
EXAMENSARBETE

Solidariskt skadeståndsansvar
Hur berörs ungdomar?

Mathilda Broström
Lisa Bäckander

2014

Filosofie kandidatexamen
Rättsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



I 
 

Abstract 
The purpose of this study has been to see how the joint and several liability affects young 
people and what the consequences might be. It has also been explained how the law at that 
specific field looks like and if the rules are to be seen as fair or unfair. The method that has 
been used is the traditional legal methodology with the source of law in focus. The primary 
source has been skadeståndslagen. Joint and several liability means that many liable are 
responsible for the same damage. A responsibility like that can be adjusted for youths if the 
dilapidation seems brutishly. For the young victim, these rules are often positive but for those 
who are liable there can be negative effects. This among other things can make the youth’s 
entrance to an adult life difficult.       
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Sammanfattning 
Denna uppsats syfte har varit att behandla hur det solidariska skadeståndsansvaret berör 
ungdomar och vilka konsekvenser det kan ge. Det har även redogjorts för hur gällande rätt ser 
ut på detta område samt om reglerna kan ses som rättvisa eller orättvisa. Den metod som 
använts är den traditionella juridiska metoden där rättskälleläran har tillämpats. 
Skadeståndslagen har varit den främsta källan. Ett solidariskt skadeståndsansvar innebär att 
flera skadeståndsskyldiga svarar för samma skada. För ungdomar kan ett sådant ansvar 
jämkas om skadeståndet anses oskäligt. För den skadelidande är ofta dessa regler positiva 
men för de skadeståndsskyldiga finns ett flertal negativa effekter. Bland annat kan ungdomars 
inträde i vuxenlivet försvåras.      
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Kapitel 1 
Inledning 

 
I detta kapitel introduceras ämnet för läsaren. Först presenteras bakgrunden till ämnesvalet 

och därefter uppsatsens syfte. Även avgränsning och metod visas här. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
År 2012 fanns det 1180 barn med skulder registrerade hos Kronofogden. Summan på 
skulderna uppgick till över 14 miljoner kronor.1 Myndighetens statistik över ungdomar från 
18 – 25 år visade att det, samma år, fanns 40 338 ungdomar registrerade med skulder över 1.2 
miljarder kronor.2 Ett par år tidigare avsåg 75 % av de ungas vara obetalda skadestånd och av 
dessa gällde en fjärdedel ett solidariskt ansvar.3 

 
Det finns många konsekvenser av att som ung skuldsätta sig eller få betalningsanmärkningar. 
Exempelvis kan det ge problem med att få lån av banker, skaffa telefonabonnemang eller 
hyreskontrakt senare i livet. Ett informationsbrev, angående solidariskt skadeståndsansvar, 
skickades ut till ungdomar i Göteborg som under det senaste året blivit dömda till att betala 
skadestånd. I samband med detta gjordes intervjuer som visade att många av ungdomarna 
tyckte att det solidariska ansvaret var svårt att överblicka. Det har också indikerats på att ett 
sådant ansvar skapar svårigheter till att bli helt skuldfri samt att de skadeståndsskyldiga binds 
samman på ett ogynnsamt sätt. Det solidariska skadeståndsansvaret motiveras vanligtvis av en 
rättviseaspekt genom att den skadelidande kan få ut sin ersättning från vem som helst av de 
ansvariga. Det finns även åsikter där det solidariska ansvaret ses som orättvist. Detta genom 
att den person som betalat hela beloppet kan ha svårt att få igen de övrigas delar genom att 
rikta regresskrav.4       
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka konsekvenser som kan uppstå då unga 
personer hamnar i ett solidariskt skadeståndsansvar. I uppsatsen kommer fortsättningsvis 
begreppen unga personer samt ungdomar syfta på personer mellan 15 – 21 år. Begreppen 
vårdnadshavare och föräldrar kommer att användas synonymt. 
 
De frågeställningar som kommer att besvaras är:  

• Hur ser rättsområdet ut gällande det solidariska skadeståndsansvaret för unga 
personer?  

• Hur berör det solidariska skadeståndsansvaret unga personer? 
• Är det solidariska skadeståndsansvaret rättvist eller orättvist? 
 

                                                
1http://www.kronofogden.se/download/18.6f6dad1813c5c1430f6800016380/1361354478299/Undomsskulder_0
_17_lan_kommun_2012.pdf 
2http://www.kronofogden.se/download/18.6f6dad1813c5c1430f6800016394/1361354631755/Undomsskulder_1
8_25_lan_kommun_2012.pdf  
3 Barnombudsmannen och Kronofogdemyndigheten, 2010, Solidariskt skadeståndsansvar – en skuldfälla för 
unga?.	  
4 Barnombudsmannen och Kronofogdemyndigheten, 2010, a a s. 
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1.3  Avgränsning 
Inomobligatoriska kontraktsförhållanden har valts att lämnas utanför denna uppsats då det är 
ett så pass omfattande område att det skulle spränga ramarna. Ansvarsförsäkring nämns i 
uppsatsen men för att avgränsa ämnet ytterligare ges ingen djupare bild av detta. 
 
 
1.4 Metod 
Denna uppsats baseras på den traditionella juridiska metoden som också innefattar 
rättskälleläran. De centrala källorna i rättskälleläran är lag, lagförarbeten, praxis och relevant 
doktrin.5 Det är främst från dessa källor information till denna uppsats hämtats från men även 
myndighetspublikationer har använts. På Luleå tekniska universitetsbiblioteks hemsida har en 
litteratursökning utförts. Sökord som använts är: solidariskt ansvar, skadeståndsrätt, 
solidariskt skadeståndsansvar och flera skadeståndsskyldiga, i olika kombinationer. Sökningar 
med dessa ord har också gjorts i olika databaser som till exempel Karnov.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Sandgren, 2010, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 36 – 38. 
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Kapitel 2  
SkL 

 
I detta kapitel ges en allmän bild av skadestånd och SkL. Detta för att ge läsaren en 

övergripande förståelse om ämnet. 
 
 

2.1 Allmänt om skadestånd 
Skadestånd är den ersättning som sätter den skadelidande personen i samma ekonomiska läge 
som om skadan aldrig skett.6 Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen 1972:207. Lagen 
är dispositiv och gäller så länge det inte finns några andra bestämmelser i annan lag.7 Till 
skillnad från straffrätten, där gärningsmannen och gärningen står i centrum, fokuserar 
skadeståndsrätten istället på den skadedrabbade.8 Den nuvarande skadeståndslagen trädde i 
kraft år 1972 och innan dess behandlades allmänna skadeståndsregler i 1864 års strafflag, SL. 
Där reglerades det att skadestånd skulle utgå vid en brottslig handling.9 Idag står fortfarande 
skadeståndsrätten nära straffrätten. Detta i och med att skadeståndsskyldighet uppstår genom 
samma förutsättningar som det gjorde i SL, innan SkL infördes. Vid sidan om 
bestämmelserna i SL fanns skadeståndsrättsliga regler som tillämpades utan lagstöd. Den 
huvudsakliga regeln var culparegeln. 10  Denna regeln kommer redogöras för senare i 
uppsatsen.   
 
Inom skadeståndsrätten finns två olika indelningar. De inomobligatoriska och de 
utomobligatoriska kontraktsförhållanden. När det inte finns något sorts kontraktsförhållande 
mellan parterna är det frågan om ett utomobligatoriskt kontraktsförhållande. Då det finns 
något slags kontrakt mellan parterna blir det istället ett inomobligatoriskt förhållande, även 
kallat kontraktsmässigt förhållande. Den viktigaste skillnaden mellan dessa två förhållanden 
är hur skadeståndsskyldigheten regleras. I den inomobligatoriska är det avtalet mellan 
parterna som ofta bestämmer skadeståndsskyldigheten. Exempelvis kan köplagen (1990:931) 
reglera skadeståndsskyldigheten för säljares dröjsmål i ett förhållande mellan säljare och 
köpare. Vid utomobligatoriska kontraktsförhållanden är det SkL som vanligtvis tillämpas.11 
Det inomobligatoriska kontraktsförhållandet kan ses i skadeståndslagens 1 kap 1 §. Där 
framgår det att SkL inte ska tillämpas om det finns andra regler om skadestånd i ett 
avtalsförhållande. Portalparagrafen lyder:   
 

“I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej 
annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt 
följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden.” 

 
Bestämmelsen om att skadeståndsansvar kan grunda sig i avtal eller andra regler innebär dock 
inte att det föreligger något hinder för att SkL ska kunna tillämpas då det föreligger ett 
kontraktsförhållande.12  
 
 
                                                
6 Hellner & Radetzki, 2010, Skadeståndsrätt, s 25. 
7 SOU 2004:122, s 618. 
8 Schultz, 2008, Kritik mot kränkningsbegreppet, s 37. 
9 Bengtsson & Strömbäck, 2008, Skadeståndslagen - en kommentar, s 15. 
10 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 31. 
11 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 25. 
12 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 91.	  
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2.1.1 Culparegeln 
Culparegeln är den grundläggande skadeståndsregeln inom svensk rätt. Den innebär att det 
förutsätts vårdslöshet eller uppsåt för att skadestånd ska utgå. Det krävs inte att skadan sker 
genom en brottslig handling utan det räcker med att någon handlar uppsåtligt eller oaktsamt. 
Tidigare fanns en liknande regel i SL 6 kap 1 §. Där reglerades endast en del av 
culpaprincipen, skadestånd på grund av brott, men ansvaret vid uppsåt och vårdslöshet gällde 
även då.13 Den nuvarande culparegeln finns i SkL 2 kap 1 § och har följande lydelse: 
 

”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada 
eller sakskada skall ersätta skadan.” 

 
Som syns i lagtexten behandlas endast person- och sakskada i regeln. När det är fråga om en 
ren förmögenhetsskada ersätts den endast om skadan skett genom en brottslig handling. 
Ersättning av ideell skada behandlas inte heller av culparegeln. För den typ av skada finns det 
särskilda regler i SkL 2 kap 3 §.14  
 
 
2.1.2 Adekvat kausalitet 
För att skadeståndsansvar ska utdömas krävs att det finns ett beräkneligt orsakssamband 
mellan skadan och handlingen. Inom skadeståndsrätten kallas detta för adekvat kausalitet.15 
Kravet på orsakssamband sägs vara den viktigaste delen i skadeståndsrätten men det är också 
ett av de mest otydliga begreppen. Orsakssambandet binder samman de skadelidande och de 
skadevållande och är därför viktig.16 Adekvat kausalitet är en allmän skadeståndsrättslig 
grundsats, en sådan grundsats har som syfte att fylla luckor i lagen.17 Detta kan bland annat 
ses i NJA 1993 s 41 där HD säger följande: 18 
 

”En grundsats inom skadeståndsrätten är att det skall föreligga 
adekvat kausalitet mellan en handling och en inträffad skada för att 
skadestånd skall kunna utgå. Genom kravet på adekvat kausalitet 
förhindras att alltför oväntade och avlägsna skadeverkningar 
ersätts.” 

 
Kravet innebär att skadan ska vara en beräknelig konsekvens av handlingen. Det kan också 
sägas att handlingen måste ha ökat risken för att skadan skulle ha inträffat.19 Vållandet ska, 
med andra ord, vara en nödvändig betingelse för skadan. Detta finns det ett typexempel på 
från 1800 – talet. Exemplet handlar om en kusk som somnar när denne kör en vagn med 
passagerare. Detta anses som vårdslöst. Hästen som drar vagnen hamnar på grund av detta på 
fel väg och passagerarna träffas där av en blixt och avlider. Om inte kusken hade somnat hade 
vagnen aldrig varit på fel väg och passagerarna skulle således inte ha avlidit. Kuskens 
vållande är därför en nödvändig betingelse för skadan.20 Om fallet är sådant att skadan inte 
varit förutsägbar frias den skadevållande, som huvudregel, från ansvar.21 I svensk rätt brukar 

                                                
13 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 45. 
14 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 45 f. 
15 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 39. 
16 Schultz, 2007, Kausalitet – Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 27 – 29. 
17 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 30. 
18 NJA 1993 s 41. 
19 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 38 f. 
20 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 202 f.	  
21 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 38 f. 
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det kallas för inadekvat.22 Bevisbördan för att adekvat kausalitet föreligger faller på den 
skadelidande. Det har dock, under de senaste åren, kommit allt fler exempel där det räcker att 
den skadedrabbade kan bevisa att orsakssambandet är sannolikt.23       
 
 
2.2 Skadeståndets funktioner  
Skadeståndets funktioner talar om varför reglerna är fördelaktiga och användbara. Det finns 
främst två huvudtyper av funktioner. Den första är reparation som innebär att skadeståndet är 
till för att bereda ersättning för den skada som inträffat, för den skadelidande personen. Denna 
funktion kan sägas ha en allmän betydelse för samhället.24 Det kan vara önskvärt att 
ersättning ges för skador som skulle ge den drabbade stora ekonomiska konsekvenser. En 
svaghet i detta är dock att skadan bara flyttas från den skadelidande till den 
skadeståndsskyldiga.25 Överflyttningen av skadebördan kan i sig ses som en egen funktion för 
skadeståndsrätten. 26 Den reparativa funktionen förutsätter att det finns någon av de 
skadeståndsansvariga som faktiskt kan betala ersättningen.27     
 
Den andra funktionen är den preventiva. Den syftar till att förhindra skador som kan ge 
upphov till ersättning. Under denna funktion finns två indelningar, den individualpreventiva 
och den allmänpreventiva effekten. En person som en gång varit skadeståndsskyldig kan bli 
mer försiktig i framtiden för att inte hamna i en sådan situation igen. Detta är den 
individualpreventiva effekten. Den allmänpreventiva effekten visar sig genom att personer 
undviker handlingar som kan medföra skadeståndsskyldighet. Diskussioner har förts om att 
den preventiva funktionen är den viktigaste av funktionerna för skadestånd. Ett av 
argumenten är att det är viktigare att antalet skador blir färre än att ersättning utgår om skada 
inträffat. Detta skapar en trygghet i samhället genom att allmänheten inte behöver oroa sig för 
att bli utsatt för någon typ av skada.28 Trygghetsaspekten ses ensamt som en funktion för 
skadeståndsrätten. Detta i och med att det skapar trygghet att veta att en eventuell skada blir 
ersatt. Trygghetsaspekten har dock en baksida för den som riskerar att ådra sig 
skadeståndsskyldighet. Detta kopplas ihop med det preventiva, avskräckande, syftet.29 
 
Det finns ytterligare två funktioner. Den ena kallas för ekonomisk prevention. Denna funktion 
innebär att reglerna om skadestånd skapar motiv att handla på ett sätt som inte leder fram till 
skada och dessa motiv är ekonomiska. För att lättare visa skillnaden från den ovan nämnda 
preventiva funktionen ges ett exempel. En arbetsgivare ser till att skapa en säker arbetsmiljö 
för att så långt som möjligt undvika risken för att skada inträffar. En eventuell 
arbetsplatsolycka hade kunnat ge ett högt skadestånd som arbetsgivaren i och med det 
försöker förebygga.30 Den andra funktionen är den riskfördelande funktionen, också kallad 
pulvrisering av förluster. Den innebär att skadan inte ska drabba någon enskild på ett 
betydande sätt.31 Istället kan förlusten som skadan skapat ersättas av exempelvis staten som 
då slår ut förlusten på skattebetalarna.32 Det mest vanliga är dock att ansvaret läggs på 
                                                
22 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 203.	  
23 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 38 f.	  
24 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 39 f. 
25 SOU 1950:16, s 69 f. 
26 SOU 1950:16, s 73.	  
27 Dufwa, 1993, Flera skadeståndsskyldiga III, p 4762.	  
28 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 42 – 44. 
29 SOU 1950:16, s 72. 
30 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 45. 
31 SOU 2004:122, s 618. 
32 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 42. 
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personer eller företag med ansvarsförsäkring. Detta gör att förlusten slås ut på ett kollektiv 
och ingen enskild drabbas.33        
 
 
2.3 Typer av skada  
Inom skadeståndsrätten delas skador upp i främst tre kategorier. Dessa kan ses i SkL 2 kap 1-
2 §§ och är person-, sak- och ren förmögenhetsskada. 
 
Person- och sakskada är, precis som begreppen indikerar på, skador på person eller sak. 
Begreppet personskada finns inte definierat i någon lag utan tolkning görs utifrån praxis och 
förarbeten.34 Personskada avser både fysiska och psykiska skador. Exempel på denna typ av 
skada är hjärnskakning framkallad av misshandel eller genom någon form av kränkning. De 
psykiska menen kan även vara en följd av en kroppslig skada, att den skadelidande till 
exempel hamnar i ett chocktillstånd.35 För att ersättning ska utgå enligt SkL måste det finnas 
ett beräkneligt orsakssamband mellan skadan och handlingen.36 Personskada avser också 
skada där någon avlider av skadehandlingen.37 Då någon avlider direkt eller en tid efter en 
personskada och denne person inte hinner få ut ersättningen kan de efterlevande istället få 
skadeståndet. Ansvarsreglerna angående culpa, principalansvar etcetera tillämpas i detta fall 
som vanligt. Det kan sägas att de efterlevande träder i den avlidnas ställe som skadelidande.38 
Begreppet sakskada syftar främst på skada på fast egendom eller lösa saker. Skadan ska ha 
förorsakats av fysiska medel och vara en direkt följd av handlingen. Förlust av egendom 
räknas också till denna skadetyp. Sakskada är till exempel klotter på en husvägg eller att 
någon bränner ner en bil.39 
  
Ren förmögenhetsskada är enligt SkL 1 kap 2 § en ekonomisk skada som uppstår genom en 
brottslig handling utan att någon lider person- eller sakskada. I de fall då förmögenhetsskadan 
uppstår i samband med person- eller sakskada räknas den som en följdskada och således inte 
som den primära skadan.40 Om ren förmögenhetsskada uppstår utan att ett brott begåtts 
föreligger inte skadeståndsskyldighet för den som vållat skadan. Det är till exempel således 
tillåtet att ett företag konkurrerar med ett annat på ett lagligt sätt.41 För att det ska vara en 
ekonomisk skada enligt SkL 1 kap 2 § ska skadan gå att värdera i pengar. Exempel på ren 
förmögenhetsskada är följder som uppkommer genom bedrägeri eller skada som leder till 
utebliven inkomst.42 I praxis, NJA 1994 s 709, har en man lämnat vilseledande uppgifter till 
försäkringsbolag angående att hans bil blivit stulen. Bilen var i själva verket inte stulen och 
försäkringsbolaget yrkade på att få skadestånd av mannen på grund av de utredningskostnader 
som bolaget lagt ner. HD ansåg att försäkringsbolaget haft betydande utgifter med direkt 
koppling till mannens bedrägliga uppgifter. Mannen blev i och med detta skyldig att betala 
skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada genom brott till försäkringsbolaget. 43 
Tredjemansskada är en allmän princip som inte tas upp i SkL men som ändå är gällande. Den 
innebär att om någon indirekt drabbas av en ekonomisk förlust, genom annan persons skada, 
                                                
33 SOU 2004:122, s 618.	  
34 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 143.  
35 SOU 1973:51, s 36 f. 
36 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 39. 
37 Prop 1975:12, s 20.  
38 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 405.  
39 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 331 f. 
40 Bengtsson, lagkommentar nr 4, SkL 1 kap 2 §.   
41 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 67. 
42 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 43. 
43 NJA 1994 s 709. 
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kan denne som huvudregel inte kräva ersättning. Till exempel kan en arbetsgivare inte få 
ersättning om en nyckelperson i företaget skadas och blir borta från arbetet.44 
 
Det finns ytterligare en kategori av skador inom skadeståndsrätten. Detta är ideell skada och 
behandlas i SkL 2 kap 3 §. Vad begreppet ideell skada betyder och innefattar är oklart men en 
sådan skada kan inte värderas i pengar. Det handlar ofta om upplevelser som är personliga 
och känslomässiga45 och som inte behöver hänga samman med en fysisk skada.46 Exempel på 
när skadestånd för ideell skada utgått är när staten åsidosatt mänskliga rättigheterna i 
EKMR.47 Detta kan ses i NJA 2007 s 295 där en privatperson förde talan mot staten. Personen 
menade att staten brutit mot artikel 5.5 i europeiska konventionen genom att låta honom sitta 
häktad en oskäligt lång tid innan hans sak prövades i domstol. Staten menade att häktningen 
inte alls varit oskäligt lång och att det inte spelar någon roll om det skett en överträdelse av 
konventionen då skadestånd bara ska utgå för skador som ersätts enligt skadeståndslagen. HD 
meddelade att staten visst kan dömas att betala skadestånd utöver bestämmelserna i 
skadeståndslagen om det krävs för att Sverige ska uppfylla sina plikter enligt den europeiska 
konventionen.48 I SkL 2 kap 3 § framkommer också att skadan måste uppstå genom en 
brottslig handling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 40 f. 
45 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 367. 
46 Bengtsson, lagkommentar nr 13, SkL 2 kap 3 §. 
47 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 366 f.	  
48 NJA 2007 s 295. 
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Kapitel 3  
Solidariskt skadeståndsansvar för unga 

 
I detta kapitel behandlas det solidariska skadeståndsansvaret samt ungdomars 

skadeståndsskyldighet. Det ges en fördjupad bild av gällande rätt på detta område. 
 
 

3.1 Solidariskt skadeståndsansvar 
I den första propositionen till skadeståndslagen presenteras regeln om det solidariska 
ansvaret. Där visas att den regel som tidigare funnits angående solidariskt skadeståndsansvar, 
SL 6 kap 5 §, fortfarande ska tillämpas. I SL uttrycktes det att flera personer som orsakat 
samma skada skulle ansvara ”en för alla och alla för en”. Förslaget till den nya 
skadeståndslagen skulle inte innebära någon större saklig förändring av regeln. Det ansågs 
dock att uttrycket ”en för alla och alla för en” var ålderdomligt. Det nya begreppet skulle 
istället vara solidariskt ansvar som vid denna tidpunkt ansågs vara så pass allmänt vedertaget 
att det inte kunde ses som ett problem att byta till detta modernare uttryck.49  
 
Solidariskt skadeståndsansvar återfinns idag i SkL 6 kap 4 § och reglerar att flera 
skadeståndsskyldiga har ett delat ansvar. Paragrafen har följande lydelse: 
  

”Skall två eller flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt 
 för skadeståndet, i den mån ej annat följer av att begränsning 
gäller i den skadeståndsskyldighet som åvilar någon av dem.” 

 
Med solidariskt ansvar menas, som tidigare nämnts, att flera skadeståndsskyldiga ansvarar för 
samma skada ”en för alla och alla för en”. Den skadedrabbade kan således vända sig till vem 
som helst av de skyldiga och kräva ut hela beloppet.50 Vem den skadelidande väljer att kräva 
ersättningen av kan till exempel bero på vem som är huvudansvarig till skadan eller vem som 
är lättast att kontakta. Han eller hon ska känna trygghet i att hela skadeståndet utgår även om 
bara en av de skyldiga har resurser för att betala.51 I detta sammanhang nämns ibland 
solidaritetsprincipen. Principen innebär att det är den skadelidande själv som bestämmer hur 
ansvarsfördelningen ska vara. Detta motsvarar sedan de skadeståndsansvarigas regress 
gentemot varandra. Syftet med principen är inte att den skadelidande ska verkställa en 
ansvarsuppdelning utan principen är ett hjälpmedel för honom eller henne. 52  När ett 
solidariskt skadeståndsansvar åläggs tas det inte hänsyn till om någon har varit mer delaktig i 
vållandet än någon annan. Ansvaret delas fortfarande upp solidariskt i förhållande till den 
skadelidande, även om det finns någon som varit huvudansvarig.53   
 
Det solidariska ansvaret ska endast utgå ”… i den mån ej annat följer av att begränsning gäller 
i den skadeståndsskyldighet som åvilar någon av dem.” Det nu nämnda följer av SkL 6 kap 4 
§. Detta är ett tillägg till huvudregeln, från lagrådet, där de menade att det solidariska ansvaret 
inte alltid föreligger.54 Undantaget som lagrådet införde ska gälla om någon eller några av de 
skadevållande har ett begränsat ansvar, det vill säga ett nedsatt skadeståndsansvar. 

                                                
49 Prop 1972:5 s 588. 
50 Dufwa, 1993, Flera skadeståndsskyldiga II, p 4002.  
51 SOU 2004:122, s 625. 
52 Dufwa, 1993, Flera skadeståndsskyldiga III, p 4838. 
53 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 240 - 242. 
54 Dufwa, 1993, a a s, p 4027. 
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Exempelvis om det är en ungdom, person A, och två vuxna personer, person B och C, som 
vållat skadan gemensamt och ungdomens ansvarsdel har jämkats. I ett sådant fall kan det 
göras undantag från fullt solidariskt skadeståndsansvar. Om person A har fått sitt ansvar 
jämkat medan personerna B och C har fullt ansvar blir det solidariska ansvaret nedsatt. Det 
solidariska ansvaret uppgår då till det belopp som person A fått det nedsatt till. Kvarvarande 
belopp tillkommer person B och C.55  
 
För att vidare beskriva användandet av undantagsregeln kan ytterligare tre exempel tillämpas. 
I dessa exempel är det två personer, person X och person Y, som har orsakat skadan 
gemensamt. Skadan som uppstått ska solidariskt ersättas med 1000 kronor. Det första 
exemplet innebär att ansvaret jämkas till 500 kronor för både person X och person Y. Det blir 
då fråga om ett delat ansvar. Den skadelidande ska följaktligen få 500 kronor från var och en 
av skadevållarna. Det andra exemplet gäller endast då en av de skyldigas ansvar jämkas, 
person X:s. I detta fall ska person Y utge fullt skadeståndsbelopp, 1000 kronor, medan person 
X ska utge 500 kronor. Person X:s ansvar ses då som delat och den skadelidande kan inte 
kräva ut hela beloppet av denne. Person Y har däremot fortfarande solidariskt 
skadeståndsansvar. I det tredje fallet jämkas båda skadevållarnas ansvar men det solidariska 
ansvaret förvinner ändå inte. Y:s ansvar jämkas till 800 kronor och X:s till 600 kronor. Det 
solidariska ansvaret uppgår då till 600 kronor och resterande 200 kronor får Y själv stå för.56  
 
Ett exempel på detta undantag kan också visas genom praxis. I NJA 1993 s 727 jämkades ett 
skadestånd med tanke på ålder och möjlig återanpassning i samhället enligt SkL 2 kap 2 § 
(nuvarande 2 kap 4 §) då beloppet ansågs som betungade. Avgörandet i Högsta domstolen 
ledde till att det solidariska ansvaret uteblev och att det istället blev ett delat ansvar. Detta 
eftersom det fanns begränsningar i deras skadeståndsskyldighet i och med jämkningsregeln.57     
 
 
3.1.1 NJA 1993 s 727 
Nedan följer en utförlig redogörelse för rättsfallet NJA 1993 s 727. Detta då det är ett relevant 
rättsfall som flera gånger kommer nämnas och refereras till i uppsatsen. 
 
Tre 17 åriga killar dömdes för mordbrand genom att de tillsammans tagit sig in på en skola 
och tänt eld på en sopsäck. Branden spred sig till tak, väggar och fönster vilket innebar en fara 
för stor förstörelse på skolan och annan egendom i byggnaden. En av killarna, här kallad N, 
dömdes också för grov mordbrand då han anlagt en brand på en simhall. Denna brand hade 
spridit sig över hela byggnaden som blev övertänd. I detta brottmål bestämde TR att alla 
skadeståndsyrkanden skulle handläggas i en annan rättegång, NJA 1993 s 727. Motparten, 
försäkringsbolaget som betalat kostnaderna för skadan, yrkade på att de tre killarna solidariskt 
skulle betala skadestånd till försäkringsbolaget. Det yrkade beloppet var 918 000 kronor jämte 
ränta. De yrkade också att N skulle betala skadestånd för branden i simhallen, 27 000 000 
kronor plus ränta. De unga killarna bestred yrkandet. Ungdomarna vitsordade dock att 
försäkringsbolaget betalat ut ersättning den skadelidande för den skada som skett men de 
ansåg att skadeståndet borde sättas ner. Detta grundade de på att den största kostnaden var för 
att sanera lokalerna från sot som främst spridits med skolans egna automatiska fläktsystem. 
Den personal som var på plats inom några minuter efter branden borde stängt av 
fläktsystemet. Killarna anser också att skadeståndet borde sättas ner enligt SkL 2 kap 4 §, 
dåvarande 2 kap 2 §, och SkL 6 kap 2 §. Detta eftersom skadorna blev mycket större än vad 
                                                
55 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 374.  
56 Dufwa, 1993, a a s, p 4027. 
57 NJA 1993 s 727. 
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ungdomarna kunnat räkna med. De tog också upp att deras inkomster var mycket begränsade. 
Försäkringsbolaget anförde att det inte hade spelat någon roll om fläktsystemet på skolan 
stängts av eller inte, saneringen hade behövts göras ändå. Angående simhallen ifrågasatte inte 
N att beloppet som yrkats betalats ut av försäkringsbolaget. N menade dock att beloppet borde 
sättas ned med tanke på medvållande från den skadelidandes sida. Dörren på simhallens tak 
hade varit öppen samt att aceton, som användes för att sätta igång branden, förvarades mycket 
lättillgängligt. N ansåg att skadeståndet skulle sättas ned enligt SkL 2 kap 4 § och 6 kap 2 §, 
till 0 kronor. Försäkringsbolaget anförde här att det inte fanns något medvållande från den 
skadelidandes sida.58     
 
Tingsrätten diskuterade paragrafen SkL 2 kap 4 §. I förarbeten framgår det att en ungdom 
mellan 15 – 18 år som vållat skada normalt ska bära fullt ansvar och möjligheten att sätta ner 
skadeståndet ska användas restriktivt. SkL 6 kap 2 § diskuterades också och där nämndes att 
jämkningsregeln har en begränsad räckvidd och ska endast användas om beloppet är klart 
oskäligt för den skadeståndsskyldige. Huvudregeln är att jämkning inte ska ske då ett brott 
begåtts. Detta kan dock frångås om det är med hänsyn till den skyldiges återanpassning i 
samhället. Angående skolbranden fann TR att alla tre ungdomar var ansvariga för 
skadeståndet och att de genom ett uppsåtligt brott vållat skadorna. TR jämkade skadeståndet 
enligt SkL 6 kap 2 § men ansåg inte att det fanns skäl att frångå det solidariska 
skadeståndsansvaret. Skadeståndet uppgick till 450 000 kronor jämte ränta. TR fann också att 
N var skadeståndsskyldig för skadorna på simhallen då han orsakat skadorna genom ett 
uppsåtligt brott. Här ansåg TR att jämkning skulle ske genom SkL 6 kap 2 §. De tog i 
beaktning att skadeståndet var ett mycket högt belopp, att N endast var 17 år och att det skulle 
försvåra Ns anpassning i samhället om hela beloppet skulle utdömas. Skadeståndet jämkades 
här till 750 000 kronor plus ränta.59 
 
De tre ungdomarna överklagade och yrkade i hovrätten att det utdömda skadeståndet skulle 
sättas ned ytterligare. Försäkringsbolaget yrkade på att det i första hand skulle höja 
skadeståndsbeloppet och i andra hand att HovR skulle fastställa TRs dom. Parterna bestred 
varandras talan. Samma grunder och omständigheter åberopades som i tidigare instans. I 
HovR ansågs det ostridigt att beloppet skulle jämkas, frågan var på vilken grund och till vilket 
belopp. HovR anförde att killarna endast var 16 år gamla då brottet begicks och att jämkning 
skulle ske enligt SkL 2 kap 4 §. Det diskuterades också om ungdomarnas ekonomiska 
situation och deras psykiska mognad. Angående skadeståndet för branden på skolan hade 
ungdomarna gjort sig skyldiga till ett allvarligt brott och omständigheterna i fallet talade emot 
att sätta ned stora delar av skadeståndet. HovR ansåg dock, med hänsyn av alla 
omständigheter i målet samt den skadelidandes behov, att det inte talade mot en stor jämkning 
av beloppet och att TRs bedömning angående jämkat belopp skulle kvarstå. HovR fann att 
principen om solidariskt ansvar inte skulle frångås.60  
 
I fråga om branden i simhallen ansåg HovR att de flesta omständigheter i fallet talade emot en 
nedsättning. N hade utfört ytterligare ett brott och han borde förstått de risker som förelåg, 
trots att han är ung. Det ansågs dock inte att N kunde ha förstått att skadorna skulle bli så pass 
omfattande som de blev. Ns ekonomiska situation talade för att en nedsättning skulle ske. Det 
gjorde också det faktum att N hade ytterligare en skadeståndsbörda i och med skadeståndet 

                                                
58 A a s. 
59 A a s. 
60 A a s. 
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för skolbranden. Hovrätten fann att skadeståndet för denna del skulle fastställas till 750 000 
kronor i likhet med TRs bedömning.61  
 
Ungdomarna sökte revision och yrkade i Högsta domstolen att skadeståndet för branden i 
skolan skulle jämkas. En av killarna yrkade också på att det solidariska ansvaret skulle 
upphävas. N yrkade att hans skadeståndsskyldighet för branden i simhallen skulle sättas ned 
till 0 kronor. Försäkringsbolaget bestred detta.62 
 
Killarna var 16 år vid det utförda brottet. I och med det var det regeln i SkL 2 kap 4 § som var 
tillämplig. Dock kunde den allmänna jämkningsregeln i SkL 6 kap 2 § komma att tillämpas 
men då det använts en annan jämkningsregel fick denna knappt någon betydelse i detta fall. 
HD tog upp att de i tidigare fall uttalat att jämkning av skadestånd på grund av brott endast 
ska ske med hänsyn av de skadeståndsskyldigas personliga förhållanden och om det kan 
äventyra deras fortsatta anpassning i samhället. Angående ungdomarnas personliga 
förhållande, i detta fall, kom inte HD fram till något annat än vad de tidigare instanserna gjort.  
HD argumenterade för att skadestånd inte skulle sättas ned på grund av de ansvarigas 
ekonomiska förhållanden om det inte fanns mycket starka skäl till att göra det. Även det redan 
nedsatta beloppet var så pass stort att det skulle bli betungande för de skadeståndsskyldiga 
med tanke på deras ekonomiska förhållanden. Det var ett så pass högt belopp att det kan för 
HD anses vara ett hinder för ungdomarnas anpassning i samhället.63  
 
HD diskuterade sedan det solidariska ansvaret som ålagts killarna. Enligt SkL 6 kap 4 §, 
dåvarande 6 kap 3 §, åligger det flera skadeståndsskyldiga att ansvara för skadan solidariskt 
om det inte finns begränsningar i ansvaret för någon av dem. Eftersom de tre ungdomarna 
hade ett begränsat ansvar i och med att skadeståndet jämkats borde det inte föreligga ett 
solidariskt ansvar enligt HD. Dock var det endast en av killarna som har invänt mot det 
solidariska skadeståndsansvaret och det kan därför inte göras någon ändring av ansvaret mot 
de andra två ungdomarna. HD diskuterade sedan att det vore oskäligt betungande, för de 
andra två, att utge ett solidariskt skadeståndsansvar tillsammans med N. Det skulle utgöra ett 
hinder för deras framtida anpassning i samhället.64  
 
Vad gäller Ns ansvar för skadorna på simhallen diskuterade HD att skadeståndsbeloppet var 
så stort att det i praktiken är omöjligt för N att kunna betala det sammanlagda 
skadeståndsbeloppet. Detta dessutom tillsammans med beloppet för skadorna på skolan. 
Därmed var det klart att beloppet har så stor omfattning att det kommer att äventyra hans 
anpassning i samhället och arbetslivet i framtiden. Högsta domstolen ansåg också att det inte 
fanns anledning att tro att N skulle ha kunnat förstå vilken omfattning skadan skulle bli. De 
motiverade detta med en ytterligare nedsättning. HD fann det skäligt att Ns 
skadeståndsskyldighet för simhallen skulle nedsättas till 100 000 kronor.65 
 
Högsta domstolen beslutade att N skulle utge totalt 450 000 kronor jämte ränta för skadorna i 
både simhallen och skolan. De övriga två ungdomarna skulle genom ett delat ansvar, var och 
en, utge 150 000 kronor jämte ränta till försäkringsbolaget för skadorna i skolan.66  

                                                
61 A a s. 
62 A a s. 
63 A a s. 
64 A a s.	  
65 A a s. 
66 A a s.	  
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3.1.2 Regressrätt 
Regressrätt innebär att den som har betalat skadeståndet kan kräva de andra ansvariga på 
deras delar av ersättningen. Personen som den skadelidande vänder sig till med krav på 
ersättning har som huvudregel regressrätt mot de andra medskyldiga.67 Det finns ingen regel 
om detta i SkL men det finns allmänna skadeståndsrättsliga principer, från praxis, som tyder 
på att regress är tillåtet. Enligt principerna ska fördelningen av ansvaret göras efter en 
skälighetsbedömning. Hur detta rent praktiskt ska ske är otydligt och domstolarna delar ofta 
upp ansvaret på antalet skyldiga. Om det till exempel finns två stycken skadeståndsskyldiga 
får de halva ansvaret var.68 Finns det fler än två skadevållare har den som betalat rätt att rikta 
regresskrav mot de övriga ansvariga. De har då endast skyldighet att stå för sin del som 
framkommer av den slutliga fördelningen. Detta kan förtydligas genom ett exempel där det är 
tre skadeståndsskyldiga som solidariskt ska utge 300 000 kronor i skadestånd. De 
skadeståndsansvariga är personerna A, B och C och den drabbade är person D. Person A 
betalar hela beloppet till person D efter krav från denne. A får då inte kräva B eller C på mer 
än en tredjedel av det totala skadeståndsbeloppet, i det här fallet är det 100 000 kronor 
vardera.69  
 
En personskadekommitté har i ett förarbete till SkL kommit med förslag på en regel angående 
den slutliga fördelningen gällande solidariskt skadestånd. Enligt förslaget borde fördelningen 
ske efter skälighet där graden av vållande, ansvarsgrunder samt övriga omständigheter ska tas 
i beaktande. I de fall då inte alla skadeståndsskyldiga handlat uppsåtligt är det väsentligt att se 
på graden av vållande. Då någon av de skadevållande agerat uppsåtligt och annan agerat 
oaktsamt ska den förstnämnda normalt ses som huvudansvarig.70 I många enskilda fall 
undviks regresser eftersom de ofta leder till stora kostnader och vanligtvis inte tar hänsyn till 
det specifika fallets omständigheter. Således blir uppgörelsen mellan de skadeståndsskyldiga 
många gånger istället en uppgörelse mellan deras försäkringsbolag, i de fall det finns 
ansvarsförsäkring.71 Skadeståndsrättens regressregler har fått kritik då de ansetts vara för 
invecklade både i tillämpningen och för personer att förstå den. Kritiker har därigenom menat 
att regeln kan skapa en rättsosäkerhet.72 
     
I svensk rätt har inte alltid regressrätten behandlats som den görs idag. Tidigare fanns det 
inget stöd från rättssystemet för detta när det gällde skadestånd i samband med brott. 
Domstolarna skulle inte behöva lägga tid eller resurser på uppgörelser mellan brottslingar. 
Detta började dock ändras genom rättsfallet NJA 1937:78 s 264. Rättsfallet har ett 
komplicerat innehåll men i slutändan godkände HD regressrätten mellan de ansvariga för det 
aktuella brottet.73 Rättsfallet är ett plenimål vilket innebär att Högsta domstolen avgör målet i 
sin helhet och går ifrån rådande rättsgrundsats. När ett mål avgörs i sin helhet samlas samtliga 
medlemmar i en domstol och deltar i avgörandet av fallet.74 Genom denna dom fastslog HD 
den princip om hur regressfördelning ska gå till. Fördelningen skulle ske genom en 
skälighetsbedömning som fördes in i Högsta domstolens minnesbok med formuleringen: 75 
 

 
                                                
67 Bengtsson, lagkommentar nr 153, SkL 6 kap 4 §. 
68 SOU 2004:122, s 627. 
69 Bengtsson & Strömbäck, a a s, s 376.  
70 SOU 2002:1, s 208 f. 	  
71 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 244. 
72 Dufwa, 1993, Flera skadeståndsskyldiga III, p 4725. 
73 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 245. 
74 http://www.ne.se/lang/plenum 
75 Duwfa, 1993, Flera skadeståndsskyldiga II, p 4324. 
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”Då, såsom i förevarande fall, flera personer i anledning av 
brottsligt förfarande dömts att solidariskt ersätta skada  
jämte rättegångskostnad, måste de anses skyldiga att i gäldandet 
härav sinsemellan taga del efter ty med avseende å omständigheterna 
må vara skäligt.” 

 
År 1959 föreslog skadeståndskommittén en allmän regel angående den slutliga fördelningen 
av ansvaret mellan flera skadeståndsskyldiga. Kommittén ville att regeln skulle föras in i 
svensk lag. Regeln avsåg endast skadeståndsansvar på grund av eget vållande och ansvaret 
skulle fördelas enligt en skälighetsbedömning. Det blev ingen lagändring av detta då det 
ansågs att svensk rätt istället behövde en mer generell regel och inte bara en som reglerade 
eget vållande. Det fanns dock ingen invändning mot skälighetsbedömningen gällande 
ansvarsfördelningen.76  
 
 
3.1.3 Det solidariska ansvarets påverkan på skadeståndets funktioner 
Det solidariska skadeståndet påverkar skadeståndets funktioner på ett flertal olika sätt. Den 
reparativa funktionen som skadeståndet har förstärks genom det solidariska 
skadeståndsansvaret. Detta genom att den reparativa funktionen förutsätter att det finns någon 
som kan betala ersättning till den skadelidande. Således är det bättre för den drabbades 
möjlighet att få ut skadestånd om det finns flera skyldiga. Om en vållande inte kan betala kan 
den skadelidande helt enkelt vända sig till någon annan av de ansvariga. Den reparativa 
funktionen kan också ses genom regressrätten. Om en av de skadeståndsskyldiga fått betala 
hela ersättningen eller en stor del av den kan han eller hon få kompensation från övriga 
medskyldiga.77  
 
Vad gäller skadeståndets preventiva funktion finns diskussioner om det förstärks eller 
hämmas av det solidariska ansvaret. Det kan vara så att ju fler ansvariga det är desto mer litar 
personerna på varandra vilket påverkar deras beteende. Ofta tas mer risker om en person inte 
är ensam om handlingen och därigenom försämras den preventiva funktionen.78    
 
 
3.2 Ungdomars skadeståndsskyldighet 
Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att fullt skadestånd ska utgå men som med många 
regler finns det undantag.79 Barn och ungdomars skadeståndsskyldighet är ett sådant och det 
regleras huvudsakligen i SkL 2 kap 4 §.  
  

“Den som i fall som avses i 1–3 §§ vållar skada innan han 
 har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt 
 med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens 
 beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra 
 ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.” 

 
Detta är en regel som förmildrar ungas skadeståndsansvar som behandlas i SkL 2 kap 1 §. 
Tidigare fanns denna regel i SL 6 kap 6 § men åldersgränsen var då 15 år till skillnad från 
SkLs 18 årsgräns. I lagen finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet men det 
                                                
76 SOU 2002:1, s 211 f. 
77 Dufwa, 1993, Flera skadeståndsskyldiga III, p 4763.  
78 Dufwa, 1993, a a s, p 4769. 
79 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 423. 
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kan anses oskäligt att en ung person ska behöva ansvara för sina handlingar på samma sätt 
som en vuxen. Detta på grund av att ett barn vanligtvis inte har samma förstånd och inte 
samma erfarenhet som en vuxen samt att ett barn ofta handlar mer impulsivt. 
Skadeståndsansvaret ska vara skäligt med tanke på omständigheterna i den aktuella 
situationen. I och med detta kan den unga personens ålder spela en betydande roll. Storleken 
på skadeståndet kan begränsas och det kan till och med bli så att hela betalningsskyldigheten 
faller bort.80 Denna paragraf är inte någon jämkningsregel men för ungdomar tillämpas regeln 
ofta som en sådan.81 
 
I den första propositionen till SkL behandlades ungdomars, från 15 år, skadeståndsansvar 
separat. Där uttrycktes att det fanns stöd för en speciell jämkningsregel för just ungdomar i 
denna ålder. Det ansågs bland annat att det fanns ett behov av en sådan jämkningsregel genom 
att det många gånger kan ses som oskäligt att utge fullt skadeståndsansvar. 
Barnavårdsnämnden i Stockholm la fram åsikter och ansett att det är ett stort framsteg att en 
sådan regel diskuteras. Nämnden såg det, ur en social synpunkt, viktigt att inte allt för stora 
skadestånd döms ut för ungdomar. Ett för stort skadestånd medför att de ungas anpassning 
försvåras eller till och med kan förhindras. Barnavårdsnämnden nämnde slutligen i deras 
anförande att de är medvetna om att den diskuterade regeln medför att den skadelidandes 
intressen åsidosätts.82   
 
För att den minderåriga personen ska bli skadeståndsskyldig krävs det att han eller hon vållar 
skadan.83 I en proposition till SkL diskuterades huruvida termen ”vållar” skulle användas i 
paragrafen om minderårigas skadeståndsansvar. Det resonerades om termerna ”gör” eller 
”orsakar” skulle passa bättre in då det är fråga om personer under 18 år. Det ansågs dock att 
begreppet ”vållar” ska användas för ungdomar. Detta eftersom dessa personer normalt har 
fullt ansvar för sina handlingar och på så sätt ska ha samma vållandebedömning som vuxna 
personer.84   
 
Även om paragrafen, SkL 2 kap 4 §, är tillämplig när skadevållaren är under 18 år är 
meningen dock inte att skadeståndet alltid ska sättas ner för ungdomar. Möjligheten att 
minska skadeståndets storlek ska användas restriktivt och huvudregeln är att ungdomar har 
fullt skadeståndsansvar. Efter denna huvudregel ska det sedan prövas om det finns anledning 
att begränsa ansvaret.85 I förarbeten till SkL framkommer att det enbart är ekonomiska skäl 
som kan ge ett lindrigare skadeståndsansvar för ungdomar.86 Ett högt skadestånd skulle kunna 
bli en tung börda för en ungdom som studerar eller har en varierande alternativt osäker 
inkomst. I en sådan situation skulle skadeståndet kunna lindras och resonemang ska då föras i 
likhet med SkL 6 kap 2 §. Den nämnda paragrafen behandlar jämkning av skadestånd om 
skadeståndet är ”oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska 
förhållanden”.87 För att kunna bedöma om skadeståndet är oskäligt betungande för ungdomen 
kan inte skadeståndets storlek enbart ställas i relation med ungdomens ekonomiska 
förutsättningar. Det ska också ställas mot omständigheterna kring själva skadehändelsen. I 
undantagsfall kan det även finnas skäl, förutom de ekonomiska, som motiverar en nedsättning 
av skadeståndet. Det kan till exempel vara av hänsyn till handlingens beskaffenhet eller 
                                                
80 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 66 f. 
81 Bengtsson, lagkommentar nr 20, SkL 2 kap 4 §. 
82 Prop 1972:5 s 146. 
83 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 68. 
84 Prop 1972:5, s 456 f. 
85 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 68 f. 
86 Prop 1972:5, s 459. 
87 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 68 f. 
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skadevållarens ålder och utveckling. Även andra omständigheter kan bli aktuella. Exempel på 
sådana omständigheter kan vara om ungdomen är utvecklingshämmad eller om ungdomen 
försatts i en situation där han eller hon inte kan förväntas ha samma fysiska och psykiska 
förutsättningar för att agera på samma sätt som en vuxen person skulle gjort i samma 
situation.88 Vid lindring av skadeståndsansvaret ska hänsyn också tas till den skadelidande 
personen. Att sänka skadeståndet kan vara orättfärdigt mot denne, exempelvis om han eller 
hon har en dålig ekonomisk situation kan detta vara ett skäl till att inte minska skadeståndet 
överhuvudtaget. Dock är det däremot inte ett självständigt skäl att lindra skadeståndsansvaret 
om den skadelidande är förmögen.89     
 
Minderårigas skadeståndsskyldighet ska bestämmas efter en skälighetsbedömning. Detta 
innebär att skadeståndet kan anpassas till den ungas psykiska mognad och mentala utveckling. 
I och med stigande ålder ökar även skadeståndsansvaret. De som fyllt 15 år bedöms normalt 
ha nått full intellektuell mognad och bedömningen för ungdomar bedöms därför 
skadeståndsansvaret generellt samma som en vuxen.90 Detta kan till exempel ses i rättsfallet 
HovR B 8936-11 angående skadeståndsansvar på grund av, bland annat, försök till stöld. I 
denna dom konstaterar både TR och HovR att skadeståndets storlek är skäligt och inte ska 
jämkas då personer över 15 år, som huvudregel, har fullt ansvar för skador de vållar.91 
 
SkL 2 kap 4 § tillämpas även om skada inträffat genom uppsåtligt brott. En lindring av 
skadeståndet kan då bli aktuellt om skadan blir betydligt större än vad gärningsmannen 
kunnat räkna med. I detta fall kan även ungdomar åberopa SkL 2 kap 4 §.92 Denna möjlighet 
att sätta ned skadeståndet bör dock i detta fall, vid uppsåtliga handlingar, användas mycket 
mer återhållsamt.93 I praxis har setts att skadestånd på grund av uppsåtligt brott dock jämkats 
med stöd av SkL 2 kap 4 §. I RH 1996:82 döms en ungdom, ännu inte fyllda 16 år, till 
skadestånd till följd av att uppsåtligen slagit sönder tre stycken fönsterrutor. Hovrätten 
argumenterade sig fram och tog upp att skadan vållats genom ett uppsåtligt brott och att den 
unga personen borde förstått att skadegörelsen skulle medföra stora kostnader. Även om detta 
talade emot en jämkning av skadeståndet togs hänsyn till den unges ekonomi samt att denne 
inte fyllt 16 år ännu och snart skulle påbörja sin gymnasieutbildning. Hovrätten bestämde att 
skadeståndet härav skulle jämkas med stöd av dåvarande SkL 2 kap 2 §, nuvarande 2 kap 4 §. 
Detta till ett belopp som inte kunde anses som oskäligt för den knappt 16 årige personen.94   
 
 
3.2.1 Den allmänna jämkningsregeln 
Bedömningen i ungdomars skadeståndsansvar, SkL 2 kap 4 §, sammanfaller ofta med 
bedömningen av den allmänna jämkningsregeln i SkL 6 kap 2 §. Detta kan ses i det tidigare 
nämnda rättsfallet NJA 1993 s 727. I HD diskuterades att det gällde just 16 åringar och att 
skadeståndslagens dåvarande 2 kap 2 §, nuvarande SkL 2 kap 4 § kunde bli tillämpbar. HD 
berörde även att den allmänna jämkningsregeln i SkL 6 kap 2 § kunde bli aktuell. Den 
sistnämnda paragrafen kommer förmodligen inte få någon större praktisk betydelse i detta fall 
då de finns en särskild skälighetsbedömning i den andra regeln. Jämkning av 
skadeståndsskyldigheten ska främst bestämmas med regeln som återfanns i SkL 2 kap 2 §. 

                                                
88 Prop 1972:5, s 461.	  
89 Prop 1972:5, s 462. 
90 Ds 2009:42, s 17 f. 
91 HovR B 8936-11. 
92 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 70. 
93 Prop 1972:5, s 462. 
94 RH 1996:82.	  
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Detta innebär dock inte att nedsättning genom den allmänna jämkningsregeln inte kan göras. 
HD påpekade att de tidigare uttalat att jämkning av allvarliga uppsåtliga brott endast kan 
komma i fråga om ett fullt skadestånd skulle äventyra den skadeståndsskyldiges fortsatta 
anpassning i samhället. I detta fall ansågs branden vara av allvarlig art. En jämkning på grund 
av ekonomiska skäl skulle alltså inte ske om det inte fanns mycket starka skäl som talade för 
det. Tidigare instanser hade redan satt ner skadeståndet men HD ansåg ändå att det aktuella 
skadeståndet var så betungande för killarnas ekonomiska situation samt att det skulle försvåra 
deras anpassning i samhället. HD jämkade därför skadeståndet ytterligare för de tre 
ungdomarna.95   
 
När SkL grundades fanns ingen allmän jämkningsregel som kunde tillämpas på alla ansvariga 
och vid alla typer av skadeståndsskyldigheter. En sådan regel kom först att diskuteras i 
proposition 1975:12 med förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207) m.m. I 
denna proposition uttrycktes att det fanns starka skäl för att öppna för en skälighetsbedömning 
i skadeståndsrätten. Ett av de starkaste motiven var att ett skadeståndskrav kan bli förödande 
för en enskilds ekonomi då skadeståndsriskerna ökar i samhället. Det ansågs också att 
domstolarna inte endast skulle kunna utdöma fullt skadestånd eller helt lägga ner talan, utan 
att det skulle kunna finnas en form av skälighetsbedömning. Motstånd till den nya tänkta 
regeln var att skadeståndets preventiva syfte i princip innebär att den fulla 
ersättningsskyldigheten upprätthålls.96  
 
Kommittén som låg bakom förslaget om jämkningsregeln föreslog att en regel om att 
skadestånd kan jämkas bör tas in i SkL som en egen paragraf, vilket det senare gjordes i SkL 
6 kap 2 §. De menade att denna regel skulle ange att skadestånd kan jämkas om det kan ses 
som ”oskäligt betungande med hänsyn till parternas ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt”. För att ytterligare beskriva när ett skadestånd kan jämkas följer 
här en djupare beskrivning. Det bör endast vara omständigheter från den skadeståndsskyldige 
parten som ska tas i beaktande om skadeståndet ska jämkas eller inte. Att jämkning sker 
utifrån den skadelidandes ekonomiska situation bör inte vara ensamstående skäl för jämkning. 
Den skadelidandes ekonomiska situation kan dock påverka jämkningsbedömningen varpå den 
skadedrabbade har ett mindre eller större behov av ersättning. Om det finns större behov att få 
ersättning, ur den skadelidandes perspektiv, kan ett jämkat skadestånd ses som negativt för 
honom eller henne. I en situation då skadestånd ska utdömas bör domstolen fråga sig om det 
kan ses som oskäligt att döma ut hela beloppet. Om svaret på den frågan blir nej, ska det fulla 
skadeståndsbeloppet dömas ut till den eller de ansvariga. Om svaret blir ja bör domstolen 
fråga sig om det med hänsyn till övriga omständigheter är rimligt att fullt skadeståndet utgår. 
Frågan om jämkning bör inte komma på tal om den betalningsansvarige kan förväntas klara 
av att betala skadeståndet utan för stora uppoffringar. För den bedömningen kan personens 
levnadsstandard och genomsnittsinkomst tas med.97 Det som tas i beaktning är om det blir en 
längre tid av inskränkningar i levnadsstandarden. Inskränkningarna ska vara avsevärt större än 
vad som kan tänkas vara rimligt för en genomsnittsperson.98 Om det tydligt syns att den 
ansvarige får stora inskränkningar under en lång period kan det ses som oskäligt betungande 
att utge fullt skadestånd. I detta fall tas alltid personens förmögenhet in i bedömningen. Har 
personen i fråga förmögenhet ska han eller hon anses kunna betala till den skadelidande.99   
 

                                                
95 NJA 1993 s 727. 
96 Prop 1975:12, s 65. 
97 Prop 1975:12, s 65 - 68. 
98 Bengtsson, lagkommentar nr 149, SkL 6 kap 2 §. 
99 Prop 1975:12, s 67.	  
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Graden av vållandet har också en betydelse vid en skälighetsbedömning angående jämkning. 
Graden bör inte ses som ett ensamt skäl för att jämka skadeståndet. Det kan dock utgöra ett 
skäl för att jämkning inte ska föreligga om den skyldige medvetet tagit risker som föranlett 
skadan. Vid uppsåtliga brott är huvudregeln att skadeståndet inte ska jämkas men det behöver 
inte vara uteslutet. Ett annat skäl för jämkning är om skadan har fått en större omfattning än 
vad som kunde förutses. Detta skäl bör endast ligga till grund för jämkning om det är oskäligt 
betungande för de skadeståndsskyldiga. Då det handlar om ett solidariskt ansvar där någon av 
de skadeståndsskyldige endast medverkat i ringa betydelse till att skadan uppkommit, bör inte 
detta kunna ses som en enskild grund för jämkning. Skulle det i en sådan situation ses som 
behövligt att skadeståndet sätts ned kan det vanligtvis göras inom den allmänna 
jämkningsregeln.100     
 
Den allmänna jämkningsregeln ska endast användas i undantagsfall101 och det är främst de 
ekonomiska konsekvenserna för den skadeståndsskyldige som är grunden för jämkning.102 
Det kan ses som en sista utväg, då de andra jämkningsreglerna i SkL inte är tillämpbara, att 
komma ifrån ett oskäligt stort skadeståndsbelopp. Andra nedsättningsregler som finns i SkL 
är 2 kap 5 § som behandlar begränsning av skadeståndet på grund av någon form av psykisk 
störning, SkL 3 kap 6 § angående jämkning på grund av försäkringar samt föräldraansvar och 
SkL 4 kan 1 § där principalansvaret behandlas. Även den ovan behandlade regeln om 
minderårigas betalningsansvar, SkL 2 kap 4 §, ingår i dessa.103   
 
 
3.2.2 Vårdnadshavares principalansvar 
Ett principalansvar är då en person har ansvar för en annans persons vållande utan att det 
finns krav på något eget vållande. I SkL 3 kap 1 § finns ett principalansvar som arbetsgivare 
har över sina arbetstagare. Genom propositionen 2009/10:142 infördes också en regel om 
vårdnadshavares principalansvar. Regeln innebär att en vårdnadshavare ska ersätta vissa typer 
av skador som dennes barn vållar. I SkL 3 kap 5 § behandlas person- och sakskada samt då ett 
barn kränker någon annan. Principalansvaret gäller fram tills barnet fyllt 18 år eller ingått 
äktenskap. Efter det har vårdnadshavaren inte längre vårdnaden över barnet. Vårdnadshavarna 
kan bli ansvariga över sitt barns vållande på två sätt. Dels genom den allmänna culparegeln i 
SkL och dels genom föräldrabalken 6 kap 2 §. Där regleras det att barnet står under 
föräldrarnas vårdnad fram till och med att barnet fyller 18 år. Culparegeln omfattar till 
exempel vårdnadshavare som haft bristande tillsyn.104 
 
I och med en tidigare proposition skärptes vårdnadshavares ansvar för skador som deras barn 
vållar, detta i FB 6 kap 2 §. Innan detta hade vårdnadshavare ett ansvar över att barnet skulle 
få den tillsyn som behövdes med tanke på barnets utveckling, ålder och övriga 
omständigheter. Detta ansvar kallas tillsynsansvar. Tillsynen har som syfte att skydda barnet 
från att skadas av någon, något eller att barnet skadar sig själv. Det innebär också en 
skyldighet för tillsyn så att barnet inte skadar någon annan eller något annat. Vårdnadshavare 
ska därmed motverka skadegörande handlingar som barnet kan göra. Om en vårdnadshavare 
försummar tillsynen över sitt barn, exempelvis genom att inte ge barnet instruktioner vid 
användning av farliga föremål eller inte övervaka sitt barn i samband med handling med 
farligt föremål, kan vårdnadshavaren bli skadeståndsskyldig. Förälderns krav på tillsyn 

                                                
100 Prop 1975:12, s 68. 
101 Bengtsson, lagkommentar nr 148, SkL 6 kap 2 §. 
102 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 424. 
103 Bengtsson, lagkommentar nr 148, SkL 6 kap 2 §.	  
104 Prop 2009/10:142, s 45 f. 
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förändras i och med barnets ålder. Det är naturligt att vårdnadshavare inte har lika högt 
tillsynskrav för en ungdom som för ett mindre barn.105 Förslaget som lades fram för ett skärpt 
ansvar för föräldrarna och som senare infördes i FB 6 kap 2 § 2 stycket 3 meningen lyder: 
 

”I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall 
vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller 
att andra lämpliga åtgärder vidtas”.  

 
I och med detta har vårdnadshavare fått ett särskilt ansvar att se till att sitt barn inte skadar 
något eller någon annan. Vårdnadshavaren kan genom ovanstående regel bli 
skadeståndsskyldig enligt den allmänna culparegeln i SkL, 2 kap 1 §, om han eller hon 
försummar tillsynen uppsåtligen eller av vårdslöshet. Ansvaret är begränsat till regeln om 
adekvat kausalitet, som tidigare redogjorts för i uppsatsen. Vårdnadshavare anses inte ha 
misskött sin tillsynsplikt så fort barnet orsakar skada utan det måste ligga inom ramen för vad 
som är möjligt för vårdnadshavaren att vidta för åtgärder. Om vårdnadshavare har uppfyllt sin 
tillsynsplikt och det ändå uppstår skada vållat av barnet blir föräldern inte 
skadeståndsskyldig.106  
 
Som tidigare nämnts i detta avsnitt blir vårdnadshavares tillsyn olika beroende på vilken ålder 
och mognad deras barn är i. Är det frågan om äldre barn, ungdomar, behöver inte uppsikten 
var lika stor som med mindre barn. Det är då lämpligt att föräldrarna ger anvisningar, råd och 
förmaningar till sina ungdomar. Det är också viktigt att vårdnadshavare känner till sitt barns 
aktiviteter och håller sig underrättad om dessa. 107  Kravet på uppsikt innebär inte att 
vårdnadshavaren ständigt måste befinna sig i närheten av sitt barn. Gäller det ungdomar krävs 
det inte att föräldrarna exakt vet vad deras söner eller döttrar gör hela tiden. Om föräldrarna 
vet eller har anledning att misstänka att deras barn utför handlingar som kan medföra skador 
och föräldrarna inte ingriper på något sätt är tillsynsplikten inte uppfylld. Det ställs högre krav 
på vårdnadshavare vars ungdomar tidigare gjort sig skyldiga till skadegörande handlingar. 
Det kan i vissa fall vara nödvändigt att vårdnadshavare har direkt uppsikt över sina tonåringar 
om de exempelvis har tillåtits använda ett farligt föremål. I propositionen behandlas också att 
det räknas med att vårdnadshavare till barn i tonåren har ett ganska litet inflytande på vad sina 
ungdomar gör utanför hemmet. Där krävs det att vårdnadshavare ger ungdomarna vägledning 
och aktivt sätter de gränser för barnets frihet som kan behövas. I vissa fall kan det till och med 
behövas att vårdnadshavare ger ungdomar förmaningar, restriktioner och förhållningsorder för 
att rekvisitet om kravet på lämpliga åtgärder i lagen ska vara uppfyllt. Det bör också krävas 
att föräldrar aktivt ingriper om de kan misstänka att sina tonåringar gör något som kan orsaka 
skada. Är det en situation där det inte kan krävas att föräldrar ingriper mer än vad de har gjort 
kan föräldrarna behöva vidta andra lämpliga åtgärder. Det kan till exempel vara att ta kontakt 
med sociala myndigheter och be om hjälp.108 
  
Det ansvar vårdnadshavare har över skadeståndet är solidariskt med barnet, enligt SkL 6 kap 
4 §. Finns det två vårdnadshavare svarar de på samma sätt solidariskt. Detta innebär att den 
som drabbats av en skada, som en minderårig person vållat, kan välja om denne ska kräva ut 
skadeståndet av den unga eller av dennes föräldrar. Som tidigare nämnts gäller inte alltid det 
solidariska skadeståndsansvaret utan det kan finnas begränsningar. En sådan begränsning kan 
vara om barnets del jämkas enligt SkL 2 kap 4 § eller genom den allmänna jämkningsregeln. 
                                                
105 Prop 1993/94:57, s 6 f. 
106 Prop 1993/94:57, s 24 f. 
107 Prop 1993/94:57, s 24 f. 
108 Prop 1993/94:57, s 25 f.	  
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En begränsning kan också uppkomma genom principalansvaret. I 3 kap 5 § 2 st är 
vårdnadshavarnas ansvar begränsat till en femtedel av, det för skadehändelsen gällande, 
prisbasbeloppet.109 Prisbasbeloppet för år 2013 är 44 500 kronor.110 Det innebär att en 
vårdnadshavare inte behöver betala mer än 8900 kronor för en skada deras barn vållat. 
Ytterligare en begränsning för föräldrar finns reglerat i jämkningsregeln SkL 3 kap 6 § 2 st.111 
Enligt denna regel kan ansvaret jämkas till exempel om vårdnadshavaren endast haft en 
obetydlig kontakt med barnet eller om föräldern har ansträngt sig särskilt för att hålla ett barn 
som tidigare begått brott borta från att begå nya.112 Exempel på detta kan visas genom dom 
HovR T 1121-10. Den skadelidande yrkade då på solidariskt skadestånd gentemot det 
skadeståndsansvariga ungdomen och dennes vårdnadshavare. Föräldern bestred yrkandet. 
Hon hade, enligt henne själv, gjort vad hon kunnat för att förhindra att hennes barn skulle 
begå brott. Hon hade både vänt sig till Socialtjänsten och till BUP för att få hjälp, vilket de 
dock inte hade fått. Enligt TR ifrågasätts inte deras handlande men de åtgärder som vidtagits 
var dock inte tillräckliga vid en helhetsbedömning. Tingsrätten jämkade inte 
vårdnadshavarens ansvar enligt SkL 3 kap 6 § och föräldern ålades ett solidariskt 
skadeståndsansvar. Denne föräldern överklagade och yrkade på att HovR skulle befria henne 
från det solidariska ansvaret. HovR ändrade tingsrättens dom och hade svårt att se vad 
vårdnadshavaren mer kunnat vidta för rimliga åtgärder än vad hon redan gjort för att försöka 
förhindra sitt barn att begå brottsliga handlingar. HovR fann att det vore uppenbart oskäligt att 
ålägga vårdnadshavaren ett solidariskt skadestånd med sitt barn.113  
 
En vårdnadshavare som betalat hela skadeståndet har regressrätt mot sitt barn och kan därmed 
kräva att den unga betalar sin del. Dock kan inte en ungdom som betalat hela skulden kräva 
sina vårdnadshavare på deras delar om han eller hon vållat skadan genom en brottslig 
handling.114 Att det skadevållande barnets vårdnadshavare har principalansvar befriar inte 
barnet från dennes ansvar. Ett principalansvar ska inte heller påverka en skälighetsbedömning 
enligt SkL 2 kap 4 §.115  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
109 Prop 2009/10:142, s 46. 
110http://www.skatteverket.se/privat/svarpavanligafragor/beloppprocentsatser/privatbeloppfaq/hurstortarprisbasb
eloppetochinkomstbasbeloppet.5.10010ec103545f243e800031.html 
111 Prop 2009/10:142, s 46.  
112 Bengtsson, lagkommentar nr 67, SkL 3 kap 6 §. 
113 HovR T 1121-10. 
114 Prop 2009/10:142, s 46. 
115 Prop 2009/10:142, s 45.	  
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Kapitel 4  
Hur ansvaret berör ungdomar 

 
I detta kapitel visas de följder som det solidariska skadeståndsansvaret kan ge de ungdomar 
som hamnar i en sådan situation. Även skillnaden på böter och skadestånd kommer att tas 

upp. 
 
 

4.1 Bakgrund 
Barn och ungdomar är en särskild utsatt grupp i samhället och det är viktigt att skydda dem 
från att hamna i skuldfällor eller att de på olika sätt utnyttjas ekonomiskt. De bör skyddas från 
att bli gäldenärer då det innebär en ökad risk för utanförskap och att för en lång tid fastna i sin 
skuld. Det är viktigt att ta sig ur skulderna innan de blivit allt för stora. Kronofogden har 
under en längre tid gett ut information med ett förebyggande syfte. Dels för att antalet 
gäldenärer ska minska och dels för att personer inte ska riskera att åta sig skulder så att de 
hamnar i myndighetens register. Denna information har bland annat riktat sig till ungdomar 
som går på gymnasiet. Just dessa personer har en tendens att ta på sig större ekonomiska 
förpliktelser än de klarar av att hantera. Denna grupp är också mycket utsatt för kommersiella 
intressen och det är viktigt att försöka påverka ungas attityder inför det kommande 
vuxenlivet.116  
 
Bland de barn och ungdomar som finns i Kronofogdens register finns två olika kategorier. 
Den ena är då de själva dragit på sig skulden och den andra är då barn genom sina 
vårdnadshavare blivit betalningsansvariga. Den förstnämnda kategorin är då den unga själv 
har dömts till böter, skadestånd eller ska betala till brottsofferfonden. I de fall där en förälder 
orsakat skuldsättningen för den unge handlar det ofta om fordonsrelaterade skulder.117 I ett 
flertal fall har vårdnadshavare registrerat en bil på hans eller hennes barn och sedan inte 
betalat parkeringsböter, fordonsskatt etcetera. Detta ledde till att det år 2005 fanns, enligt 
Vägverket, 4000 barn registrerade som ägare till fordon i Sverige.118 År 2006 kom en 
lagändring i Lag (2001:558) om vägtrafikregister angående just detta. En ny paragraf, 4 a §, 
fördes in och den reglerade att minderåriga kan vara registrerade som ägare men då ska även 
en förmyndare registreras. Tanken var att bestämmelsen skulle förhindra det illojala beteendet 
den unge personen kan utsättas för. I dagsläget är det förmyndaren som belastas av eventuella 
parkeringsavgifter och dylikt som uppstår och inte den unge.119  
 
Ungdomarnas skulder kan delas in i ytterligare två grupper. Den ena är skuld till det 
allmänna, det vill säga skuld till stat, kommun eller landsting. Den andra gruppen är skulder 
till privata fordringsägare. Av den sistnämna kategorin utgörs 94 % av dessa skulder med 
skadestånd. Det finns bra möjligheter att få fram statistik när det gäller de allmänna skulderna 
då statistik kan föras maskinellt. Vad gäller skulderna till privata fordringsägare finns det 
inget liknande sätt att föra statistik på utan statistiken grundar sig istället på manuella 

                                                
116https://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/arkiv/ar/2003/2003/skrivelser20030924.4.18e1b10334
ebe8bc8000977.html, Dnr. 7445-03/100, p 1+ 2.1. 
117https://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/arkiv/ar/2003/2003/skrivelser20030924.4.18e1b10334
ebe8bc8000977.html, Dnr. 7445-03/100, p 2.2.1. 
118 Holm m fl, Motion till riksdagen 2005/06:L261. 
119 Ahlén, lagkommentar nr 8, Lag om vägtrafikregister 4 a §. 
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mätningar av ansökningar för betalningsföreläggande. Genom detta kan det finnas ett stort 
mörkertal angående ungas skulder till privata fordringsägare.120   
 
 
4.2 För- och nackdelar för den skadelidande 
En av det solidariska skadeståndsansvarets funktioner är att den skadelidande ska få ersättning 
så snabbt som möjligt.121 Detta kan uppfyllas genom att den skadelidande kan kräva ut hela 
beloppet från endast en av de ansvariga. Det underlättar den praktiska delen i att få ersättning 
genom att han eller hon slipper ta kontakt med alla skyldiga. 122  När ett solidariskt 
skadeståndsansvar är aktuellt innebär det för den skadelidande att han eller hon strategiskt kan 
välja ut den betalningsskyldiga med mest resurser. Den skadedrabbade kan således kräva ut 
hela beloppet från denne person. För den skadedrabbade är detta gynnsamt då han eller hon 
kan räkna med att få ut fullt skadestånd även om bara en av de skyldiga skulle ha möjlighet 
att betala. Det är sedan upp till den betalande personen att rikta regresskrav mot de andra 
skadeståndsskyldiga. Denna funktion av det solidariska skadeståndsansvaret är klart positivt 
från den skadelidandes perspektiv, dels genom trygghetskänsla i att få ut skadeståndssumman 
och dels genom att det även har praktiska fördelar att kunna vända sig till enbart en av 
skadevållarna.123  
 
Det finns även risker med det solidariska skadeståndsansvaret. Detta speciellt om den 
skadelidande saknar kunskap i juridik och lägger en för stor tillit till vad begreppet solidariskt 
ansvar innebär.124 Att acceptera att en eller några av de skadeståndsskyldiga betalar av 
skadeståndet med mindre belopp, med möjlig hänvisning till att de betalar av sina egna delar, 
kan ge dåliga konsekvenser för den skadelidande. Då den skadelidande har fått en del av 
skadeståndet och de övriga betalningsskyldiga saknar betalningsförmåga kan det uppstå en 
låsning. Det går då inte att få ut det resterande beloppet genom brottsskadeersättning.125 
Brottsskadeersättning innebär att den skadelidande personen kan få ersättning från staten i det 
fall en skadeståndsansvarig person inte kan betala skadeståndet.126 Detta regleras enligt 
brottsskadelagen (1978:413) 6 § 1 st. 
  

”Vid bestämmande av brottsskadeersättning avräknas skadestånd  
som har betalts eller bör kunna bli betalt till den skadelidande på  
grund av skadan.” 

 
En avräkning av skadeståndet gäller vid alla typer av skadestånd, därav också vid solidariskt 
skadeståndsansvar. Brottsskadeersättning utges först om ingen av de skadeståndsskyldiga 
ungdomarna har förmåga att betala. Detta framgår först efter att Kronofogden försökt utmäta 
skadeståndet.127 Om den skadelidande gått med på en avbetalning från någon eller några av de 
skyldiga kan rätten till brottsskadeersättning hindras. Det kan till exempel vara så att ett 
sådant avtal om andelsbetalning innehåller villkor att målsägande avstår rätten att rikta fler 
                                                
120https://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/arkiv/ar/2003/2003/skrivelser20030924.4.18e1b10334
ebe8bc8000977.html, Dnr. 7445-03/100, p 2.2.1. 
121Gunther, Motion till riksdagen 2012/13:C331. 
122http://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/solidariskt-ansvar--sakerhet-eller-risk 
123 http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2006/Nr-1-2006-Argang-72/Solidariskt-
ansvar--sakerhet-eller-risk-for-rattsforlust/ 
124 http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2006/Nr-1-2006-Argang-72/Solidariskt-
ansvar--sakerhet-eller-risk-for-rattsforlust/ 
125 http://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/solidariskt-ansvar--sakerhet-eller-risk 
126 Brottsoffermyndigheten, 2013, Ersättning vid brott, s 8 f. 
127 http://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/solidariskt-ansvar--sakerhet-eller-risk 
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krav gentemot den person som betalat sin del. Ytterligare krav kan inte riktas mot den 
skadeståndsskyldige som betalat en andel av beloppet. Även om det gjorts upp om betalning 
på annat sätt kan det genom avtalsrättsliga principer leda till att den skadelidande har ansetts 
acceptera att inte få ut hela skadeståndet från denne person. Detta leder till att 
Kronofogdemyndigheten inte kan agera mot den delbetalande skadeståndsansvarige och det 
kan då inte visas att denne saknar betalningsförmåga. Därmed faller rätten till 
brottsskadeersättning.128  
 
Brottsoffermyndigheten har i informationsbroschyren ”Ersättning vid brott” ett avsnitt om 
skadestånd. Där behandlas bland annat solidariskt skadeståndsansvar och vårdnadshavares 
skadeståndsansvar. Det står också kortfattat om hur den skadelidande ska gå till väga för att få 
ut skadeståndet denne har tilldömts. Detta för att försöka minska risken för att den 
skadelidande ska utsättas för rättsförlust.129 I Brottsoffermyndighetens ansökningsblankett för 
brottsskadeersättning finns en informationsruta som uppmanar den sökande att vara vaksam 
om det är fråga om ett solidariskt skadeståndsansvar. I informationsrutan står följande:130 
 

“...Om det är flera personer som har orsakat dina skador bör du 
innan du godtar en uppgörelse med någon av de dömda alltid rådgöra 
med någon sakkunnig, t.ex. din åklagare, ditt målsägandebiträde eller 
Brottsoffermyndigheten. Risken kan annars vara att du förlorar din 
rätt till brottsskadeersättning för resterande belopp. Det är också 
viktigt att du känner till att du alls inte behöver acceptera ett förslag 
om uppgörelse...”  

I en informationsbroschyr från Kronofogdemyndigheten uppmärksammas också det 
solidariska ansvaret. Broschyren ger en översiktlig information om hur en skadeståndsskyldig 
person går till väga för att betala skadeståndet. I denna tvåsidiga information finns ett stycke 
vid namn ”Är ni flera som ska betala?”. Där återberättas kort om vad det solidariska ansvaret 
innebär samt vad syftet bakom det är. Det informeras också om den regressrätt en betalande 
part har mot de övriga skadeståndsansvariga. Det står dock inte hur den skadeståndsskyldiga 
går till väga, de hänvisas endast till att ta ytterligare kontakt med Kronofogden. Det 
poängteras avslutningsvis i broschyren att informationen endast är översiktlig och att mer 
information kan fås vid kontakt med myndigheten.131 Blanketten om verkställighetsansökan 
för skadestånd är den blankett som den skadelidande ska fylla i för att få hjälp av 
Kronofogdemyndigheten att få ut sin ersättning. Även i denna blankett står det i 
informationsdelen om risken att gå miste om delar av brottsskadeersättningen eller själva 
skadeståndet. Texten informerar den skadedrabbade att om denne går med på avbetalningar 
från en eller några av de skadeståndsskyldiga kan detta ske.132   
 
 

                                                
128 http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2006/Nr-1-2006-Argang-72/Solidariskt-
ansvar--sakerhet-eller-risk-for-rattsforlust/ 
129 http://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/solidariskt-ansvar--sakerhet-eller-risk 
130http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Blanketter/Brottsskadeersättning/Ansökningsblankett,%20brottss
kadeersättning,%20personskada%20och%20kränkning.pdf 
131http://www.kronofogden.se/download/18.7cefd60413a090f7f62800013112/1350637214137/Snabbfakta_Betal
a_skadestand.pdf  
132http://www.kronofogden.se/download/18.61a22d0614153e3e459245/1380099344378/950619.pdf 
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4.3 Nackdelar för de skadeståndsskyldiga 
Den vanligaste skulden bland ungdomar är skadeståndsskulder. De uppgår till hela 94 % av 
deras totala skulder. I många fall handlar det om solidariskt skadeståndsansvar.133 Det 
solidariska skadeståndsansvaret kan ge en del negativa effekter för de skyldiga. De unga 
personer som hamnar i sådana situationer känner ofta att de ekonomiska kraven är orättvisa 
och svåra att begripa.134 Det solidariska skadeståndsansvaret kan medföra svårigheter till att 
lyckas betala fullt ut och bli helt skuldfri. Den unges skulder kan leda till att han eller hon får 
svårt att skaffa telefonabonnemang eller få lån av någon bank. Inträdet till vuxenlivet 
försvåras.135 Detta kan ses i NJA 1993 s 727 som behandlats ovan i bland annat avsnitt 3.1.1. 
Både tingsrätten och Högsta domstolen diskuterar i det aktuella fallet att ett för stort 
skadestånd skulle kunna äventyra de ungas anpassning i samhället och således komplicera 
deras vuxna liv.136 Det solidariska skadeståndsansvaret kan ge negativa effekter för den unges 
möjlighet att själv ordna upp sina skulder och göra rätt för sig.137 Då det gäller skadestånd i 
samband med brott försvårar det solidariska ansvaret en återanpassning till ett normalt liv. 
Det kan vara svårt för den unge att hålla sig borta från att begå ytterligare brott eller ta 
svartjobb.138 De ansvariga ungdomarna kan bindas samman med varandra på ett negativt 
sätt.139 Mot denna bakgrund har det funnits anledning att se över de nuvarande reglerna om 
solidariskt skadeståndsansvar för unga. Skadeståndslagens huvudregel om solidariskt 
skadeståndsansvar i 6 kap 4 § gäller inte när det finns en begränsad skyldighet för någon av 
parterna. En ökad möjlighet att gå ifrån det solidariska ansvaret och om det för unga personer 
istället ska vara huvudregel och inte undantag, att ett solidariskt ansvar kan uteslutas. Det 
lades dock inte fram något konkret lagförslag med anledning av detta med hänsyn till att det 
är en mer komplex, generell fråga och har principiell betydelse än vad som var uppdraget i 
den aktuella SOUn.140   
 
Den som har blivit dömd till att utge skadestånd, i till exempel brottmål, förstår ofta inte hur 
själva betalningen ska göras. Han eller hon väntar många gånger på att det ska komma krav 
från den skadelidande. Det ligger hos den skadedrabbade att ansöka om verkställighet av 
skadeståndet och det görs hos Kronofogdemyndigheten. Detta gör att de skadeståndsskulder 
som registreras hos Kronofogden i många fall är en följd av bristande administrativa 
rutiner.141 I och med detta leder det till att den betalningsansvariga kan hamna i Kronofogdens 
register i onödan. Den skadeståndsskyldige har också i många fall ett solidariskt ansvar med 
flera ansvariga och det medför att det blir omöjligt att göra rätt för sin egen del ensam. Det är 
nästan omöjligt för den skadeståndsskyldige att veta hur han eller hon kan göra rätt för sig 
och betala skulden. Detta dels på grund av att han eller hon inte får den information som 
behövs från domstolen då ansvaret utdelas. Det har vidtagits vissa åtgärder för att försöka att 
komma till rätta med detta problem. Domstolsverket har tagit fram en informationsbroschyr 
om hur den skadeståndsdömda frivilligt kan betala skadeståndet. Domstolarna har 
rekommenderats att dela ut denna broschyr då de delger domen till den skadeståndsansvarige. 

                                                
133https://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/arkiv/ar/2003/2003/skrivelser20030924.4.18e1b10334
ebe8bc8000977.html 
134 SOU 2004:122, s 47 f. 
135 Barnombudsmannen och Kronofogdemyndigheten, Solidariskt skadeståndsansvar – en skuldfälla för unga?, 
2010. 
136 NJA 1993 s 727. 
137 KFM Rapport 2008:3, Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar, s 70 f. 
138 SOU 2004:122, s 47 f. 
139  Barnombudsmannen och Kronofogdemyndigheten, a a s, 2012. 
140 SOU 2004:122, s 47 f. 
141 KFM Rapport 2008:3, a a s, s 70 f. 
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Dock är det okänt hur ofta detta görs och Kronofogden har gett signaler om att det inte 
bidragit till någon större förändring.142            
 
I tidigare förarbeten har det förts en diskussion angående jämkning och ansett att åldern skulle 
höjas till 20 år. Den regel som då var aktuell hade åldersgränsen 15 år. Att höja ålder 
motiverades med att ungdomarna även efter 15 år fortsätter sina studier och först efter det 
träder in i arbetslivet. Förarbetet menade också att en ungdom i den åldern inte uppnått full 
mognad. Ett förslag till ändring i SkL 2 kap 4 § angående just detta lades återigen fram år 
2004. Detta förslag innebar att jämkningsregeln för minderåriga skulle höjas från 18 år till 21 
år. Ett argument för detta var att många ungdomar vidareutbildar sig efter gymnasiet istället 
för att direkt gå ut i arbetslivet. Vidare menade förslaget som argument att gängbrottslighet 
kan förekomma i hela åldersspannet 15 – 20 år. Detta medför att domstolen får svårt att göra 
en rättvis bedömning eftersom vissa av gärningsmännen kan falla in i jämkningsregel för 
minderåriga i SkL 2 kap 4 § medan övriga i den allmänna jämkningsregeln, SkL 6 kap 2 §. 
Det som skulle kunna bli orättvist är att den allmänna jämkningsregeln ger mindre möjlighet 
till nedsatt skadestånd än vad regeln i SkL 2 kap 4 § gör. Till exempel kan det vara så att det 
endast är några månader åldersskillnad som separera ungdomarna från vilken lagregel som 
ska tillämpas. Att höja åldersgränsen i SkL 2 kap 4 § till 21 år hade kunnat göra det mer 
rättvist i de fall då ungdomar döms till solidariskt skadeståndsansvar.143        
 
 
4.3.1 Skadestånd och böter 
Skadestånd är ofta en följd av böter.144 Böter är en straffrättslig påföljd som regleras i 
Brottsbalken (1962:700) och medför att böter endast utgår vid brottsliga handlingar.145 Detta 
skiljer sig från skadestånd som i vissa fall kan utgå genom culpa.146 Det finns olika former av 
böter som innebär att den skyldige ska betala ett visst, av domstol bestämt, belopp. Dessa är 
dagsböter, normerade böter och penningböter.147 En likhet mellan böter och skadestånd är att 
en person blivit skyldig att betala en viss summa pengar för någonting denne gjort. En likhet 
mellan böter och skadestånd är där en ersättning i pengar, från den skyldige, ges för att ersätta 
en skada som uppstått.148 Bötesdomar registreras i belastningsregistret enligt Lag (1998:620) 
om belastningsregister 3 §. I denna paragraf bestäms att alla lagförda brott ska registreras där. 
Skadestånd registreras därför endast i det fall det utdömts genom en brottslig handling.149  
 
Böter är den vanligaste påföljden bland unga som begår brott. Det har dock ifrågasatts om 
böter verkligen är en lämplig påföljd.150 Böter utgör vanligtvis sådant betalningskrav som den 
unge själv har svårt att betala och därför görs detta ofta av vårdnadshavare. Detta gör att 
straffet inte medför särskilt stora eller betungande konsekvenser för den unge.151 Bötesstraffet 
har också kritiserats för att det inte anses ha någon rehabiliterande effekt och att det inte 
motiverar den unge personen att senare i livet följa lagen. Det kan snarare bli en motsatt 
effekt när ett högt bötesbelopp som döms ut till en ung person med dålig ekonomi. 

                                                
142https://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/arkiv/ar/2003/2003/skrivelser20030924.4.18e1b10334
ebe8bc8000977.html	  
143 SOU 2004:122, s 633 f. 
144 KFM Rapport 2008:3, a a s, s 70 f. 
145 SOU 2004:122, s 325. 
146 Bengtsson & Strömbäck, 2008, a a s, s 45. 
147 SOU 2004:122, s 325 – 328. 
148 Hellner & Radetzki, 2010, a a s, s 25. 
149 Berg, lagkommentar nr 9, Lag om belastningsregister 3 §. 
150 SOU 2004:122, s 339 f. 
151 KFM Rapport 2008:3, a a s, s 70 f. 
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Motivationen för att då arbeta och försöka få ordning på sin ekonomi sjunker istället. Även 
om den betalningsskyldiga har en fast inkomst och ordnad tillvaro skulle dennes ekonomiska 
situation inte märkbart förbättras eftersom överskott från inkomsten skulle gå till 
bötesskulden.152 Ungdomstjänst har då istället blivit ett av de alternativ som används mer 
frekvent.153 Unga personer kan ofta drabbas extra hårt av böter och skadeståndsansvar då de 
vanligtvis inte har en helt stabil ekonomi. Detta kan leda till betalningsanmärkningar hos 
olika kreditupplysningsföretag. Dessa anmärkningar kan finnas kvar i upp till tre år i register 
hos kreditupplysningsföretagen även om skulderna är betalade. Att ha 
betalningsanmärkningar kan senare leda till att den unge får problem med att få ett 
hyreskontrakt, låna pengar på bank eller bli aktuella för vissa anställningar. Skatteverket har 
uppgett att skadestånds- och bötesskulder dessutom är en dörr till fortsatt skuldsättning. De 
unga riskerar att hamna i en skuldfälla om de till exempel begått en brottslig handling.154  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

                                                
152 SOU 2004:122, s 340. 
153 KFM Rapport 2008:3, a a s, s 70 f. 
154 SOU 2004:122, s 339 f. 
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Kapitel 5 
Analys 

 
I detta kapitel analyseras uppsatsen kapitel 1- 4. Egna tankar och synpunkter läggs fram för 

att besvara uppsatsens syfte. 
 
 

5.1 Ungdomar hos kronofogdemyndigheten 
Av problembakgrunden till denna uppsats framgår att ett relativt högt antal ungdomar finns 
registrerade hos Kronofogdemyndigheten. År 2012 uppgick beloppet av ungdomarnas 
registrerade skulder till över 1.2 miljarder kronor. Siffrorna visar på att det är ett befintligt 
problem att så pass många ungdomar hamnar i en skuldsituation och registreras hos 
Kronofogden. Detta är värt att belysa. Att ungdomar drar på sig skulder kan i förlängningen 
leda till att de hamnar i en ond cirkel vad gäller pengar och skulder. Det kan vara svårt, för en 
ung person, att betala av skulder och snabbt bli skuldfri eftersom deras ekonomi ofta inte är 
stabil. Alla ungdomar borde få så bra förutsättningar som möjligt till ett fungerande inträde i 
vuxenlivet. Även om de unga personerna själva satt sig i en skuldsituation borde de få hjälp 
med att förstå hur de kan ta sig ur det. Det är också viktigt att informera unga personer i tid 
för att förebygga att ungdomar hamnar i denna onda cirkel. Med detta som bakgrund väcktes 
intresset till att skriva denna uppsats.  
 
 
5.2 Skadeståndslagen och dess syften 
Skadeståndslagen kan ses som en relativt ny lag då den infördes i svensk rätt år 1972. Många 
av de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna fanns redan i mitten av 1800 - talet, i dåvarande 
strafflagen. Det fanns även allmänna principer gällande skadestånd vid sidan om denna lag. I 
och med detta kan det ses att skadeståndsproblematiken länge funnits och varit aktuellt. Det 
var dock först på senare delen av 1900 - talet som det blev mer nödvändigt att reglera 
skadeståndsreglerna i en enskild lag. SkL är en dispositiv lag och kan därmed avtalas bort 
eller ge vika för annan lagstiftning. Även om reglerna angående skadestånd finns i en egen lag 
ses de ändå inte som så pass starka att de i alla lägen har företräde framför annan lagstiftning. 
Detta eftersom den är dispositiv.  
   
Den skillnad som visas mellan skadeståndsrätten och straffrätten i kapitel 2 är vilka personer 
som sätts i centrum. I skadeståndsrätten är det den skadelidande personen medan det i 
straffrätten är gärningsmannen. Detta tyder på att skadeståndsrätten främst är till för att hjälpa 
och skydda den person som blivit utsatt för skada. Skadeståndslagens främsta syfte kan i och 
med detta anses vara det reparativa. Diskussionen kring att det preventiva syftet skulle var 
lagens viktigaste kan därmed ifrågasättas. Det preventiva syftet handlar mer om att försöka 
motverka personer från att agera så att skada inträffar än att den skadelidande personen står i 
fokus. Den reparativa funktionen har en allmän betydelse för samhället och borde därför 
betraktas som en mycket viktig funktion. Att den reparativa funktionen knyter an till att den 
skadelidande parten står i fokus är här tydligt. Den reparativa funktionen förutsätter att någon 
av de ansvariga ska kunna betala ersättningen på något sätt. Om det är så att ingen av de 
skyldiga kan betala ersättningen försvagas det reparativa syftet. Det kan ändå anses troligt att 
det finns någon som kan betala då många trots allt har någon form av försäkring. Även bland 
unga personer är det många som har försäkring. Detta argument är viktigt att belysa men har 
inte en så pass betydande roll att det är övervägande på något sätt. De övriga funktionerna 
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som är ekonomisk prevention och den riskfördelande är självklart viktiga funktioner inom 
skadeståndsrätten men den reparativa kan genom det nu nämnda ses som den mest relevanta.  
 
Ytterligare en skillnad mellan skadeståndsrätten och straffrätten är culparegeln. Den återfinns 
i SkL 2 kap 1 §. I straffrätten krävs, för att en påföljd ska utdömas, att det har utförts en 
brottslig handling. För att skadestånd ska utgå enligt SkL kan handlingen ha varit brottslig 
men det är inget krav för att skadestånd ska utgå för sak- och personskada. Istället kan 
skadestånd utgå om skadan orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. Detta kan indikera på att 
det är viktigt att den som drabbats av sak- eller personskada faktiskt får ersättning, även om 
handlingen inte skulle vara brottslig. Även här kan det reparativa syftet ses tydligt då det 
handlar om att den skadedrabbade ska sättas i samma ekonomiska situation som om skadan 
aldrig skett. Att det är just sak- och personskada som culparegeln tillämpas på och inte till 
exempel ren förmögenhetsskada kan tyda på att det viktigaste är att skydda hälsa och 
egendom. I sammanhanget kan det tolkas att pengar inte är lika viktigt. 
 
Som nämns i avsnitt 2.1.2 ska det finnas ett beräkneligt orsakssamband mellan handlingen 
och skadan. Detta kan anses som en av de viktigaste byggstenarna i skadeståndsrätten. Det är 
denna princip som binder samman den skadevållande och den skadelidande till skadan och 
dessutom till varandra. Om det inte hade funnits en sådan regel i skadeståndsrätten hade 
skadestånd kunnat utdömas för i princip vilken skada som helst. Om det inte finns ett krav på 
att det ska finnas en koppling mellan handlingen och skadan hade det kunnat vara negativt för 
den vållande. Då hade även rena olyckshändelser kunnat leda till att skadestånd utdöms. 
Skadeståndsyrkanden hade då kunnat eskalera.  Den som drabbats av skada hade troligtvis 
gjort anspråk på att få ersättning för minsta lilla lidande. Det är också viktigt att det, vid flera 
vållande personer, finns adekvat kausalitet för alla skyldiga. Detta för att rätt personer ska 
kunna bindas till skadan.   
 
Det kan ses ett samband mellan huvudregeln om att full ersättning ska utgå och det 
solidariska skadeståndsansvaret. Det solidariska ansvaret hjälper huvudregeln att uppfyllas. 
Om det finns flera skadeståndsansvariga kan det vara lättare att få ut full ersättning. Som setts 
tidigare kan det i vissa fall bli ett delat ansvar. I dessa fall kan huvudregeln försämras. Vid 
delat ansvar skulle det kunna bli så att alla inte kan betala sina delar. I och med detta blir det 
svårt för den skadelidande att få hela ersättningen betald.    
 
 
5.3 Solidariskt skadeståndsansvar för unga personer 
Som kan ses i avsnitt 3.1 är ett solidariskt skadeståndsansvar när flera skyldiga svarar för 
samma skada. Det kan anses vara en rättvis regel eftersom det kan vara svårt att veta hur de 
skadevållande har varit inblandade i skadan. Att bevisa vem av de skyldiga som bidragit mest 
till skadan kan vara svårt och därför bör alla som medverkat till skadan dömas solidariskt. Det 
är positivt för den skadelidande att denne kan kräva ut hela ersättningen från vem som helst 
av de skadeståndsansvariga. Det underlättar för den drabbade som slipper leta reda på alla 
ansvariga och kan välja vem av de skadeståndsskyldiga han eller hon vill. Det kan till 
exempel vara ett strategiskt val där den skadelidande väljer den med mest ekonomiska 
resurser. Den drabbade kan också grunda sitt val på känslomässiga och moraliska grunder då 
han eller hon kan välja den denne anser har bidragit mest till skadan.  
 
I och med att det kan finnas olika typer av begränsningar i det solidariska skadeståndsansvaret 
kan det framstå som komplicerat. Om en av de skadeståndsskyldiga har fått sitt ansvar 
begränsat kan det vara svårt för den skadelidande att veta hur skadeståndet ska krävas ut. Ett 
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exempel kan vara om en av tre skadevållare fått sitt ansvar jämkat. Det uppstår då en 
begränsning. Den skadelidande kanske då inte förstår att han eller hon inte kan kräva ut hela 
ersättningen från just den personen utan måste vända sig till en annan skadeståndsskyldig 
också. Den skadelidande behöver få information om detta och kanske framför allt om att han 
eller hon kan kräva ut hela skadeståndsbeloppet från någon av de skyldiga utan begränsat 
ansvar. 
 
Om en av de skadeståndsskyldiga solidariskt betalat hela ersättningen har denne regressrätt 
mot de övriga ansvariga. Att det finns en sådan regel kan anses vara nödvändigt. Detta för att 
inte en skadeståndsskyldig ska behöva ansvara för hela skulden och de andra ska kunna 
komma undan. Alla skyldiga har ju faktiskt vållat skadan tillsammans och dessutom blivit 
dömda för det. En nackdel med regressrätten kan vara att det är praktiskt krångligt att få betalt 
från de övriga ansvariga. Det finns ingen garanti för att de någonsin kommer ha resurser till 
att betala. Det finns heller ingen tidsfrist, för de som inte betalat skadeståndet, att göra rätt för 
sig. Den eller de av de ansvariga som betalat kan få kämpa med att få in övrigas delar en hel 
livstid.  
 
En fråga som dykt upp i och med arbetet med denna uppsats, framförallt i avsnittet angående 
regressrätt, är om personer som dömts till ett solidariskt skadeståndsansvar vet om att 
regressrätt finns. Det vore lämpligt att införa detta som en lagregel i skadeståndslagen istället 
för att det endast ska finnas i praxis som en allmän skadeståndsrättslig princip. En tes skulle 
kunna vara att det inte är så många som vet om principen om regressrätt. Det kan visa på att 
en allmän princip kanske inte är lika synlig och därför borde den föras in i lag. Rent praktiskt 
ses regressrätten som otydlig och genom att föra in en regressparagraf kan det struktureras 
upp på ett tydligt sätt. Självklart behövs det göras individuella bedömningar från fall till fall. 
Ett införande av en sådan lagregel hade kunnat förenkla den praktiska gången. Redan genom 
rättsfallet NJA 1937:78 s 264 fick regressrätten ett större utrymme i svensk rätt. Detta kan 
tyda på att regressrätten fungerar bra då den inte har genomgått några större förändringar eller 
införts i lag på drygt åtta decennium. Dock kan det inte skada att föra in den i SkL och vara 
extra tydlig. Det kan inte direkt ses några nackdelar med detta och om det kan förenkla 
regressrätten i det stora hela borde det ses som positivt. 
 
Av det som behandlats i avsnittet om ungas skadeståndsskyldighet framgår att huvudregeln 
inom skadeståndsrätten är att fullt skadestånd skall utgå. Det finns vissa undantagsregler och 
en av dessa återfinns i SkL 2 kap 4 § och gäller barn och ungdomar. Då det tidigare i denna 
uppsats har visats på att ungdomars skuldsättning är ett problem anses denna regel nödvändig. 
Detta för att minska antalet skuldsättningar som både kan bli allt för stora och många för 
ungdomar. Det är fördelaktigt att det finns en speciell regel som kan tillämpas på unga och att 
denna målgrupp inte endast kan falla in under den allmänna jämkningsregeln i SkL 6 kap 2 §. 
Detta genom att unga personer vanligtvis inte har samma förutsättningar med att betala ett 
högt skadestånd som till exempel vuxna kan ha. Ungdomars ekonomiska resurser är 
vanligtvis inte lika stabila genom att många bland annat går i skolan och inte har någon 
ordentlig inkomst. Därför kan det anses som orättvist om alla människor, oavsett ålder, skulle 
falla in under den allmänna jämkningsregeln. Det finns självklart andra omständigheter än 
ålder som ska tas i beaktande och göras en skälighetsbedömning på. Det kan till exempel vara 
nödvändigt att beakta mognad och eventuell sjukdom.   
 
Det är positivt att denna regel har ändrats till att gälla upp till 18 år från att förr, då den 
reglerades i SL, endast sträckte sig till 15 år. Det kan anses nödvändigt med ytterligare en 
åldersändring i regeln. Många ungdomar har fortfarande inte någon stabil inkomst vid 18 års 



29 
 

ålder och därför borde gränsen höjas till 21 år. I denna ålder har många nyligen avslutat sin 
gymnasieutbildning och inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. I avsnitt 4.3 
framkommer att det har lagts fram ett förslag till lagändring om att höja åldern från 18 till 21 
år i SkL 2 kap 4 §. Detta visar på att det pågått en diskussion angående resonemanget om 
åldershöjningen. I förarbeten till SkL 2 kap 4 § bedöms en ungdom, från 15 år, ha nått full 
intellektuell mognad. Regeln om jämkning ska därför användas återhållsamt för just denna 
målgrupp. Tanken om att 15 åringar är mogna nog att förstå att de inte ska orsaka skada kan 
hållas med om. Dock kanske en ungdom i den åldern inte alltid förstår de konsekvenser som 
kan uppstå ur handlingen eller skadan. Bedömningen av vad som är att handla oaktsamt eller 
inte kan vara svårt att avgöra för en ung person. Det är därför bra att det görs en individuell 
skälighetsbedömning i varje enskilt fall men regeln kanske inte ska användas så pass 
restriktivt som det anses i förarbetet att den bör göras. Den restriktiva bedömningen för 
ungdomar förstärker det preventiva syftet med skadeståndslagen. Att veta att skadeståndet 
inte alltid blir jämkat kan göra att ungdomarna blir mer försiktiga och ansvarsfulla i sitt 
handlande.  
 
Avsnittet angående vårdnadshavares principalansvar är en relevant och viktig del att ta upp i 
samband med syftet för denna uppsats. Att vårdnadshavare faktiskt har ett ansvar är viktigt att 
belysa. De har, som visas i föräldrabalken 6 kap 2 §, vårdnaden över sitt barn fram till dess att 
barnet fyllt 18 år. I rollen som vårdnadshavare kan det anses ingå att ge sitt barn en bra grund 
inför ett kommande vuxenliv och självständighet. I detta kan det tyckas att vårdnadshavare 
ska försöka hålla barnet borta från handlingar som kan vålla skada, både för barnet själv och 
för andra. Föräldrar ska ge barnen sunda värderingar kring deras handlanden. Om ungdomar 
har blivit uppfostrade med sådana värderingar skulle det kunna vara ett sätt att förebygga att 
de vållar skada genom uppsåt eller oaktsamhet. Det tillsynsansvar vårdnadshavare har 
förstärktes i och med lagändringen genom propositionen 1993/94:57. I den framkom att 
föräldrar inte behöver ha lika mycket tillsyn över äldre barn som de behöver med yngre barn. 
Detta kan ses som naturligt eftersom barn i tonåren vanligtvis har mer frihet. Till exempel fler 
fritidsaktiviteter och mer eget ansvar där föräldrarna inte är närvarande. Att föräldrar inte 
behöver ha lika mycket tillsyn över äldre barn kan också anses vara en självklarhet då äldre 
barn borde ha mer ansvar över sig själva och sitt eget handlande. Trots att tillsynsansvaret inte 
är lika stark för ungdomar kan inte vårdnadshavarna släppa tillsynen helt. Föräldrarna har, 
som syns i propositionen, alltid ett ansvar. Vårdnadshavare borde ha en relativt bra insyn på 
ungdomens umgängeskrets, fritidsaktiviteter etcetera. Genom att känna till umgängeskretsen 
kan de skapa sig bild av hur mentaliteten i vänskapskretsen är. Ett alternativ kan vara att ha 
kontakt med sitt barns vänners föräldrar. Detta för att kunna ha bättre uppsikt över vad 
ungdomen gör. Det är bra att ha en öppen dialog med sitt barn för att ungdomen ska känna att 
han eller hon kan vara ärlig och berätta om vad denne gör. Även om föräldrarna inte behöver 
följa med ungdomen överallt och ha tillsyn på det sättet måste de utföra andra lämpliga 
åtgärder, till exempel att sätta gränser.      
 
I avsnitt 3.2.2 visas att en förälder endast kan bli skyldig att betala en femtedel av det gällande 
prisbasbeloppet. Detta innebär att en förälder, år 2013, endast kunde bli skyldig att betala 
8900 kronor för en skada som dennes barn vållat. Denna regel kan ses som positiv då 
förälderns del är begränsad och ungdomen, som vållat skadan, inte kan förlita sig på att hela 
ansvaret döms ut på dennes förälder. Det är bra att ungdomen själv får stå för de största 
delarna av skadeståndsbeloppet. Det kan tänkas att föräldrar ibland ändå betalar ungdomens 
summa på ett eller annat sätt. Det kan också ses en negaiv sida med denna regel. Föräldrar har 
förmodligen större möjlighet att betala skadeståndet än vad en ungdom har och därigenom 
kan den skadelidande drabbas negativt. Om det istället för att bli ett begränsat ansvar för 
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föräldern blir ett helt solidariskt ansvar mellan ungdomen och föräldern skulle den 
skadelidande kunna kräva ut hela beloppet från föräldern, som troligtvis i de flesta fall kunnat 
betala lättare än vad dennes barn kan.   
 
Om vårdnadshavare brustit i vårdnaden över sitt barn, så att denne vållat skada, kan det vara 
en rimlig påföljd att vårdnadshavaren också blir skadeståndsansvarig för skadan. Det 
preventiva syftet kan här ses. Om föräldrar vet att de också kan bli skadeståndsskyldiga, 
kanske det blir en morot och gör att de lägger mer möda i att försöka hålla sitt barn borta från 
oaktsamma och uppsåtliga handlanden som skulle kunna leda till skada. Om exempelvis 
ungdomen tidigare begått en brottslig handling skulle föräldern kunna försöka göra allt vad 
denne kan för att ungdomen inte ska hamna i samma sits igen.  Detta kan ses i det tidigare 
nämnda rättsfallet HovR T 1121-10. I detta fall hävdar vårdnadshavaren att hon gjort allt hon 
kunnat för att hålla sin ungdom borta från ytterligare skadehandlingar. Hon hade exempelvis 
varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Det är bra att föräldern inser att hon inte 
längre har kontroll över sitt barns handlade och vilka restriktioner som än ges når de inte fram 
till ungdomen. Att i en sådan situation söka hjälp hos sociala myndigheter är ett bra alternativ 
och det syns också i propositionen angående vårdnadshavares ansvar att det uppskattas och 
ibland till och med krävs. I denna dom gick HovR tillslut på vårdnadshavarens linje och hon 
blev inte solidariskt ansvarig tillsammans med sitt barn. Samtidigt som det är viktigt att 
föräldrar har ett ansvar för sitt barns handlande är det kanske ännu viktigare att barnets ansvar 
inte försvinner helt i och med principalansvaret. Vårdnadshavare kan, som tidigare visat, bara 
bli ansvariga för en viss del av skadeståndet och barnet slipper inte undan sitt ansvar. 
Principalansvaret skulle kunna missförstås och tolkas så att barnet helt slipper ansvar. Detta är 
som sagt inte fallet. 
 
 
5.4 NJA 1993 s 727 
Detta rättsfall har ansetts vara relevant för uppsatsen då det solidariska ansvaret tas upp och 
då det dessutom handlar om ungdomar och jämkning. I alla tre instanser tas det i beaktande 
att det gäller unga personer med instabil ekonomi. Detta är att anse som förnuftigt då en 
kraftig skuld kan påverka anpassningen till vuxenlivet rejält. Det är positivt att domstolarna 
tänker på ungdomarnas framtid och inte försvårar det framtida livet mer än nödvändigt. Även 
om domstolen anser att det är ett brott av allvarligt slag sätts ändå skadeståndet ned på grund 
av de rådande omständigheterna. Försäkringsbolaget yrkade på att N skulle utge 27 miljoner 
kronor i skadestånd för branden i simhallen. Själva kostnaden i sig är inte att se som orimlig 
men det vore oskäligt att som 17 åring bära en sådan skuld. Det hade troligtvis varit en skuld 
som han aldrig skulle kunna betala av. Att gå in i vuxenlivet med en enorm skuld gör 
framtiden komplicerad. Detta kan skapa en försämrad motivation hos ungdomen. Att en 
ungdom vet att han eller hon troligtvis alltid kommer ha en skuld kan göra att denne fortsätter 
på en brottslig bana för att få ”lätta pengar”. Med detta som grund är det att ses som positivt 
att det blev en jämkning till 450 000 kronor. Även om det är ett högt belopp för en 17 åring är 
det mer rimligt och N kan betala av skulden med ett lagligt arbete. Risken för fortsatt 
brottslighet borde därför minska.  
 
Både tingsrätten och hovrätten utdömde ett solidariskt skadeståndsansvar för den uppkomna 
skadan på skolan. Högsta domstolen valde istället att utdöma ett delat ansvar mellan de tre 
killarna. I detta fall kan det anses vara en fördel. Detta på grund av att det var så pass höga 
belopp för 17 åringar och genom ett delat ansvar behöver de som max bara betala sin del. Ett 
delat ansvar kan anses som det mest rimliga då ingen av ungdomarna troligtvis skulle kunna 
betala hela ersättningsbeloppet enskilt. Att det blev ett delat ansvar torde inte medföra 
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särskilda nackdelar för den skadelidande, då det i detta fall var en kommun och inte en 
privatperson. För en privatperson hade det kunnat vara en större nackdel eftersom han eller 
hon då måste vända sig till alla tre för att få ihop hela ersättningen som kan tänkas vara mer 
betydande för en privatperson än en kommun.    
 
En tanke som uppkom var hur utgången och resonemanget i detta rättsfall hade varit om det 
istället gällde tre 20 åriga killar. Frågan är om skadeståndet inte hade jämkats lika mycket, 
som i det aktuella fallet, på grund av att 20 åringar faller in i SkL 6 kap 2 § och inte i SkL 2 
kap 4 §. SkL 6 kap 2 § innehåller den allmänna jämkningsregeln och den tar inte lika stor 
hänsyn till skadevållarnas ålder. Det kan tyckas att nedsättningen av skadeståndet borde vara 
lika stor för ungdomar i 17 års ålder som för 20 åringar då ett högt skadeståndsbelopp är 
mycket betungande för båda. En 20 årig ungdom kan inte förutsättas ha bättre ekonomi än en 
17 åring, anpassningen till vuxenlivet hade förmodligen varit lika svår i båda fallen. Detta 
argument har också framkommit i SOU 2004:122 som nämns i uppsatsen 4.3 avsnitt. I denna 
SOU framgår också att det hade varit orättvist med olika jämkningsregler då den allmänna 
jämkningsregeln ger mindre möjligheter till nedsättning av skadestånd än vad SkL 2 kap 4 §.  
 
 
5.5 Rättvist eller orättvist? 
De fördelar som det solidariska ansvaret för med sig för den skadedrabbade personen kan ses 
som klart positiva för denna person. Möjligheten att kunna vända sig till den som faktiskt kan 
betala hela skadeståndet är en stor fördel. Det underlättar för den drabbade att slippa ta 
kontakt med alla ansvariga för att få ut sin ersättning.   
 
Från flera olika svenska myndigheter ges det information om det solidariska 
skadeståndsansvaret för att försöka underlätta den praktiska processen. Ansökningsblanketten 
för brottsskadeersättning, från Brottsoffermyndigheten, som nämns i avsnitt 4.2 är ett 
exempel. Det visar på att situationen kring det solidariska skadeståndsansvaret är oklart. Då 
till och med en myndighet informerar om att den skadelidande bör kontakta en sakkunnig 
tyder det på att systemet kring det solidariska skadeståndsansvaret är svårt att greppa. Det kan 
också tyda på att det är svårt att förstå tillvägagångssättet. Även om det solidariska 
skadeståndsansvaret har många fördelar för den skadelidande personen finns det också 
nackdelar och svårigheter för denne. Myndigheten uppmanar den skadedrabbade personen att 
vara vaksam och ta kontakt med exempelvis en åklagare om det finns flera personer som är 
ansvariga för skadan. Detta ger en bild av att det kan bli stora negativa konsekvenser om den 
skadelidande inte tar kontakt med en sakkunnig innan han eller hon agerar. Ännu en nackdel 
för den skadelidande är om denne accepterar att någon eller några av de skadeståndsskyldiga 
betalar av skadeståndet med mindre belopp. Om de ansvariga betalar av sin del kan det bidra 
till negativa konsekvenser. I en sådan situation kan det förstöra den skadelidandes möjlighet 
att få ut brottsskadeersättning för det resterande beloppet. Det kan anses att det även här krävs 
mer information och kunskap om hur det solidariska ansvaret fungerar. Det behövs, med detta 
som stöd, en kraftsamling från svenska myndigheter för att informera om det solidariska 
ansvaret. Detta främst i samband med att en sådan situation uppstår. Det är kanske inte 
nödvändigt med en djupare kunskap i samhället om detta men det behövs absolut information 
för de personer som hamnar i en sådan situation. Detta både för den skadelidande parten men 
också för de skadeståndsskyldiga. Parterna i sådana mål bör få information direkt i handen 
och inte behöva leta upp den själv. Detta är extra viktigt då det är ungdomar som är parter i 
målet. Eftersom att unga personer redan är en utsatt grupp i samhället så behöver de inte 
utsättas för mer risker än vad de redan blir. Kunskapen på detta område kan tänkas vara 
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mindre hos ungdomar än hos vuxna. Till exempel på grund av att ungdomarna ännu inte har 
hunnit vidareutbilda sig eller fått denna kunskap genom livserfarenhet. 
 
För den skadelidande parten finns det som sagt klara positiva delar med det solidariska 
ansvaret. Det är dock svårt att hitta liknande fördelar för de skadeståndsskyldiga. I uppsatsens 
avsnitt 4.3 behandlas nackdelarna för de skadeståndsskyldiga. Det finns många nackdelar och 
en av de mest allvarliga är att det kan försvåra inträdet i vuxenlivet för en person som blir 
solidariskt ansvarig för ett skadestånd. Det solidariska ansvaret kan göra det svårt att bli helt 
skuldfri i och med svårigheten att få hela skulden betald. Även om en av de ansvariga betalar 
sin del medan de andra inte kan betala deras delar, ligger skulden kvar hos samtliga. Om en 
skuld finns kvar kan det medföra att det för ungdomen blir svårare att till exempel få lån av 
bank eller att skriva på hyreskontrakt. Dessa två exempel kan ses som centrala delar av att 
träda in i ett vuxenliv. Det kan både bli en praktisk och en psykisk spärr för den unga att få 
motivation till att både bli självständig men också att bli av med sina skulder. För unga 
ansvarsskyldiga kanske det skulle vara mer lämpligt att istället för ett solidariskt 
skadeståndsansvar ha ett delat ansvar. Detta underlättar chanserna att bli fri från ansvar och 
därmed snabbare kunna leva ett skuldfritt liv. Det skulle dock medföra att det blir krångligare 
att få ut hela ersättningen för den skadelidande. 
 
Att finnas kvar i Kronofogdens register även om ungdomen betalat sin del av ett solidariskt 
skadestånd är att se som orättvist. Det vore rimligt att tas bort ur registret om den unga 
personen betalat sin del till den skadelidande. Det kan anses orättvist om en av de 
skadeskyldiga betalar sin del men inte mer och blir kvar i Kronofogdemyndighetens register 
med en skuld. Det kan ses som motsägelsefullt att bli dömd till ett solidariskt skadestånd och 
sedan blir skuldfri genom att betala sin del. Ett förslag hade då varit att, när en 
skadeståndsskyldig betalat sin del, försvinna ur Kronofogdemyndighetens register men 
samtidigt kunna få krav på betalning från den skadelidande. Detta kan bli praktiskt svårt men 
det är ändå en idé att fundera över. I och med att ungdomen försvinner från skuldregistret 
undviks de svårigheterna, som tidigare nämnts, med att anpassa sig till vuxenlivet.  
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