention blir därmed inte lika tydlig, då 
barnet redan ålagts ett skadestånd och ett eventuellt straff sannolikt redan 
uppfyllt denna funktion. Eventuellt skulle ett principalansvar kunna få 
individualpreventiv verkan, om ett barn vars föräldrar tidigare ålagts 
skadeståndsskyldighet pga. barnets vållande, i framtiden undviker att begå 
fler brott. Även i detta fallet kan det dock hävdas att barnets egna 
skadestånd och eventuella straffrättsliga påföljd troligen väger tyngre rent 
preventuellt. Lagstiftaren ville snarare förtydliga förälderns ansvar som 
normbildare och indirekt verka för att färre ungdomar överhuvudtaget börjar 
begå brott. 
 
Den moralbildande preventionens effekt torde vara svårast att bevisa. 
Ungdomsbrottslighet påverkas av en rad olika faktorer. Ekonomi, 
uppfostran, utbildning, fritidssysselsättning, medicinska förutsättningar 
mm.173 Därtill kommer att vi inte riktigt till fullo förstår orsakerna bakom 
människors vårdslösa agerande. Även om det kan konstateras att en ”bättre” 
uppfostran från föräldrarnas sida innebär en minskad risk för en brottslig 
karriär, betyder inte detta att införandet av ett principalansvar får någon 
effekt på hur föräldrar uppfostrar sina barn. I förslaget uttalas att det från 
flera håll, även kriminologiska, görs gällande att familjesituationen har stor 
effekt på huruvida barn hamnar i en brottslig bana samt att bristen på 
reaktioner från föräldrar påverkar risken. Ett skärpt skadeståndsansvar 
skulle enligt förslaget leda till bättre argument för insyn i barnens liv, samt i 
diskussionerna angående vilka regler som gäller i familjen.174 Oavsett 
huruvida det föreligger någon sanning i detta, förblir det alltjämt gissningar 
utan något egentligt stöd. I förslaget heter det bland annat att ”det finns 
anledning att anta” att ett skärpt ansvar innebär minskad brottslighet, eller 
att ett skärpt ansvar ”bör” leda till minskad brottslighet. Enligt Strömbäck 
är gissningar också just vad preventionsförespråkare som Lundstedt i stor 

                                                
173 Ds 2009:42 s. 11. 
174 Ds 2009:42 s. 47. 
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utsträckning sysslade med.175 Den preventiva effekten förutsätts helt enkelt 
vara där. 
 
I stor utsträckning baserar sig därmed preventionen på personliga åsikter, 
varav en del, liksom Svea hovrätt framförde, säkerligen innebär ett politiskt 
ställningstagande. Det går dock inte att komma ifrån att det förevarande 
fallet uppbär egenskaper som typiskt sett är vanliga där prevention 
godtagits. Det är fråga om uteslutande uppsåtligt vållande, det är fråga om 
ett principalansvar och det är ett område där ansvarsförsäkring inte är 
möjligt.  
 
Att det endast är fråga om uppsåtligt vållande innebär att typen av gärningar 
kan begränsas och i högre grad förstås. Ungdomsbrottslighetens orsaker må 
vara skiftande, men är inte lika komplexa som de bakomliggande faktorerna 
till människors oaktsamhet. Ett vanligt argument mot preventionen är att 
den straffrättsliga påföljden sannolikt tillgodoser den preventiva 
funktionen.176 I det förevarande fallet är det fråga om ett sekundärt 
ansvarssubjekt som inte de flesta fall inte själv tilldöms en straffrättslig 
påföljd. Argumentet har därmed inte bäring gällande föräldrars 
principalansvar. 
 
Preventionsaspekter har i viss mån tidigare godtagits gällande 
arbetsgivaransvaret. Lagstiftaren ansåg att arbetsgivaren var den som bäst 
kunde förhindra att skada uppkom. Dessutom menar bland annat Lundstedt 
att strikt ansvar har en särskilt preventiv effekt. Denna effekt har inte helt 
uteslutits av preventionsmotståndaren Hellner, som dock kritiserat den 
genom risken för överprevention. I det förevarande fallet torde risken för 
överprevention, i form av exempelvis barnaga, dock vara skyddad av 
strafflagstiftning och genom socialtjänsten. 
 
Ansvarsförsäkringar har allt sedan Lundstedts tid ansetts minska den 
preventiva effekten. Detta var också en utgångspunkt som togs i 
reformarbetet av skadeståndsrätten 1972.177 Därutöver har avsaknaden av 
möjligheten till ansvarsförsäkring haft betydelse vid tillkomsten av den 
diskrimineringslagstiftning vi har idag. Det borde därför vara naturligt att 
säga att en eventuell prevention får större betydelse i fall som det 
förevarande, där det inte finns några möjligheter till ansvarsförsäkring. 
 
En stor del av kritiken av förslagets påstådda preventiva effekt, gällde 
huruvida förslaget skulle slå orättvist mot ekonomiskt svaga familjer eller 
att det helt enkelt inte skulle få effekt då barnen trots föräldrars förmaningar 
inte lyssnade. Detta problem förnekas inte av förslaget, som löst det genom 
att i sådana fall låta principalansvaret få en kostnadsplacerande funktion. I 
förslaget ansågs det, ”med allmänna utgångspunkter”, rimligare att lägga en 
del av kostnaden på föräldrarna.178 Funktionen som ovan benämnts som 
                                                
175 Strömbäck, s. 1171. 
176 Se exempelvis Prop 1972:5 s. 80f. 
177 Prop. 1972:5 s. 81. 
178 Ds 2009:42 s. 47. 
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placering av kostnaderna, diskuteras oftast i samband med 
pulveriseringseffekten, såsom varit fallet i fråga om strikt ansvar och 
principalansvar. I detta fall rör det sig dessutom endast om en del utav 
kostnaderna. Det verkar snarare som regeringen nyttjat sig utav en sorts 
resonemang om rättvisa till grund för sin sak, då preventionseffekten i dessa 
fall redan underkänts. I mina ögon blir dessa ”allmänna utgångspunkter” 
därför inget annat än ett politiskt ställningstagande. 
 
En intressant aspekt av preventionen i detta sammanhang är det allmänna 
rättsmedvetandet. Enligt enkätundersökningarna i BRÅ:s PM var ett 
föräldraansvar oberoende av vållande väl förankrat bland allmänheten.179 
Om vi godtar undersökningen, trots vissa brister i ålder och utförande skulle 
detta innebära att människor generellt innehar uppfattningen att föräldrar är 
ansvariga för deras barns brottsligt vållade skador. Om detta är fallet, borde 
den preventiva effekten vara uppnådd genom att föräldrar redan innan 
lagändringen tillsett att deras barn inte begick brott. Annars skulle de själva 
riskera skadeståndsansvar. Det nyinförda ”verktyget” skulle således redan 
ha funnits. Allt annat torde vara att dra betydelsen av att markera genom ny 
lagstiftning för långt.    
 

7.5 Avslutande diskussion 

Av det nyss anförda, framgår att förslaget både uppvisade fördelar och 
nackdelar gällande tankarna om prevention. En del av fördelarna uppvisar 
ett visst mått av juridik, samtidigt som en hel del av nackdelarna tyder på att 
förslagets preventionstanke saknar en vetenskaplig kärna. I mina ögon 
kommer därför ett ställningstagande angående förslaget lämplighet bero på 
åtminstone dessa tre led: 
 
1. Huruvida man godtar att prevention överhuvudtaget existerar, 
2. Om man anser att förslagets idéer om prevention kan anses godtagbara 

och överväga dess nackdelar.  
3. Huruvida man anser att civilrätt bör och kan tjäna kriminalpolitiska 

syften. 
 

Alla dessa led bär ett mått av politisk övertygelse. Det gäller särskilt det 
andra ledet. Emellertid kan det också framföras rättsvetenskapliga argument 
till det andra ledets för- och nackdel. Det ska också klargöras att även 
socialdemokratiska regeringar på senare tid godtagit prevention. Ds 
2007:10, som bland annat ville framhäva diskrimineringsersättningens 
preventiva funktion direkt i lagtexten, utarbetades på uppdrag av en 
socialdemokratisk regering.180 Det som framfördes i förslaget är numera 
gällande rätt enligt diskrimineringslagen. Även om detta gällde 
diskrimineringslagstiftning, som i stor mån baserades på EU-rätt har således 
socialdemokraterna åtminstone i ett fall godtagit preventionen enligt 1. 

                                                
179 Denna slutsats har också visst stöd i den ovan citerade ledaren från SvD. 
180 Bengtsson, NFT 4/2007, s. 302. 
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Bengtsson har framfört att preventionen på senare tid fått en renässans. Ett 
principalansvar för föräldrar infördes i princip uteslutande av preventiva 
skäl. Det är första gången en förändring sker i stort sett enbart av detta 
syfte. Med hänsyn till att regeringar ur båda blocken i viss mån accepterat 
preventionen, samtidigt som den godtagits av domstolarna, borde det kunna 
talas om en preventionens pånyttfödelse. Huruvida denna pånyttfödelse 
kommer gälla all skadeståndsrätt eller endast områden där möjligheter till 
ansvarsförsäkring saknas, får framtiden utvisa. 
 
Schultz var tydligt negativ till frågeställningen i det tredje ledet, främst av 
principiella skäl. Han menade att skadeståndsrätten inte bör tjäna 
kriminalpolitiska syften. Om man bortser från rent principiella skäl, blir 
även tredje ledet en fråga om den aktuella preventionens verkan. En person 
som inte tror på preventionen, tror inte heller att förslaget kommer uppnå 
sina kriminalpolitiska syften. Om en person däremot godtar de första två 
leden, och även av principiella skäl skulle kunna acceptera en 
kriminalpolitisk användning av skadeståndsrätt, måste denne allt jämt göra 
ett ställningstagande till om förslaget kan uppnå det angivna syftet att 
minska risk för ungdomsbrottslighet. Ett sådant ställningstagande är 
beroende av en bedömning av förslagets påstådda effekter. Emellertid har 
den borgerliga regeringen infört en reglering vars effekter antagligen är 
omöjliga att mäta. 
 
Att bekämpa ungdomsbrottslighet medför stora kostnader. Det kan vara allt 
från kostnader för motiverade lärare och socialsekreterare till utgifter för 
stimulans av ungdomar i form av fritidsgårdar och idrottsanläggningar. 
Genom att införa ett principalansvar har regeringen vidtagit påvisbara 
åtgärder mot ungdomsbrottsligheten, utan att detta ens påverkat 
statsbudgeten. Lagändringen kan inte heller kritiseras för att vara 
verkningslös, eftersom dess effekter är så svåra att mäta. Fråga är därför om 
regeringen infört ett principalansvar för föräldrar som ett sätt att slippa ta tag 
i ungdomsbrottsligheten med konkreta och effektiva metoder. Om detta är 
fallet, blir ställningstagandet till det tredje ledet ganska enkelt. Att använda 
civilrätten i kriminalpolitiska syften kan innebära att konkreta 
kriminalpolitiska åtgärder aldrig vidtas. Följden av detta blir i slutändan att 
konstruktioner med politiska papperstigrar faktiskt kan stjälpa arbetet mot 
en minskad ungdomsbrottslighet. 
 
 



 54 

Käll- och litteraturförteckning 
Offentligt tryck 
 
Prop. 1972:5 Förslag till skadeståndslag m.m. 
Prop. 1993/94:57 Vårdnadshavares skadeståndsansvar. 
Prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada. 
Prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare. 
Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering. 
 
Ds 2007:10 Skadeståndsfrågor vid kränkning. 
Ds 2009:42 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare. 
 
Remissvar 
 
Barnombudsmannens remissvar angående Ds 2009:42. 
 
Karlstad kommuns remissvar angående Ds 2009:42. 
 
Kronofogdemyndigheten remissvar angående Ds 2009:42. 
 
Juridiska fakulteten vid Lunds universitets remissvar angående DS 2009:42 
 
Stockholms kommuns remissvar angående Ds 2009:42. 
 
Svea Hovrätts remissvar angående Ds 2009:42. 
 
 
Litteratur 
 
Andersson, H, Skyddsändamål och adekvans, Iustus förlag, Uppsala 1993. 
 
Bengtsson, B, Strömbäck, E, Skadeståndslagen – En kommentar, upplaga 4, 
Norstedts Juridik AB, Uppsala och Stockholm, 2011. 
 
Ekelöf, P-O, Straffet, skadeståndet och vitet en studie över de rättsliga 
sanktionernas verkningssätt, upplaga 8, Lundequistska bokhandeln, Uppsala 
1942.  
 
Erman, D, On bittorrent media distribution, Blekinge institute of 
technology, Karlskrona, 2008. 
 
Hellner, J, Radetzki, M, Skadeståndsrätt, upplaga 8, Nordstedts Juridik AB,  
Visby 2010. 
 
Karlgren, H, Skadeståndsrätt, upplaga 5, P.A. Norstedt & söners förlag, 
Stockholm 1972. 



 55 

 
Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada – Särkilt vid vilseledande av annan 
än kontraktspart, Juristförlaget, Stockholm 1987. 
 
Roos, CM, Ersättningsrätt och ersättningssystem, Norstedts förlag, 
Stockholm 1990. 
 
Ussing, H, Skyld og Skade, Nielsen & Lydiche, Köpenhamn 1914. 
 
Artiklar 
 
Agell, A, Föräldrars skadeståndsansvar, Vänbok till Erland Strömbäck, 
Stockholm, 1996, s. 1. 
 
Bengtsson, B Om kränkning och diskriminering, Nordisk 
försäkringstidskrift 4/2007 s. 299. 
 
Bladini, F, Preventionstanken i den skadeståndsrättsliga utvecklingen, 
Vänbok till Erland Strömbäck, Stockholm, 1996, s 55. 
 
Hellner, J, ”Enhetliga regler eller områdesanpassade ersättningar –  
lapptäcke eller ej?”. I: Nordisk försäkringstidskrift 3/1990, s. 218. 
 
Hellner, J, Skadeståndsrättens reformering, SvJT 1967 s 673. 
 
Karlgren, H, Skadeståndsrättens reformering och allmänpreventionen, SvJT 
1968 s. 695. 
 
Roos, CM, Inlägg i diskussionen med anledning av A. Vinding Kruses 
föreläsning, SvJT 1987 s. 418. 
 
Schultz, M, Föräldrars ansvar för barns brott, SvJT 2010 s. 195.  
 
Strömbäck, E, Internationella strömningar i skadeståndsrätten- 
kompensation eller prevention? Från det 35:e Nordiska juristmötet i Oslo 
18-20 augusti 1999. 
 
Ullman, H, Strikt ansvar utan stöd i lag, JT 2009/2010 s. 613.  
 
 
Tidningsartiklar 
 
Svenska Dagbladet, ledare 2009-10-06 – Hjälp föräldrarna att hjälpa sina 
barn. 
. 
Aftonbladet, 2009-10-05 – Läsarna splittrade om föräldraansvaret. 
 
Sydsvenskan, 2009-10-05 - Föräldrar ska betala för barns brott. 
 



 56 

Rapporter 
 
BRÅ-PM 1990-1 Barnens brott och föräldrarnas ansvar. 
 
SCB rapport 104, Levnadsförhållanden, Offer för våld och egendomsbrott 
1978-2002. 
 
SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2011. 
 
Svensson, M, Larsson, S, Social norms and intellectual property, 
Department of Sociology of Law 2009. 
 
Försäkringsvillkor 
 
Folksam hem och villa – 
http://www.folksam.se/dpublic/a0346.nsf/vLookUpFiles/S2940.pdf/$FILE/
S2940.pdf - läst 2012-02-25. 
 
IF Hem -
http://www.if.se/web/se/SiteCollectionDocuments/Private/Hem/2011/hem%
20maj2011.pdf – läst 2012-02-25. 
 
Trygg-Hansa Hem-, villahem och fritidsbostadsförsäkring - 
http://www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/pdf/2011/privat/hus_oc
h_hem/P00296_1205_HemVillkor_WEB.pdf - läst 2012-02-25. 
 
Övrigt 
 
Professor Bengtsson om utredarens bibehållna självrespekt 
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article158298.ece?for
mat=print – läst 2012-02-25. 
 



 57 

Rättsfallsförteckning 
Högsta domstolen 
 
NJA 1928 s. 316  
 
NJA 1937 s. 197 
 
NJA 1946 s. 734  
 
NJA 1946 s. 736 
 
NJA 1942 s. 473 
 
NJA 1943 s. 343 
 
NJA 1946 s. 148 
 
NJA 1947 s. 385  
 
NJA 1948 s. 262 
 
NJA 1960 s. 644 
 
NJA 1966 s. 468.  
 
NJA 1980 s. 383  
 
NJA 1986 s. 712  
 
NJA 1987 s. 69 
 
NJA 1991 s. 720  
 
NJA 1993 s. 41 I och II 
 
NJA 1996 s. 68 
 
NJA 1997 s. 468  
 
NJA 1997 s. 684 
 
NJA 1998 s. 520 
 
NJA 2000 s. 380 
 
NJA 2004 s. 566  



 58 

 
NJA 2005 s. 520 
 
NJA 2007 s. 540 
 
Hovrätter 
 
Svea hovrätts dom den 25 mars 2011, mål 1218-11  
 
Hovrätten för Övre Norrlands dom den 6 juli 2011 mål T 1121-10  
 
Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 8 juli 2011 mål nr B 545-11 
 
Svea Hovrätts dom den 19 oktober 2011 mål nr B 7356-11 och B 7987-11,  
 
Hovrätten för Västra Sverige dom den 15 februari 2012 mål nr T 4008-11  
 
EU-domstolen 
 
C-180/95 Draehmpaehl mot Urania Immobilienservice OHG 


	Summary
	Förord
	Förkortningar
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund och syfte
	1.2 Frågeställning
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Metod och material
	1.5 Disposition

	2 Grundläggande om svensk skadeståndsrätt
	2.1 Culparegeln
	2.1.1 Adekvat kausalitet

	2.2 Skadetyper
	2.2.1 Person- och sakskada
	2.2.2 Ren förmögenhetsskada och spärregeln
	2.2.3 Kränkning

	2.3 Culparegelns förhållande till försäkringar och specialreglering

	3 Principalansvar och strikt ansvar som ansvarsformer
	3.1 Principalansvar
	3.2 Strikt ansvar

	4 Skadeståndets funktion i svensk rätt
	4.1 Kampen mellan reparation och prevention
	4.2 Andra funktioner

	5 Lagändringen
	5.1 Tidigare förslag till ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar
	5.1.1 Prop. 1972:5
	5.1.2 BRÅ-PM 1990-1
	5.1.3 Prop 1993/94:57

	5.2 Mottagande av förslaget om ett principalansvar för föräldrar
	5.2.1 Kritik
	5.2.2 Positivt bemötande


	6 Föräldrars skadeståndsansvar enligt gällande rätt
	6.1 Föräldrars principalansvar
	6.2 Domstolarnas tillämpning av föräldrars principalansvar och därtill hörande jämkningsregel
	6.2.1 Svea Hovrätt
	6.2.2 Hovrätten för Övre Norrland
	6.2.3 Hovrätten för Västra Sverige
	6.2.4 Hovrätten för Nedre Norrland

	6.3 Föräldrars skadeståndsansvar med anledning av bristande tillsyn
	6.4 Föräldrars skadeståndsansvar och möjligheten till ansvarsförsäkring

	7 Analys och slutsatser
	7.1 Förslaget om principalansvar och dess inverkan på det skadeståndsrättsliga föräldraansvaret
	7.2 Varför genomfördes förslaget denna gången?
	7.3 Förslagets juridiska konstruktion
	7.4 Förslagets tankar om prevention
	7.5 Avslutande diskussion

	Käll- och litteraturförteckning
	Rättsfallsförteckning

