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1 Inledning 
 
Första gången som jag blev medveten om att det fanns ett principalansvar för föräldrar var när 

jag läste skadeståndsrätt under termin tre av juristprogrammet på Umeå universitet. Som en del 

av ett seminarium skulle jag och mina kurskamrater läsa och diskutera det rykande färska 

Instagrammålet. Målet gällde en tonårig kvinna som hade gjort sig skyldig till flertalet fall av 

grovt förtal genom att lägga ut kränkande bilder på skolkamrater på det sociala nätverket 

Instagram. För det dömdes hon till ungdomsvård och blev skyldig att betala skadestånd med 

totalt 570 000 kronor. På grund av den relativt nya lagen om principalansvar för föräldrar blev 

även kvinnans moder skyldig att betala en stor del av dotterns skadestånd, trots att modern inte 

hade haft något att göra med dotterns brott att göra. Modern, som var ensamstående till totalt 

tre hemmavarande barn och hade en låg årsinkomst, sökte att jämka sin del av skadeståndet, 

vilket den nya lagen lämnade utrymme för. Frågan om moderns jämkningsyrkande gick hela 

vägen till Högsta domstolen (HD). Modern argumenterade för att hon uppfyllde rekvisitet för 

jämkning eftersom hon hade gjort allt hon kunnat för att få sin dotter på rätt köl och eftersom 

hennes ekonomi gjorde att skadeståndet skulle bli alltför betungande för henne. HD menade 

dock att modern inte hade gjort tillräckligt eller att skadeståndet var alltför betungande för 

hennes ekonomi för att hon skulle kunna beviljas jämkning. I slutändan blev alltså modern 

tvungen att betala cirka 132 000 kronor i skadestånd. 

 

Av de rättsfall jag läst under min utbildning är det få som har gjort mig så upprörd som 

Instagrammålet. För mig var det fullkomligt orättvist och orimligt att modern skulle bära en så 

tung ekonomisk börda för något som hennes dotter hade gjort. Rättsfallet har följt med mig 

sedan dess och legat och gnagt i mitt inre, som en popcornkärna som fastnat mellan tänderna. 

När det så blev dags att välja ämne till denna uppsats såg jag en möjlighet att fördjupa mig i 

föräldrars principalansvar för att få en mer komplett och nyanserad bild av hur det kunde gå 

som det gick för modern i Instagrammålet. Förhoppningsvis kan jag nu bli kvitt popcornkärnan 

och lämna den bakom mig. 

 
1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsatts är att undersöka och analysera motiv och ambitioner kontra utfall 

gällande reglerna om föräldrars principalansvar för barns brottslighet. För att sätta 

lagstiftningen i ett skadeståndsrättsligt sammanhang kommer gällande rätt, det vill säga vilka 

rättsregler som är tillämpliga och hur de ska tolkas, angående föräldrars principalansvar att 



5 
 

utredas, vilket även inkluderar en kortare redogörelse av relevanta principer och förhållanden 

inom skadeståndsrätten. Detta är nödvändigt för att kunna få en så bred förståelse som möjligt 

om föräldrars principalansvar. Lagstiftningen om föräldrars principalansvar kommer att 

utvärderas och analyseras utifrån ett rättspolitiskt perspektiv. Syftet besvaras närmare med hjälp 

av följande frågeställningar: 

- Vilka motiv och ambitioner låg bakom införandet av ett principalansvar för föräldrar? 

- Vilka effekter har införandet av ett principalansvar för föräldrar haft på en samhälls- 

och individnivå? 

- Bör reglerna om principalansvar för föräldrar reformeras eller avskaffas? 

 

1.2 Avgränsningar 
Både Norge och Danmark har lagstiftning som till viss del liknar den svenska. I Norge har det 

funnits en typ av principalansvar för föräldrar sedan år 1969. För den här uppsatsens syfte hade 

det varit intressant att göra en komparation mellan den svenska lagstiftningen och de i Norge 

och Danmark, vilket dock inte kommer att göras på grund av bristande material från de aktuella 

grannländerna. Däremot kommer jag att lämna en kort redogörelse för hur regleringen är 

utformad i de båda länderna för att ge läsaren en något mer komplett bild av det nordiska 

rättsläget i frågan. 

 

1.3 Begrepp och definitioner 
Det finns en viss diskussion inom juridiska kretsar om huruvida begreppet principalansvar är 

en korrekt benämning för det strikta skadeståndsansvar som åligger föräldrar i och med 3 kap. 

5 § SkL.1 Den här uppsatsen kommer inte att ta ställning i den diskussionen men kommer 

konsekvent att använda begreppet föräldrars principalansvar, eftersom principalansvar är det 

begrepp som används i förarbetena till lagstiftningen. Det kommer också (förhoppningsvis) 

göra uppsatsen mindre teknisk och mer lättillgänglig. 

 

Det aktuella principalansvaret gäller enligt lagstiftningen för föräldrar som har vårdnaden om 

ett barn. Lagstiftningen utesluter därför föräldrar som inte är vårdnadshavare, exempelvis en 

fader som inte är gift med modern, samt särskilt förordnade vårdnadshavare. För enkelhetens 

skull kommer den här uppsatsen att använda begreppet föräldrar, vilket då syftar till föräldrar 

som har vårdnaden om ett barn och alltså omfattas av principalansvaret. I de fall något annat 

                                                
1 Se Schultz, 2010 och Andersson, 2017. 
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menas kommer det att klargöras i texten. Definitionen av barn är i den här uppsatsen alla 

personer som inte har fyllt 18 år. 

 

1.4 Metod, material och disposition 
För den delen av uppsatsens syfte som gäller att undersöka gällande rätt angående föräldrars 

principalansvar har jag använt mig av den så kallade rättsdogmatiska metoden. Metoden 

innebär att man genom att analysera rättskällorna lag, förarbete, praxis och litteratur kan få ett 

svar på en given juridisk fråga. Den aktuella frågan i det här fallet är som sagt vilka rättsregler 

som är tillämpliga och hur de ska tolkas angående föräldrars principalansvar.2 

 

Det material som har använts för den rättsdogmatiska delen av uppsatsen är lagtext från 

skadeståndslagen (1972:207)(SkL), förarbetena till införandet av ett principalansvar för 

föräldrar, vilka är Ds 2009:42, prop. 2009/10:142, och relevant praxis. Den prejudicerande 

praxis som existerar på området är i nuläget NJA 2015 s. 482, det så kallade Instagrammålet. 

Utöver det har juridisk litteratur använts för att få information om praxis i underrätterna, vilka 

är Lindell-Frantz, 2012, och Tjernqvist, 2017. Lindell-Frantz har även använts för att förstå 

relevansen av ansvarsförsäkringar på frågan om principalansvar. Övrig litteratur som har 

använts för att förstå relevanta skadeståndsrättsliga principer är Karlgren, 1972, Sund, 1989, 

Bengtsson och Strömbäck, 2018 och Hellner och Radetzki, 2018. 

 

För att besvara den mer analytiska delen av uppsatsens syfte, inklusive de konkreta 

frågeställningarna, har jag använt mig av den rättspolitiska metoden. Till skillnad från den 

rättsdogmatiska metoden så kan den rättspolitiska metoden användas för att utreda, analysera, 

utvärdera och kritisera motiven bakom en lagstiftning. Materialet är inte lika begränsat som 

med den rättsdogmatiska metoden, utan metoden gör det möjligt att inhämta material från ett 

brett utbud av källor. Metoden lämnar ett större utrymme för subjektiva värderingar, särskilt 

när det gäller argumentationen. Samtidigt möjliggör metoden för rekommendationer om hur 

lagen borde vara.3 

 

Det material som har använts till den rättspolitiska aspekten av uppsatsen är, förutom det som 

har använts till den rättsdogmatiska delen, remissvaren från när lagförslaget om ett 

                                                
2 Kleineman, 2013, s. 21. 
3 Sandgren, 2015, s. 48. 
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principalansvar för föräldrar remissbehandlades, samt två Brå-rapporter som utvärderar olika 

effekter av lagens införande. Utöver det har jag använt mig av litteratur från kritiska jurister för 

att få en bild av hur reformen har mottagits i juridiska kretsar. Dessa är Schultz, 2010, och 

Andersson, 2017. 

 

Uppsatsens disposition gör ingen knivskarp uppdelning mellan den rättsdogmatiska och den 

rättspolitiska delen, utan följer istället i stort sett en kronologisk disposition. Uppsatsens 

resultatdel börjar i avsnitt 2 med en redogörelse för relevanta lagregler och skadeståndsrättsliga 

principer, samt en kortare redogörelse för det norska och danska rättsläget. Därefter följer en 

redogörelse för processen kring och motiven bakom införandet av ett principalansvar för 

föräldrar med utgångspunkt i förarbeten och remissvar. Detta följs av avsnitt 4 som utgörs av 

en redogörelse för effekterna kring införandet av ett principalansvar för föräldrar, med avstamp 

i det så kallade Instagrammålet, vilket följs av en redogörelse för resultaten av Brås utvärdering 

och sedan kritik från andra jurister. Uppsatsen avslutas i avsnitt 5 med analys och slutsatser. 

 
2 Föräldrars skadeståndsansvar 
 
Det här avsnittet kommer att ge en grundläggande översikt över skadeståndets generella 

funktioner i samhället, hur solidariskt betalningsansvar fungerar samt redogöra för hur föräldrar 

kan bli skadeståndsskyldiga för sina barns handlingar och vilka möjligheter det finns för 

föräldrar att jämka ett eventuellt skadestånd orsakat av deras barns handlingar. Avsnittet 

kommer även att redogöra för betydelsen av ansvarsförsäkringar när det gäller föräldrars ansvar 

för skador som deras barn orsakar, samt för vissa processuella regler som är relevanta vid 

tillämpningen av principalansvaret för föräldrar. Avslutningsvis lämnas en kortare redogörelse 

av de norska och danska lagstiftningar som till viss del liknar den svenska. 

 

2.1 Skadeståndets funktioner 
Skadeståndet kan sägas fylla en rad olika funktioner i samhället. Den mest grundläggande 

funktionen kan nog vara den reparerande, vilket innebär att skadeståndet är den ersättning som 

den skadelidande mottar för att hamna i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig 

hade inträffat. Denna funktion återspeglas även i culparegeln4. Vid sakskada ska skadeståndet 

täcka den skadelidandes kostnader för att reparera den skadade egendomen, till exempel vid en 

bilolycka. Vid personskada ersätter skadeståndet de kostnader som den skadelidande har för 

                                                
4 Se avsnitt 2.2.1 nedan. 
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sjukhusvistelse och förlorad arbetsinkomst. Skadeståndet kan även reparera sådana skador som 

inte har en direkt ekonomisk effekt, till exempel vid kränkning. Den reparerande funktionen 

kan också bidra till en allmän trygghet i samhället om människor vet att de kan få ersättning 

ifall en skada skulle inträffa. I realiteten är det dock ofta så att ersättningen inte går direkt till 

den som har lidit skadan, utan till det försäkringsbolag som ersätter den skadelidandes förlust 

och sedan träder in i dennes ställe gentemot den skadeståndsskyldige.5 

 

Skadeståndet anses också ha den funktionen att den placerar kostnaden för skador. Det sker 

genom att kostnaden för skadan flyttas från den skadelidande, eller dennes försäkringsbolag, 

till den skadevållande, eller dennes försäkringsbolag om hen har tecknat en ansvarsförsäkring. 

Att placering av kostnaden kopplas till försäkringar innebär i sin tur att kostnaden för skadan 

pulvriseras, det vill säga att den sprids mellan flera olika personer. Om skadeståndet betalas av 

skadevållarens ansvarsförsäkring är det ju i själva verket kollektivet bakom försäkringen som 

genom sina premiebetalningar gemensamt står för det uppkomna skadeståndet. Uppenbarligen 

finns det undantag till den pulvriserande funktionen, till exempel i de fall där den skadelidande 

och/eller den skadevållande inte har tecknat någon försäkring som kan sprida kostnaden, eller 

i den mån skadevållaren måste betala skadeståndet själv, till exempel genom självrisken för sin 

försäkring.6 

 

Det har också diskuterats om skadeståndet kan ha en preventiv funktion, alltså om skadeståndet 

kan förhindra att skador uppkommer. Man kan tänka sig att den som en gång har blivit tvungen 

att betala ut ett skadestånd försöker undvika att hamna i samma situation igen, eller att folk i 

allmänhet försöker undvika att agera på ett vårdslöst sätt för att förhindra att bli 

skadeståndsskyldiga. Problemet är att det är oklart om skadeståndet verkligen har en preventiv 

funktion, framförallt på grund av bristande empiriska underlag som stöder ett sånt synsätt. Vi 

kan i många fall göra rimliga antaganden, såsom att en bilist undviker att köra vårdslöst för att 

inte orsaka skada på någon annan och behöva betala skadestånd, men i verkligheten finns det 

flera faktorer som påverkar folks beteenden och det är svårt att avgöra hur viktig faktor 

skadeståndet är. I exemplet med bilisten påverkar även faktorer som vägens uppbyggnad och 

skick riskerna för att en olycka inträffar, alltså inte bara bilistens egna agerande. Mer 

problematiskt blir det om man tar hänsyn till att det i många fall inte är den skadevållande själv 

som faktiskt betalar skadeståndet utan ett försäkringsbolag ifall skadevållaren har en 

                                                
5 Hellner och Radetzki, 2018, s. 37-38. 
6 Hellner och Radetzki, 2018, s. 38-40. Jfr. Karlgren, 1972, s. 12. 
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ansvarsförsäkring. Man kan å andra sidan invända att skadevållaren ändå måste betala en viss 

del av skadeståndet i form av självrisk eller att den riskerar att få en höjd försäkringspremie om 

den måste utnyttja sin ansvarsförsäkring. Även om det nog är svårt att med säkerhet påstå att 

skadeståndet har en generellt preventiv funktion kan man nog anta att det finns situationer där 

skadeståndet kan ha en individuellt preventiv effekt.7 

 

2.2 Föräldrars skadeståndsansvar enligt culparegeln 
 
2.2.1 Vad innebär culparegeln? 
För svensk rätt är den så kallade culparegeln grundläggande för skadeståndsrätten. Regeln 

återfinns i lagtexten och innebär att den som genom uppsåt eller vårdslöshet orsakar sak- eller 

personskada ska ersätta den skadan.8 Ofta används begreppet vållande istället för orsakar, men 

oavsett är den rättsliga innebörden ett agerande som rent objektivt avviker från det riktiga, även 

om någons personliga förutsättningar gör att den har agerat på ett acceptabelt sätt. För att kunna 

avgöra om någon har vållat en skada måste man därför också titta på de subjektiva rekvisiten 

uppsåt och vårdslöshet.9 

 

Med uppsåt menas i princip detsamma som inom straffrätten, det vill säga att någon agerar på 

ett visst sätt för att uppnå en viss effekt, eller är likgiltig för att ens agerande kan få skadliga 

effekter.10 

 

Vårdslöshet innebär förenklat att en skadevållande person inte agerat på samma sätt som en 

normalt funtad person av samma kategori hade agerat på i samma situation. Frågan blir då 

vilken typ av agerande som är det riktiga i en viss situation. I vissa fall utgår man från hur folk 

i allmänhet agerar, medan man i andra fall utgår från ramar som har uppställts i lagtext eller 

andra typer av handlingsföreskrifter och normer. Det sistnämnda är relevant för föräldrars 

ansvar enligt culparegeln, och behandlas nedan.11 

 

                                                
7 Hellner och Radetzki, 2018, s. 40-42. 
8 2 kap. 1 § SkL. 
9 Bengtsson och Strömbäck, 2018, s. 55. 
10 Bengtsson och Strömbäck, 2018, s. 56. 
11 Bengtsson och Strömbäck, 2018, s. 56. 
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2.2.2 Hur omfattas föräldrar av culparegeln? 
Enligt föräldrabalken (FB) är föräldern ansvarig för sitt barns personliga förhållanden och ska 

se till att barnets behov blir uppfyllda. Utöver det ska föräldern ansvara för att ”barnet står under 

den tillsyn som krävs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter” och 

”svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas”.12 

 

Det är detta som brukar kallas för föräldrars tillsynsansvar och det är den bestämmelsen i FB 

som sätter ramarna för vad som förväntas av en förälder gentemot dennes barn. Förenklat kan 

man säga att en förälder blir skadeståndsansvarig för sitt barns skadliga beteende enligt 

culparegeln om skadorna uppkommer för att föräldern har brustit i sitt tillsynsansvar.  

 

En förälders tillsynsansvar på grund av att den har vårdnaden om ett barn fortsätter normalt sett 

fram tills det att barnet fyller 18 år.13 Enligt propositionen till SkL kan dock tillsynsansvaret för 

föräldrar fortsätta betydligt längre än så under särskilda förhållanden, vilket skulle kunna vara 

hemmaboende ungdomar i åldern 19-20 år som är kända för att orsaka skador. 14 

Tillsynsansvaret innebär att föräldern är skyldig att ingripa om barnet befinner sig i en 

potentiellt farlig situation, om det till exempel håller i ett vasst föremål. Det innebär också att 

en förälder måste vidta förebyggande och avvärjande åtgärder för att förhindra att barnet 

orsakar skada för tredje man. Exakt vilka åtgärder en förälder förväntas vidta med anledning av 

sin tillsynsplikt är inte preciserat i lagtext utan måste bedömas från fall till fall.15 

 

2.3 Föräldrars skadeståndsansvar enligt principalregeln 
Utöver det skadeståndsansvar för föräldrar som följer av culparegeln är föräldrar sedan år 2010 

också omfattade av principalansvar i SkL. Den regeln säger att ”en förälder som har vårdnaden 

om ett barn ska ersätta 1. personskada eller sakskada som barnet orsakar genom brott, och 2. 

skada på grund av att barnet kränker någon annan […]”.16 Så som lagtexten är skriven utesluts 

rena förmögenhetsskador samt skador som täcks av en trafikförsäkring från principalansvaret. 

Formuleringen ”en förälder som har vårdnaden om ett barn” har medvetet valts för att utesluta 

särskilt förordnade vårdnadshavare.17 Om det är någon annan än vårdnadshavaren som sköter 

                                                
12 6 kap. 2 § 2 st. FB. 
13 6 kap. 2 § 1 st. FB och Sund, 1989, s. 20. 
14 Sund, 1989, s. 20 och prop. 1972:5 s. 171. 
15 Sund, 1989, s. 21-24. 
16 3 kap. 5 § 1 st. SkL. 
17 Prop. 2009/10:142, s. 29. 
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den faktiska omsorgen av barnet ska den personen inte omfattas av principalansvaret.18 Med 

kränkning menar man kränkning genom brott mot en annan person och som ”innefattar ett 

angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära”.19 Förenklat kan man säga att regeln gör 

föräldrar skadeståndsskyldiga för skador som deras barn orsakar genom brottsliga handlingar. 

 

Vidare begränsas föräldrars skadeståndsansvar till maximalt en femtedel av ett prisbasbelopp 

som gäller för det år då skadehändelsen inträffade, samt att om ett barn står under vårdnad av 

två föräldrar så ska begränsningen gälla för de två gemensamt.20. Det belopp man som förälder 

kan bli skyldig att betala för varje händelse kan kallas för begränsningsbelopp, vilket för år 

2019 har fastställts till 9 300 kronor.21 

 

Utöver det stadgas det att ”om beloppet som anges i andra stycket inte räcker till full ersättning 

åt flera som lidit skada till följd av skadehändelsen, ska ersättningen sättas ned med samma 

kvotdel för var och en av de skadelidande”.22 Om till exempel ett barn gör sig skyldig till 

mordbrand genom att kasta in en brandbomb i ett hus så att det brinner ner, vilket ses som en 

skadehändelse, men huset ägs av två personer, vilket gör att det är två personer som lider 

sakskada på grund av samma händelse, så kan de två skadelidande inte kräva mer skadestånd 

från föräldrarna än hälften av en femtedel av prisbasbeloppet, alltså 4 650 kronor. Resterande 

del av skadeståndet kan endast utkrävas av barnet som gjort sig skyldig till mordbranden. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att om ett barn orsakar skada genom brott men föräldern kan 

anses vara vållande på grund av vårdslöst beteende, så kan föräldern bli obegränsat 

skadeståndsskyldig enligt den allmänna culparegeln, men i de fall som föräldern inte har agerat 

vårdslöst eller brustit i sitt tillsynsansvar och barnet ändå orsakar skada genom brott så blir 

föräldern begränsat skadeståndsskyldig enligt principalansvaret.23 Principalansvaret är ett strikt 

ansvar, där man alltså inte tar hänsyn till personliga förutsättningar eller övriga omständigheter, 

det är tillräckligt att de objektiva förutsättningarna är uppfyllda för att lagregeln ska kunna 

tillämpas. Det är också värt att förtydliga att principalansvarsreformen inte utökar rätten för 

                                                
18 Prop. 2009/10:142, s. 28. 
19 2 kap. 3 § SkL. 
20 3 kap. 5 § 2 st. SkL. 
21 1 § förordningen (2018:1549) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019. 
22 3 kap. 5 § 3 st. SkL. 
23 Prop. 2009/10:142, s. 1. 
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skadelidande att få skadestånd, utan endast vidgar kretsen av personer de kan utkräva 

skadestånd ifrån. 

 

2.3.1 Solidariskt betalningsansvar 
I skadeståndslagen återfinns en regel som stadgar att om ”två eller flera [skall] 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”. 24  För föräldrar som blir 

skadeståndsskyldiga enligt principalansvaret innebär regeln att de solidariskt med sitt barn 

svarar för den uppkomna skadan, upp till begränsningen på en femtedels prisbasbelopp. Om 

exempelvis ett barn blir skadeståndsskyldig med 15 000 kronor på grund av brott så ska 

föräldern, eller föräldrarna, svara solidariskt med barnet för 9 300 kronor. För den skadelidande 

innebär det att den kan vända sig till antingen barnet eller dess föräldrar för att utkräva den 

solidariska delen av skadeståndet. Fördelningen mellan flera skadeståndsskyldiga är inte 

lagreglerad utan ska följa allmänna skadeståndsrättsliga principer. Enligt förarbetena borde det 

innebära att en vårdnadshavare som blir ersättningsskyldig enligt principalansvaret har full 

regressrätt gentemot det skadeståndsskyldiga barnet, vilket dock inte gäller för barnet gentemot 

dess vårdnadshavare. Finns det två skadeståndsskyldiga vårdnadshavare har den av dem som 

utgett skadestånd regressrätt gentemot den andre. Om den ena vårdnadshavaren svarar på grund 

av culparegeln ska den fullt ut ersätta den vårdnadshavare som svarar på grund av 

principalansvaret. Svarar båda föräldrar enligt principalansvaret ska fördelningen, enligt 

förarbetena, ske efter vad som är skäligt enligt aktuella omständigheter, och om ingenting talar 

för en särskild fördelning mellan föräldrarna ska de svara för lika stor del vardera.25 

 

2.4 Möjligheterna till jämkning 
I SkL finns det två aktuella jämkningsregler, den särskilda26 som gäller för fall som omfattas 

av principalansvaret, och den allmänna 27  som kan användas på alla fall om 

skadeståndsskyldighet enligt SkL. 

 
2.4.1 Den särskilda jämkningsregeln 
Den särskilda regeln för att jämka föräldrars principalansvar innebär att förälderns 

skadeståndsskyldighet kan jämkas ”om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala 

                                                
24 6 kap. 4 § SkL. 
25 Prop. 2009/10:142, s. 46. 
26 3 kap. 6 § 2 st. SkL. 
27 6 kap. 2 § SkL. 



13 
 

skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder 

föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott”.28 Vad som menas med dessa 

aspekter utvecklas vidare i förarbetena till lagen. 

 

Förarbetena ger två exempel på när skadeståndet kan jämkas enligt den särskilda regeln: i såna 

fall där föräldern inte har någon kontakt alls med barnet och det inte beror på ett aktivt val från 

förälderns sida och i såna fall där barnet är omhändertaget enligt socialrättslig 

tvångslagstiftning, såsom lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Förarbetena utesluter att jämkning kan tillämpas på fall där den ene föräldern har haft mer 

kontakt med barnet än den andra.29 

 

Som exempel på vad som menas med särskilda åtgärder anger förarbetena situationer där 

föräldern har haft ett särskilt aktivt arbete med skola och socialtjänst för att försöka förhindra 

att barnet begår brott. I såna fall är man dock tydlig med att det måste röra sig om åtgärder som 

går utöver förälderns normala tillsynsplikt enligt FB. Förarbetena understryker också att den 

särskilda jämkningsregeln ska tillämpas restriktivt.30 

 

2.4.2 Den allmänna jämkningsregeln 
Den allmänna jämkningsregeln innebär att ett skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt 

om det vore oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige att behöva betala skadestånd med 

hänsyn till dennes ekonomiska förhållanden, men det ska då vägas mot den skadelidandes 

behov av skadeståndet och övriga omständigheter.31 Förarbetena anger två exempel på när den 

allmänna jämkningsregeln bör kunna användas för att jämka skadestånd enligt föräldrars 

principalansvar: om en förälder ställs inför väldigt höga skadeståndsbelopp på kort tid eller om 

föräldern har väldigt låga inkomster, till exempel om den får ekonomiskt bistånd eller är 

ensamstående med låga förvärvsinkomster.32 

 
2.5 Betydelsen av ansvarsförsäkring 
Som nämnts ovan kan den skadeståndsskyldiges ansvar ofta täckas av någon form av 

ansvarsförsäkring. Så är till exempel fallet i biltrafiken, där ens trafikförsäkring i regel ersätter 

                                                
28 3 kap. 6 § 2 st. SkL. 
29 Prop. 2009/10:142, s. 37. 
30 Prop. 2009/10:142, s. 38. 
31 6 kap. 2 § SkL. 
32 Prop. 2009/10:142, s. 36-37. 
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skador på fordon till tredje man om en bilolycka inträffar. Försäkringens primära funktion är 

att skydda den skadeståndsskyldige, samtidigt som den också förbättrar utsikterna för den 

skadelidande att erhålla ersättning för uppkomna skador. Utöver det bidrar som sagt 

ansvarsförsäkringen till att pulvrisera kostnaderna för uppkomna skador. Det gör också att 

skadeståndsansvaret blir ett incitament för personer att teckna ansvarsförsäkringar som i själva 

verket kommer att komma eventuella skadelidande till godo. Ofta tecknas ansvarsförsäkringar 

genom olika paketförsäkringar, där det till exempel i hemförsäkringen ingår en 

ansvarsförsäkring.33 

 

Förekomsten av ansvarsförsäkringar kan också påverka storleken på ett skadestånd; om det 

finns en ansvarsförsäkring som täcker en persons skadeståndsansvar är det inte möjligt för den 

personen att exempelvis åberopa den allmänna jämkningsregeln, medan motsatsen gäller om 

det inte finns någon aktuell försäkring.34 Ansvarsförsäkringen kan också ha en koncentrerande 

effekt i det att en ansvarsförsäkring kan täcka skador orsakade av flera olika personer. Ett bra, 

och relevant, exempel på detta är barns skadeståndsansvar och föräldrars ansvar enligt 

culparegeln. Oftast täcker den ansvarsförsäkring som ingår i hemförsäkringen inte bara 

försäkringstagarens skadeståndsansvar utan också skador orsakade av barn, make och andra i 

hushållet. Som bekant är föräldrar ansvariga för skador orsakade av deras barn så länge 

föräldrarna har brustit i sitt tillsynsansvar, men genom ansvarsförsäkringen placeras även 

kostnaden för skadestånd som barn ska svara för hos en mer lämplig kostnadsbärare, alltså 

föräldern och dennes försäkringsbolag.35 

 

Enligt en studie genomförd av Eva Lindell-Frantz har flera större försäkringsbolag undantagit 

föräldrars principalansvar från sina ansvarsförsäkringar, troligtvis för att de ogärna vill försäkra 

skador orsakade genom brott. I de fall ett barn är under tolv år gammalt och ansvarsförsäkrat är 

det dock möjligt att försäkringsbolaget kan täcka de skador som barnet har orsakat genom 

brottsliga handlingar. I såna fall kommer skadeansvaret att stanna hos försäkringsbolaget, 

eftersom det är förhindrat från att rikta regresskrav mot sin egen försäkringstagare, vilken oftast 

är föräldern.36 

 

                                                
33 Hellner och Radetzki, 2018, s. 177-178. 
34 Hellner och Radetzki, 2018, s. 180. 
35 Hellner och Radetzki, 2018, s. 181-182. 
36 Lindell-Frantz, 2012, s. 163 och 128. 



15 
 

2.6 Processuella regler 
Skadeståndsanspråk faller under reglerna för vad som kallas enskilt anspråk. Om en målsägande 

vill driva ett krav om skadestånd på grund av brott som faller under allmänt åtal så är åklagaren 

skyldig att i samband med åtalet förbereda och utföra målsägandens talan, så länge det kan 

göras utan väsentliga olägenheter och målsägandens anspråk inte är uppenbart obefogat. Det 

gäller även för skadeståndsanspråk till följd av föräldrars principalansvar. 37  Om en 

förundersökningsledare eller åklagare vid en brottsutredning upptäcker att ett enskilt anspråk 

kan grundas på brottet ska hen så långt det är möjligt och i god tid underrätta målsäganden om 

det.38 

 

När det gäller allmänt åtal mot ungdomar har rättsväsendet särskilda regler att förhålla sig till 

angående utredning, handläggning, häktning, åtal osv. Bland annat ska mål mot personer som 

inte har fyllt 21 år alltid behandlas skyndsamt.39 När det gäller personer som inte har fyllt 18, 

alltså mål där föräldrars principalansvar kan aktualiseras, och målet gäller brott där straffet kan 

bli mer än 6 månaders fängelse så ska huvudförhandling hållas senast två veckor efter det att 

åtal har väckts.40 

 

Om målsäganden väljer att driva ett skadeståndsanspråk mot den tilltalades föräldrar enligt 

reglerna om principalansvar så innebär det att föräldern/föräldrarna blir part i målet. Det innebär 

att regeln om skäligt rådrum också gäller, alltså att part måste få skälig tid att förbereda sin 

inställning till motpartens yrkande.41 Om frågan om skadestånd inte behandlas i samband med 

brottmålsprocessen innebär det att frågan ska hanteras enligt vad som gäller för civilrättsliga 

tvistemål.42 

 

2.7 Kort om Norge och Danmark 
Både Norge och Danmark har lagstiftning som till viss del liknar den svenska. I Norge är en 

förälder ansvarig för de skador dess barn orsakar när föräldern har brustit i sin tillsyn av barnet, 

alltså väldigt likt den svenska lagstiftningen (se avsnitt 2.2 ovan). Utöver det är norska föräldrar 

skyldiga att ersätta skador som deras barn orsakar uppsåtligen eller genom oaktsamhet, oavsett 

                                                
37 3 kap. 11 § SkL och 22 kap. 2 § 1 st. rättegångsbalken (RB). 
38 22 kap. 2 § 2 st. RB. 
39 29 § 1 st. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 
40 29 § 2 st. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, samt 45 kap. 14 § 2 st. 1 

men. RB. 
41 32 kap. 1 § RB. 
42 22 kap. 1 § RB. 
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hur föräldrarna har agerat. Föräldrarnas betalningsansvar begränsas till 5 000 norska kronor per 

skadehändelse och kan bara göras gällande så länge barnet bor eller vistas hos föräldrarna. 

Beloppsbegränsningen gäller för varje enskilt barn. I Danmark är föräldrar ersättningsskyldiga 

för de skador som deras hemmavarande barn blir skadeståndsskyldiga för. Betalningsansvaret 

för föräldrar begränsas i det danska fallet till 7 500 danska kronor. I båda länderna motiverades 

lagstiftningen till viss del med att den skulle verka brottspreventivt. I Norge finns det ingen 

utvärdering av regleringen kring föräldrars principalansvar och i båda länderna finns det en 

begränsad mängd rättsfall som behandlar frågan.43  

 

3 Motiven bakom föräldrars principalansvar 
 
Det här avsnittet kommer att ge en redogörelse för vilka motiv, värderingar och utgångspunkter 

som låg bakom införandet av regeln om föräldrars principalansvar. Avsnittet kommer också att 

behandla den kritik som väcktes mot lagändringen från olika remissinstanser. 

 

3.1 Motiven enligt förarbetena 
 
3.1.1 Problemformuleringen 
Enligt förarbetena har brottsligheten i samhället ökat under en längre tid och författarna pekar 

på att det år 1950 polisanmäldes 200 000 brott, jämfört med cirka 1,3 miljoner brott år 2008.44 

Vidare menar förarbetena att barn och ungdomar är kraftigt överrepresenterade i 

brottsstatistiken och alltså de överlägset mest brottsaktiva grupperna i samhället. Till stöd för 

detta påstående pekar man på statistiken över personer misstänkta för brott under 2008, där 

totalt 76 122 personer misstänktes för brott mot brottsbalken, varav 17 726, eller cirka 25 

procent, var personer i åldrarna 15-18 år. Samtidigt utgjorde gruppen ungdomar i den 

åldersgruppen endast cirka 5,5 procent av den totala befolkningen i landet.45 Enligt regeringen 

var det av underordnat intresse om ungdomsbrottsligheten faktiskt hade ökat eller minskat 

under senare år eftersom de menade att den nivån i alla lägen var för hög.46 

 

Förarbetena pekar med stöd av Brå-rapport 2008:23, Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 

2007, ut butiksstölder, skadegörelse och cykelstölder som typiska ungdomsbrott eftersom det 

                                                
43 Prop. 2009/10:142, s. 18-19. Se även Lindell-Frantz, 2012, s. 122. 
44 Ds 2009:42, s. 40. 
45 Ds 2009:42, s. 41. 
46 Prop. 2009/10:142, s. 21. 
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är relativt vanligt att ungdomar begår såna brott samt att ungdomar utgör en stor del av de 

misstänkta för såna brott. Man pekar också ut misshandel och personrån som typiska 

ungdomsbrott eftersom ungdomar utgör en stor del av de misstänkta för de brotten.47 

 

Förarbetena påpekade också att ungdomars brottslighet normalt sett är en övergångsfas och att 

deras brottslighet minskar under 20-årsåldern. Dock är det en mindre andel som fortsätter sin 

kriminella bana och blir så kallade vanekriminella, som står för den största andelen av brott i 

Sverige. Därför sågs det som betydelsefullt att förhindra att ungdomar hamnade i en 

vanekriminell livsstil, varför man pekade ut vissa så kallade strategiska brott som indikatorer 

på en fortsatt brottskarriär. Dessa strategiska brott ansågs särskilt vara tillgrep av 

fortskaffningsmedel, stöld och rån. Att en ungdom begår strategiska brott innebär att det finns 

en betydligt större risk för vanekriminalitet och att kriminalpolitiska reformer därför borde rikta 

särskilt fokus mot de strategiska brotten.48 

 

Förarbetena resonerade även kring orsaken till varför brottsligheten och ungdomsbrottsligheten 

hade ökat sedan 1950-talet. Här är man noggrann med att påpeka att orsakerna kan vara många 

och i många fall svåra att härleda specifikt, men en orsak man pekar på är den ökade 

urbaniseringen av samhället. På många sätt ses det som en positiv utveckling som har 

möjliggjort ett större välstånd, samtidigt som urbanisering har lett till en minskad social kontroll 

och ökad anonymitet, vilket i sin tur ökar möjligheterna att begå brott. Detta eftersom familj 

och kyrka tidigare kunde kontrollera att samhällets normsystem efterlevdes. Samtidigt pekar 

man på övergången i mathandeln från detaljhandel över disk till snabbköp med självplock som 

en grundläggande förutsättning för snatterier. Teknikutveckling pekas också ut som en av 

orsakerna då till exempel biltransporter och framväxten av internet gör det möjligt att begå helt 

nya typer av brott. Som en motåtgärd till dessa utvecklingar menar förarbetena att det kan vara 

passande att ”försöka kompensera den minskade sociala kontrollen med kriminalpolitiska 

reformer”.49 

 

När det gäller orsakerna till varför ungdomar begår brott menar förarbetena att det visserligen 

finns olika förklaringsmodeller men pekar ut barns och ungdomars familjesituation som en 

viktig faktor gällande ungdomsbrottsligheten. Man menar att familjens situation utgör basen till 

                                                
47 Ds 2009:42, s. 42. 
48 Ds 2009:42, s. 42-43. 
49 Ds 2009:42, s. 40-41. 
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barns uppväxt och därför av naturliga anledningar är en viktig faktor i utvecklingen av ett barns 

intellektuella och sociala färdigheter. En aspekt som pekas ut som särskilt viktig är föräldrars 

reaktioner när barn och ungdomar beter sig på ett sätt som strider mot samhällets grundläggande 

samlevnadsregler och normer, till exempel om ett barn snattar eller skolkar från skolan. Man 

menar att barn till föräldrar som inte bryr sig tillräckligt mycket när barnet uppvisar ett sånt 

negativt beteende ”löper den största risken för att begå brott och för att senare utveckla en 

vanekriminell livsstil”.50 

 

3.1.2 Lösningen 
Förarbetena menade alltså att föräldrars relation till deras barn och hur de reagerade på barnens 

beteenden var en viktig faktor för barns utveckling till en kriminell livsstil. Därför sökte man 

politiska lösningar som skulle leda till att föräldrar kunde få en bättre insyn i sina barns liv och 

reagera mer konsekvent om deras barn betedde sig på ett antisocialt sätt. Samtidigt var man 

tydliga med att de flesta möjligheterna att påverka relationen mellan föräldrar och barn låg 

utanför politikens område. Man sa till exempel ”att bygga upp förtroendefulla relationer, att 

föregå med gott exempel och att vara konsekvent i den uppfostrande rollen är uppenbarligen 

inte någonting som främst bestäms av hur lagstiftningen är utformad”.51 Man ville dock med 

lagstiftning bidra till att föräldrar tog ett större ansvar, dels genom insatser inom till exempel 

socialtjänst och skola, dels genom att rikta sig direkt till föräldrarna.52 

 

En del av arbetet mot ungdomsbrottsligheten skulle alltså vara att göra föräldrar ekonomiskt 

ansvariga för de skador som deras barn orsakar, för att tydliggöra att det finns en grundläggande 

ansvarsfördelning mellan föräldrar och övriga samhället. Man menade att ”ett skärpt 

föräldraansvar skulle innebär[a] en viktig och tydlig signal om föräldrars ansvar att vägleda 

sina barn och ungdomar”.53 Man menade att reformen kunde bidra till att föräldrar reagerade 

mer tydligt om deras barn begick snatterier eller uppvisade andra liknande beteenden. Reformen 

kunde också bidra till att föräldrar blev mer engagerade i hur deras barn och ungdomar 

spenderade sin fritid. Man menade också att ett skärpt föräldraansvar skulle vara ett stöd för 

föräldrar i diskussioner om vilka regler som gäller i familjen, samt att det skulle ge föräldrar 

goda argument för att kräva större insyn i vad barnen och ungdomarna gör utanför hemmet.54 

                                                
50 Ds 2009:42, s. 43-44. 
51 Ds 2009:42, s. 44-45. 
52 Ds 2009:42, s. 44-45. 
53 Ds 2009:42, s. 46. 
54 Ds 2009:42, s. 46-47. 
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Förarbetena påpekar också möjliga svagheter i reformen. Till exempel skulle ett skärpt 

skadeståndsansvar för föräldrar inte leda till att alla föräldrar faktiskt skulle ta ett större ansvar. 

Det finns också de barn och ungdomar som begår brott trots att föräldrarna har tagit ansvar på 

ett tydligt och föredömligt sätt. Samtidigt finns det också de föräldrar som inte har ekonomiska 

möjligheter att faktiskt betala eventuella skadestånd. Trots dessa situationer menar förarbetena 

att kostnaden för de skador som barn orsakar måste placeras någonstans och anser att det är 

rimligt att någon form av ansvar ska placeras hos föräldrarna. Utifrån de skäl som anges i 

förarbetena menade man att ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar skulle syfta till att 

”markera att det är föräldrarna som bär huvudansvaret för att förmedla normer och värderingar 

till sina barn och ungdomar”.55 

 

För att uppnå sina uttalade mål resonerade man i förarbetena kring tre olika alternativ: att koppla 

skadeståndet till förälderns agerande genom att skärpa tillsynsansvaret i FB (vilket hade gjorts 

senast frågan var aktuell, i enlighet med prop. 1993/94:57), att införa ett presumtionsansvar 

eller att införa ett principalansvar för föräldrar. Ett presumtionsansvar skulle innebära att man 

utgår från att föräldrarna har agerat vårdslöst om de inte kan bevisa motsatsen. Man valde bort 

alternativen om skärpt tillsynsansvar och presumtionsansvar eftersom man var rädd att det 

skulle leda till komplicerade rättsprocesser där domstolarna skulle behöva pröva om föräldrar 

hade adekvata uppfostringsmetoder, eller att föräldrar och barn kunde skylla på varandra vilket 

också skulle leda till komplicerade processer. Man menade också att man borde välja det 

alternativ som skulle få mest effekt i samhället, och ansåg att skärpningen av tillsynsansvaret 

som gjorts i början av 90-talet hade haft en väldigt begränsad effekt. Man borde kunna tolka 

det som att författarna till departementspromemorian ansåg att ett införande av ett 

principalansvar för föräldrar skulle vara den mest effektiva lösningen.56 

 

Man menade att ett principalansvar för föräldrar skulle vara en tekniskt enkel lösning och att 

det borde utformas på ett liknande sätt som för arbetsgivares principalansvar för skador som 

deras arbetstagare orsakar. Man menade att på samma sätt som att arbetsgivares principalansvar 

ger incitament att organisera arbetsplatsen på ett sånt sätt att man minskar antalet skador så 

                                                
55 Ds 2009:42, s. 47-48. 
56 Ds 2009:42, s. 48-49. 
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skulle ett principalansvar för föräldrar ge incitament att uppfostra och ordna tillsyn av sina barn 

så att de inte orsakar skador.57 

 

Man menade också att det fanns ”skäl att tro att en sådan ordning [alltså ett principalansvar för 

föräldrar] också överensstämmer med den uppfattning som många föräldrar själva har om sitt 

ansvar redan enligt nuvarande lagstiftning”.58 

 

En sekundär anledning till lagförslaget var att det förväntades minska statens kostnader för 

brottsskadeersättning, alltså den ersättning som Brottsoffermyndigheten under vissa 

förutsättningar betalar ut till målsäganden för vissa typer av skador i samband med brott. Detta 

eftersom man förväntade sig att det skulle vara enklare för brottsoffer att få ersättning från en 

förälder än från en underårig gärningsman. Av samma anledning antogs det bli enklare, och 

därmed mindre kostsamt, för Brottsoffermyndigheten att regressivs kräva ersättning från 

föräldrar när myndigheten har betalat ut brottsskadeersättning till en skadelidande.59 

 

3.2 Remissinstansernas synpunkter 
Förslaget om ett införande av ett principalansvar för föräldrar fick blandad kritik från 

remissinstanserna. Flera av remissinstanserna höll med om departementspromemorians 

bedömning eller lämnade den utan invändning. Samtidigt var det ett relativt stort antal 

remissinstanser som inte ansåg att det fanns tillräckliga skäl för ett skärpt skadeståndsansvar. 

Det var framförallt för att de ansåg att lagförslagets preventiva effekt inte var underbyggd av 

empiriska fakta. Flera av de kritiska remissinstanserna menade att det existerande 

skadeståndsansvaret, alltså det som gäller enligt culparegeln och tillsynsansvaret i FB, var 

tillräckligt, samtidigt som en skärpning av skadeståndsansvaret skulle drabba ekonomiskt svaga 

föräldrar.60 

 

En av de remissinstanser som kritiserade lagförslaget för dess bristande empiriska underlag var 

Socialstyrelsen, som menade att förslaget byggde på ett antagande. Socialstyrelsen diskuterade 

också departementspromemorians ambition om att lagförslaget skulle leda till tydligare 

föräldrareaktioner vid snatterier och liknande beteenden. De menade att eftersom föräldrars 

                                                
57 Ds 2009:42, s. 49. 
58 Ds 2009:42, s. 50. 
59 Ds 2009:42, s. 76. 
60 Prop. 2009/10:142, s. 20. 
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principalansvar endast skulle kunna aktualiseras efter att barnet har blivit dömd för ett brott, 

och att domen i sig borde vara tillräckligt för att få föräldrar att vidta åtgärder för att förhindra 

att deras barn begick ytterligare brott. Vidare menade de att relationer mellan barn och föräldrar 

som präglas av konflikter samt bristande närhet och stöd är en av de starkaste riskfaktorerna för 

att ungdomar börjar med ett normbrytande beteende; med anledning av detta såg 

Socialstyrelsen en risk att en ökad ekonomisk börda i form av ett utdömt skadestånd kunde leda 

till förvärrade relationer mellan föräldrar och barn som redan har en ansträngd familjesituation, 

vilket skulle vara rent kontraproduktivt mot lagförslagets brottspreventiva syfte. Utöver det 

yrkade Socialstyrelsen på att möjligheten till jämkning borde vidgas från det som föreslogs i 

departementspromemorian för att förhindra att ekonomiskt utsatta familjer drabbas alltför hårt, 

exempelvis genom att man vid en jämkningsbedömning skulle kunna ta hänsyn till hela 

familjens sociala situation.61 

 

Bland de remissinstanser som ställde sig positiva till förslaget var det i många fall för att de 

sympatiserade med syftet att markera föräldrars ansvar för att förmedla normer och värderingar 

till sina barn och ungdomar. Så var till exempel fallet för Statens skolverk. 62  Både 

Rikspolisstyrelsen och Brå tillstyrkte lagförslaget utan vidare motivering, dock 

rekommenderade Brå att reformen skulle utvärderas efter en viss tid.63 

 

Lagrådet ifrågasatte i likhet med flera andra remissinstanser huruvida lagförslaget verkligen 

skulle bidra till att motverka ungdomsbrottsligheten men hade inga invändningar mot att 

reformen skulle genomföras.64 

 

Brottsoffermyndigheten menade att lagförslaget var positivt ur ett brottsofferperspektiv, 

eftersom det skulle innebära att brottsoffer fick möjlighet att utkräva skadestånd från både barn 

och deras föräldrar. Reformen skulle också innebära att myndigheten kunde kräva tillbaka 

utbetalade brottsskadeersättningar från både förälder och barn. Samtidigt belyste myndigheten 

några aspekter med lagförslaget som kunde riskera att det skulle bli svårare för brottsoffer att 

få brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten, bland annat att reformen kunde leda till 

                                                
61 Socialstyrelsens remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-17, s. 1-3. 
62 Statens skolverks remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-18, s. 1.  
63 Rikspolisstyrelsens remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-17, s. 1 och Brottsförebyggande rådets 

remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-17, s. 1. 
64 Prop. 2009/10:142, s. 54. 
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att brottsoffer skulle bli tvungna att utreda föräldrars betalningsförmågor i samband med sin 

ansökan om brottsskadeersättning.65 

 

Bland annat Lunds universitet var kritiska till lagförslaget, eftersom de såg det som ett undantag 

från den skadeståndsrättsliga grundregeln om att var och en ska svara för sin egen vårdslöshet. 

Eftersom det inte fanns något stöd i lagförslaget för att de brottspreventiva effekterna skulle 

uppnås tyckte de att det saknades tillräckliga skäl för ett avsteg från en väletablerad 

grundregel.66 Liknande synpunkter framfördes även av Stockholms universitet, som dessutom 

menade att det var fel att använda sig av begreppet principalansvar, likt det som gäller för 

arbetsgivare. Problemet enligt dem var att när det gäller arbetsgivares principalansvar så har 

arbetsgivaren möjlighet att kontrollera och begränsa skaderisken, till exempel genom att 

organisera verksamheten på ett sånt sätt att risken för skador minimeras, samtidigt som de i 

många fall kan minimera den ekonomiska förlusten med hjälp av ansvarsförsäkringar. 

Stockholms universitet menade att föräldrars möjligheter att kontrollera och begränsa 

skaderisken skulle vara betydligt sämre än för arbetsgivare, och att förslaget inte passade in i 

den existerande principalansvarskontexten.67 Å andra sidan ansåg Justitiekanslern (JK) att de 

föreslagna lagreglerna inte var främmande för svensk rätt.68 

 

Vissa remissinstanser pekade på eventuella processuella problem som kunde uppstå och därmed 

motverka lagförslagets syfte, däribland Nacka tingsrätt. Tingsrätten menade att om föräldrarna 

inte dyker upp vid huvudförhandlingen skulle de kunna undvika delgivning av 

skadeståndsanspråket helt, eftersom de flesta målsägande som väljer att inte driva vidare 

skadeståndsfrågan mot föräldrarna i ett tvistemål ändå skulle kunna få ersättning från den 

tilltalade eller genom brottsskadeersättning. Alltså menade Nacka tingsrätt att det fanns en risk 

att lagförslaget skulle leda till att föräldrar i mindre utsträckning skulle vara delaktiga i 

rättsprocessen kring deras barn vilket skulle motverka syftet med lagstiftningen. De påpekade 

också att det i mål med unga lagöverträdare är väldigt korta tidsfrister vilket leder till att 

enskilda anspråk ofta lämnas in till domstolen endast några dagar i förväg, och ibland så sent 

som vid själva huvudförhandlingen. Det skulle innebära att det blir tveksamt om en förälder 

som blir sent delgiven ett skadeståndsanspråk får skäligt rådrum att förbereda ett bemötande, 

                                                
65 Brottsoffermyndighetens remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-21, s. 1-2. 
66 Lunds universitets remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-18, s. 2-3. 
67 Stockholms universitets remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-17, s. 9. 
68 Justitiekanslerns remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-21, s. 1. 
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särskilt eftersom de är kallade för att höra om sitt barns personliga förhållanden och inte som 

part i målet.69 

 

Även JK utgick från att de flesta föräldrar redan tog ansvar för sina barn och efter bästa förmåga 

svarade för eventuella skador orsakade av barnet. JK befarade att skadeståndet kunde leda till 

att ekonomiskt svaga föräldrar fick en ökad skuldsättning och ifrågasatte om det kunde leda till 

en minskad ungdomsbrottslighet. Samtidigt skulle de familjer som helt saknade 

betalningsförmåga uppleva skadestånd enligt principalansvaret som ett tomt hot, eftersom det 

för dem bara skulle bli ännu en obetald skuld hos Kronofogdemyndigheten (KFM).70 

 

KFM tillstyrkte förslaget eftersom de menade att obetalda skadestånd är den främsta 

anledningen till att ungdomar registreras hos KFM, och om förslagets brottspreventiva effekt 

uppnåddes skulle det troligtvis leda till att färre ungdomar skuldsattes hos KFM. Samtidigt var 

de tveksamma till om förslaget ensamt kunde ha någon brottspreventiv effekt, utan höll med 

utredningen om att det arbetet behövde drivas på en bred front. KFM påpekade också att det 

fanns en risk med att ekonomiskt svaga föräldrar, som redan har skuldsanering, kunde drabbas 

hårt av den föreslagna lagen. Om dessa föräldrar ådrog sig nya skulder och fick löneutmätning 

så riskerade skuldsaneringen att haverera.71 

 

Sveriges advokatsamfund (Advokatsamfundet) ställde sig kritisk till förslaget och var 

ifrågasättande till om den preventiva effekten kunde uppnås. Advokatsamfundet menade att det 

var osannolikt att reformen i sig skulle leda till att föräldrar engagerade sig mer i sina barn och 

att det skulle förhindra att barnen begick brott, kort sagt ”ett skärpt föräldraansvar kan inte 

uppnås genom ett strikt skadeståndsansvar för barnens vållande”.72 Utöver det påpekade de en 

problematik kring att lagen i praktiken främst skulle tillämpas på brottsliga skador orsakade av 

ungdomar i åldern 15-17 år. Advokatsamfundet menade att det för den gruppen är principiellt 

viktigt att ungdomarna själv tar ansvar för sina handlingar, och att den dåvarande 

skadeståndslagstiftningen redan fyllde en viktig preventiv funktion för den aktuella 

åldersgruppen. Den föreslagna lagstiftningen riskerade istället, enligt Advokatsamfundet, att 

                                                
69 Nacka tingsrätts remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-21, s. 4-5. 
70 Justitiekanslerns remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-21, s. 1-2. 
71 Kronofogdemyndighetens remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-15, s. 1-2. 
72 Sveriges advokatsamfunds remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-18, s. 1-2. 
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skicka signalen att det skulle vara fritt fram för dessa ungdomar att agera hur de vill eftersom 

det ändå är föräldrarna som måste ta ansvaret för konsekvenserna.73 

 

Bland annat Åklagarmyndigheten hade synpunkter på promemorians mening om att 

lagförslaget skulle fungera som ett incitament för föräldrar att ta ett större ansvar för att 

förmedla normer och värderingar till sina barn. Åklagarmyndigheten menade att en stor andel 

av föräldrar redan är engagerade och försöker få sina barn att hamna rätt, samt att de dessutom 

bidrar både konstruktivt och framåtsyftande för att deras barn inte skulle hamna i en kriminell 

livsstil. Lagförslaget, menade de, riskerade att leda till att det skulle bli svårare att lagföra unga 

brottslingar eftersom föräldern skulle göras till motpart i brottmålet. Det skulle innebära att 

föräldrar får ett rent egenintresse av att deras barn inte döms för brott och att de därför kunde 

bagatellisera sitt barns gärningar, motverka att ungdomar erkänner och i värsta fall ge falska 

alibin för sitt barn.74 De menade också att föräldrar med ekonomisk förmåga redan betalar 

eventuella skadestånd för barnen, dels för att göra rätt för sig, dels för att undvika att barnet 

skuldsätts. Enligt Åklagarmyndigheten saknades det underlag för att föräldrar till barn som 

begår brott generellt sett har brustit i sitt föräldraansvar.75 

 

Stockholms universitet ställde sig av olika anledningar mycket kritiska till lagförslaget. Bland 

annat menade de att promemorians användning av statistik var försåtlig. Som exempel lyfte de 

fram promemorians påstående om antalet personer som var misstänkta för brott och hur stor del 

av dessa som var ungdomar.76 Stockholms universitet påpekade att antalet misstänkta för brott 

inte säger något om hur många brott som faktiskt begås, att den statistiken inte kan ge stöd åt 

promemorians påstående om att barn och ungdomar är kraftigt överrepresenterade i 

brottsstatistiken och att de är de klart mest brottsaktiva i samhället. De menar att detta ger 

intrycket av att redogörelsen av fakta har politiserats av författaren till promemorian.77 

 

3.2.1 Regeringens svar 
Det förslag till lagändring som regeringen lämnade över till Riksdagen genom prop. 

2009/10:142 överensstämde i huvudsak med lagförslaget i departementspromemorian, både i 

                                                
73 Sveriges advokatsamfunds remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-18, s. 3. 
74 Åklagarmyndighetens remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-18, s. 3, jfr. Lindell-Frantz, 2012, s. 177. 
75 Åklagarmyndighetens remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-18, s. 2. 
76 Se ovan i avsnitt 3.1.1. 
77 Stockholms universitets remissyttrande, dnr Ju2009/8083/L2, 2009-12-17, s. 2-3. Jfr. Schultz, SvJT 2010, s. 

197-198. 
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den lagtekniska utformningen och i motiveringen till lagförslaget. Regeringen bemötte dock en 

del av den kritik som hade framförts från remissinstanser. 

 

Vissa remissinstanser, till exempel Stockholms universitet, var som sagt ifrågasättande till 

promemorians bild av ungdomsbrottsligheten. Regeringen uttryckte, inte som ett direkt svar på 

den kritiken men möjligtvis som en friskrivning, att ungdomsbrottsligheten enligt deras 

uppfattning under alla förhållanden var allt för hög. Det var enligt regeringen ”av underordnat 

intresse om ungdomsbrottsligheten – i termer av antal brott – har ökat eller minskat under senare 

år”.78 

 

Som svar på kritiken om bristande empiriskt stöd för att ett skärpt skadeståndsansvar för 

föräldrar skulle leda till en minskad ungdomsbrottslighet, menade regeringen att genomförd 

forskning främst hade fokuserat på orsakerna till ungdomsbrottslighet. I det avseendet menade 

de att fanns ett tydligt samband mellan föräldrars agerande, eller brist på agerande, och riskerna 

för att barn skulle begå brott. När det gällde huruvida reformen faktiskt skulle påverka 

föräldrarnas agerande höll regeringen med remissinstanserna om att det var mer omdiskuterat. 

De menade att det gick att argumentera både för och emot förslagets handlingsdirigerande 

effekt och att den effekten nog inte kunde bli säkert fastställd. Därför menade de att man var 

tvungen att falla tillbaka på politiska och mer allmänna överväganden, och utifrån det ansåg 

man att reformen borde kunna bidra till tydligare föräldrareaktioner och ett ökat engagemang 

från föräldrarna.79  

 

Regeringen bemötte också kritiken från flera remissinstanser om att förslaget riskerade att 

drabba föräldrar utan ekonomisk förmåga att betala eventuella skadestånd. Mot det påpekade 

regeringen att förslaget inte skulle innebära ytterligare betalningskrav mot ekonomiskt svaga 

föräldrar, eftersom barnen redan var skadeståndsskyldiga enligt rådande ordning, utan endast 

skulle innebära  att föräldrarna skulle bli tvungna att bidra till att ersätta uppkomna skador, Man 

förde också fram påpekandet från KFM, Barnombudsmannen och Barnens rätt i samhället 

(BRIS) om att obetalda skadestånd utgjorde huvudorsaken till att ungdomar går skuldsatta in i 

vuxenlivet. Därför menade man att eftersom reformen skulle fördela skadestånd mellan barn 

och förälder så skulle det leda till en lättnad av ungdomars skuldsättning vid början av 

vuxenlivet, vilket i sig borde vara brottspreventivt. Utöver det påminde man också om 

                                                
78 Prop. 2009/10:142, s. 21. 
79 Prop. 2009/10:142, s. 25. 
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möjligheten till jämkning enligt den allmänna jämkningsregeln ifall skadeståndet skulle vara 

alltför betungande.80 

 

Regeringen ansåg att kritiken om bristen av empiriskt stöd för den brottspreventiva effekten 

och att reformen riskerade att drabba ekonomiskt svaga föräldrar inte utgjorde tillräckliga skäl 

för att inte genomföra reformen om ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar.81 

 

När det gällde kritiken om utformningen av skärpningen av föräldrars skadeståndsansvar som 

ett principalansvar, menade regeringen att det var en tekniskt enkel lösning, och skulle leda till 

mindre processdrivande skadeståndsbedömningar. Regeringen menade att detta låg väl i linje 

med gällande skadeståndsrättsliga principer och även om just begreppet principalansvar kanske 

inte var optimalt så hade det varit svårt att hitta ett bättre begrepp.82 

 

Vissa remissinstanser hade, som tidigare nämnts, påpekat en risk med att lagändringen kunde 

ge upphov till processuella problem som kunde leda till att föräldrar blev mindre delaktiga i 

deras barns brottmålsprocesser, eller till och med motverkade rättsprocessen genom att 

uppmuntra barnet att neka till brott eller ge falskt alibi. Regeringen menade att förslaget dels 

överensstämde med föräldrars rättsliga och moraliska uppfattning om sitt ansvar, dels att den 

ansvarskänslan kunde stärkas genom att föräldrarna blir direkt delaktiga i brottmålsprocessen. 

Vad gällde kritiken att förslaget kunde leda till mer komplicerade processer eller att föräldrar i 

större utsträckning skulle utebli från huvudförhandlingar menade regeringen att det redan fanns 

möjligheter att avskilja skadeståndsanspråk från brottmålsprocesser om de blir för 

komplicerade, samt att man genom vite kunde få föräldrar att närvara om det skulle behövas. 

Utöver det menade de att det fanns en risk att reformen skulle få mindre genomslag om det inte 

gick att driva skadeståndsanspråk mot föräldrarna i samband med barnets brottsmålprocess, 

eftersom det skulle innebära att målsäganden skulle bli tvungen att personligen driva 

skadeståndsanspråk genom vanliga civilrättsliga processer.83 

 

4 Med facit i hand 
 

                                                
80 Prop. 2009/10:142, s. 25. 
81 Prop. 2009/10:142, s. 26. 
82 Prop. 2009/10:142, s. 27-28. 
83 Prop. 2009/10:142, s. 38-40. 
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Det här avsnittet kommer att behandla tillämpningen och konsekvenserna av införandet av ett 

principalansvar för föräldrar. Avsnittet tar avstamp i en redogörelse för gällande praxis kring 

föräldrars principalansvar, vilket i huvudsak kretsar kring det så kallade Instagrammålet.84 

Sedan följer en presentation av den kritik som har framförts mot lagregeln efter dess införande, 

framförallt utifrån den utvärdering som publicerades av Brå i slutet av 2017. Avsnittet kommer 

att avslutas med en presentation av resultaten från en empirisk studie av underrättspraxis. 

 

4.1 Instagrammålet 
Frågan om föräldrars skadestånd enligt principalansvaret har aldrig prövats av HD troligtvis 

eftersom lagtexten är väldigt tydlig angående i vilka fall principalansvaret ska användas. 

Däremot har frågan om jämkning av principalansvaret behandlats av HD i det så kallade 

Instagrammålet. 

 

Bakgrunden till Instagrammålet var att en då 16-årig kvinna, F.K., i december 2012 hade lagt 

upp ett stort antal kränkande bilder och påståenden om flera av hennes skolkamrater på det 

sociala nätverket Instagram. För det dömdes hon i juni 2013 för grovt förtal till ungdomsvård, 

samt att hon skulle betala 15 000 kronor i skadestånd till var och en av de 38 målsägandena i 

fallet. I samband med det dömdes hennes vårdnadshavare, modern R.K., till att solidariskt med 

dottern betala 8 800 kronor (vilket var begränsningsbeloppet för det aktuella året) till var och 

en av målsägandena.85 

 

R.K. ville få sitt skadeståndsansvar jämkat, i första hand enligt den särskilda jämkningsregeln 

och i andra hand enligt den allmänna jämkningsregeln. 86  Till stöd för hennes 

förstahandsyrkande anförde hon att dottern hade varit bosatt hos sin far under en två månader 

lång period då brotten begicks, och att hon därför hade haft väldigt begränsad kontakt med F.K. 

under den tiden. Utöver det hade hon vidtagit särskilda åtgärder. Anledningen till att dottern 

hade flyttat in hos fadern var att R.K. hade satt upp för många regler för dottern. När dottern 

flyttade in hos fadern hade R.K. dessutom gjort flera fruktlösa försök att få hem henne, och till 

och med blivit knivhotad av fadern vid ett tillfälle. Hon hade även kontaktat polis och 

socialtjänst, redan samma dag som F.K. flyttade in hos fadern, för att få hjälp med att få hem 

dottern igen. Socialtjänsten gjorde bedömningen att det med hänsyn till dotterns ålder inte fanns 

                                                
84 NJA 2015 s. 482, för studier av underrättspraxis, se Lindell-Frantz, 2012, samt Tjernqvist, 2017. 
85 NJA 2015 s. 482. 
86 3 kap. 6 § SkL och 6 kap. 2 § SkL. 
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skäl för något tvångsomhändertagande. Enligt F.K. var pappan frånvarande större delen av tiden 

för hennes vistelse hos honom och hon lämnades alltså ensam. Enligt både R.K. och F.K. 

missbrukade fadern narkotika.87 

 

Till stöd för sitt andrahandsyrkande hade R.K. anfört att hon var ensamstående mamma till tre 

hemmavarande barn och hade en årsinkomst på endast 96 000 kr. Någon större utredning av 

hennes ekonomiska förhållanden gjordes inte, men det konstaterades att hennes årsinkomst för 

taxeringsåret 2013 var cirka 182 000 kr.88 

 

I samband med R.K:s överklagande till Hovrätten nådde hon förlikning med 20 stycken av 

målsägandena. Hon drog senare tillbaka överklagandet gällande tre ytterligare målsägande.  När 

målet nådde HD var gällde alltså frågan om skadeståndet för de resterande 15 målsägandena, 

sammanlagt 132 000 kr, kunde jämkas.89 

 

HD ansåg inte att förhållandet mellan R.K. och F.K. gav skäl till jämkning. Dels för 

vårdnadshavarens tillsynsplikt gäller även om barnet inte bor hemma hos vårdnadshavaren, dels 

för att F.K. bodde hos fadern under en så pass begränsad tid att det inte ansågs påverka 

möjligheterna för R.K. att motverka dotterns brottslighet. Vidare menade HD att de åtgärder 

som R.K. hade vidtagit för att få hem dottern låg inom ramen för den normala tillsynsplikten 

enligt FB. Därmed gick det inte att bevilja jämkning enligt den särskilda regeln.90 

 

Vad gällde jämkning enligt den allmänna regeln menade HD att det inte hade gjorts någon 

tillräckligt stor utredning av R.K:s ekonomiska förhållanden för att kunna fastställa hur 

betungande skadeståndsansvaret skulle bli för henne. Mot det ställdes de skadelidandes behov 

av att få ersättning för den uppkomna skadan, vilket bedömdes vara stort. Därför nekades R.K. 

även jämkning enligt den allmänna regeln i SkL.91 

 

Justitierådet Lars Edlund var skiljaktig till majoritetens domskäl och menade att det belopp som 

R.K. skulle svara solidariskt för tillsammans med dottern borde jämkas till 4 400 kronor till var 

och en av målsägandena. Edlund menade att R.K. hade försökt att utöva tillsyn över sin dotter 

                                                
87 NJA 2015 s. 482. 
88 NJA 2015 s. 482. 
89 NJA 2015 s. 482. 
90 NJA 2015 s. 482. 
91 NJA 2015 s. 482. 
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fram till dess att hon hade flyttat in hos sin far. De åtgärder som R.K. hade vidtagit för att 

försöka få hem dottern från faderns bostad, vilken enligt Edlund utgjorde en uppenbart olämplig 

miljö för F.K., var så pass betydande att det fanns skäl att jämka hennes betalningsansvar enligt 

den särskilda jämkningsregeln. Anledningen till att han inte yrkade på att R.K:s 

betalningsansvar skulle jämkas till noll kronor var att han menade att det för en sådan jämkning 

borde krävas ”att vårdnadshavare trots stora ansträngningar inte har kunnat få någon kontakt 

alls med barnet och att det därför har varit omöjligt att utöva någon form av tillsyn”.92 

  

4.2 Brå:s utvärdering 
I slutet av 2017 publicerade Brå en rapport som utvärderade tillämpningen av principalansvaret 

för föräldrar. Rapporten byggde på material insamlat via intervjuer, observationer av 

huvudförhandlingar, en enkät till ungdomsdomare och –åklagare, en studie av 140 domar i 

ungdomsmål mellan 21 augusti – 8 september 2017, statistik från Domstolsverket, KFM och 

Brottsoffermyndigheten, samt en genomgång av forskning och utredningar på området.93 Alltså 

rör det sig om en utvärdering gjord med ett flertal metoder, vars urval ibland är begränsat och 

vars resultat inte nödvändigtvis är representativt. Med andra ord ska man vara försiktig med att 

dra alltför långtgående slutsatser baserat endast på Brås rapport, vilket författarna själva är 

väldigt tydliga med. Trots det finns det ett värde i att presentera relevanta delar av resultaten då 

det rör sig om en omfattande utvärdering gjord av vad som får anses vara en auktoritet på 

området. 

 

4.2.1 Hur har reformen tillämpats? 
Enligt statistik som togs fram av Domstolsverket var det under 2016 drygt 900 ungdomsmål 

där det någon gång under processen riktades skadeståndsanspråk mot någon förälder och cirka 

1 900 vårdnadshavare berördes. Det kan jämföras med samma siffror för 2010, alltså året då 

reformen genomfördes, då det bara var 41 mål och 91 berörda vårdnadshavare.94 I den studie 

av ungdomsmål som Brå genomförde visade det sig att i drygt hälften av fallen där en ungdom 

i åldern 15-17 år dömdes till skadestånd så blev även en eller två föräldrar skyldig att betala 

skadestånd enligt principalansvaret. Brås resultat bekräftades även av statistik från KFM. I de 

fallen då endast den tilltalade ungdomen blev skadeståndsskyldig berodde det oftast, i cirka 86 

procent av fallen, på att målsäganden inte hade riktat något skadeståndskrav mot någon förälder, 

                                                
92 NJA 2015 s. 482. 
93 Brå-rapport 2017:14, s. 14. 
94 Brå-rapport 2017:14, s. 27. 
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i tre av fallen berodde det på att skadeståndet mot föräldern/föräldrarna jämkades ner till 0 kr. 

Om uppgifterna i studien av ungdomsmål är representativa för hela landet innebär det att cirka 

2 000 föräldrar dömdes att betala skadestånd solidariskt med sina barn, vilket ju ligger nära 

uppgifterna från domstolsverket.95 

 

Utifrån Brås uppgifter är det relativt vanligt att föräldrar inte blir solidariskt 

skadeståndsskyldiga med sina barn vid brottmål, och att det oftast beror på att målsäganden inte 

riktar ett skadeståndskrav mot föräldern. Brå menar att det kan bero på tre möjliga orsaker: 

bristande information till målsäganden om att den kan rikta ett skadeståndskrav även mot 

föräldrarna, att det finns psykologiska faktorer som påverkar, till exempel att målsäganden inte 

vill hålla föräldern ansvarig, eller att målsägandens skadeståndsanspråk dras tillbaka, 

exempelvis för att föräldrarna inte var närvarande vid huvudförhandlingen. Enligt Brå är det 

sannolikt att samtliga dessa förklaringar förekommer men det går inte att säga vilken som är 

vanligast.96 

 

Ett problem är att skadeståndsanspråk mot föräldrar ibland kommer in för sent för att föräldern 

ska få skäligt rådrum att förbereda sig och infinna sig vid huvudförhandlingen. I cirka 13 

procent av fallen från Brås ungdomsmålsstudie kom skadeståndsanspråket in till tingsrätten så 

sent som en till två dagar innan huvudförhandlingen, vilket de flesta domarna i Brås studie anser 

är för sent. I sådana lägen har domstolen tre alternativ för hur skadeståndsanspråket ska 

behandlas: man kan delge föräldern vid huvudförhandlingen (vilket kräver att föräldern är 

närvarande), man kan försöka förmå målsäganden att dra tillbaka sitt skadeståndsanspråk eller 

man kan avskilja skadeståndsanspråket från brottmålet. Det verkar inte finnas någon enhetlig 

praxis för hur sent inkomna skadeståndsanspråk hanteras av domstolarna. Om anspråket 

avskiljs från brottmålet innebär det att målsägaren måste driva frågan vidare i ett förenklat 

tvistemål, som avgörs av endast en domare och utan inblandning från biträden, åklagare och 

försvarare. Det finns en risk att målsäganden inte har tillräckliga resurser för att driva frågan 

vidare vilket i sin tur riskerar att leda till att hen kan få sänkt eller nekad brottsskadeersättning 

från Brottsoffermyndigheten.97 

 

                                                
95 Brå-rapport 2017:14, s. 29-31. 
96 Brå-rapport 2017:14, s. 31-32. 
97 Brå-rapport 2017:14, s. 32-35. 
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Det finns ingen samlad statistik över föräldrars deltagande i sina barns brottsprocesser. Utifrån 

Brås studie är det oklart om merparten av föräldrar är närvarande eller frånvarande vid 

huvudförhandlingen, då detta baseras på intervjumaterial där svaren verkar variera beroende på 

vem man frågar. Med det sagt verkar det förekomma i viss utsträckning att föräldrar inte 

närvarar vid huvudförhandlingen i sina barns brottmål. Hur skadeståndsanspråk ska hanteras 

när föräldrar uteblir från förhandlingen verkar variera från domare till domare, där vissa anser 

att det kan handläggas som en del av huvudförhandlingen medan andra anser att det inte kan 

prövas av domstolen om föräldrarna är frånvarande.98 

 

Enligt Brås enkätstudie uppger cirka 80 procent av domarna och åklagarna att det är ovanligt 

att föräldrarna begär jämkning och enligt 90 procent är det ovanligt att domstolen tillämpar 

någon av jämkningsgrunderna. Enligt rapporten kan det bero på att föräldrar har en bristfällig 

kunskap om möjligheterna till jämkning och att jämkningsmöjligheterna är så små att det i 

praktiken inte förekommer.99 I ett examensarbete från Umeå universitet av Hanna Tjernqvist, 

som Brå refererar till i sin rapport, undersöktes i vilken utsträckning som föräldrar som blivit 

solidariskt skadeståndsskyldiga med sina barn begärde jämkning och hur ofta detta beviljades 

av tingsrätterna. Studien omfattade 158 tingsrättsdomar där målsägare har yrkat på att 

föräldrarna ska bli solidariskt ansvariga, åtminstone en ungdom har blivit fälld till ansvar på 

minst en åtalspunkt och minst ett skadeståndsyrkande har vunnit bifall. Bland de 

vårdnadshavare som omfattades av studien och som hade anfört att de hade ekonomiska 

svårigheter var det ingen som beviljades jämkning enligt den allmänna jämkningsregeln.100 

Studien visade också att det var ovanligt att den särskilda jämkningsregeln tillämpades med 

anledning av att föräldrarna hade vidtagit särskilda åtgärder, då detta endast skedde i tre av de 

32 fall där föräldrar hade yrkat på jämkning enligt den särskilda jämkningsregeln. I åtta av 

fallen jämkades föräldrarnas skadestånd med anledning av ungdomens placering utanför 

hemmet, till exempel om ungdomen hade varit omhändertagen enligt LVU eller placerad på ett 

HVB-hem.101 Sammantaget menar Brås rapport att jämkningsreglerna tillämpas restriktivt av 

domstolarna, vilket överensstämmer med motiven i förarbetena och med prejudikatet från 

Instagrammålet.102 

 

                                                
98 Brå-rapport 2017:14, s. 35-36. 
99 Brå-rapport 2017:14, s. 37. 
100 Tjernqvist, 2017, s. 45. Se även Brå-rapport 2017:14, s. 38. 
101 Tjernqvist, 2017, s. 48 och 52. 
102 Brå-rapport 2017:14, s. 37. 
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4.2.2 Hur har reformen påverkat berörda familjer? 
Efter att en dom om skadeståndsansvar har vunnit laga kraft så skickas den till KFM, varpå 

myndigheten kontaktar målsäganden om huruvida hen vill få hjälp med att driva in skulden. 

Om målsäganden vill det så skickas ett betalningskrav till den skadeståndsskyldige som då har 

14 dagar på sig att betala skulden. Om skadeståndet inte betalas så gör KFM en utredning om 

den skadeståndsskyldige har tillgångar som kan täcka skulden. Enligt Brås rapport ber 

målsäganden om hjälp med indrivningen i 50 procent av fallen då skadeståndet endast gäller en 

ungdom och i 20 procent av fallen då kravet gäller både ungdom och förälder. Enligt Brå tyder 

detta på att det finns ett större förtroende för att skadeståndet kommer att betalas om även 

föräldrarna är skadeståndsskyldiga, dock grundar sig dessa siffror på ett urval från en 

treveckorsperiod.103 

 

Brå har använt sig av statistik från KFM gällande en period på drygt ett och ett halvt år för att 

få en bild av hur många som betalar ett utdömt skadestånd efter att KFM har blivit ombedda att 

driva in skulden. De skadelidande och skadeståndsskyldiga som väljer att lösa 

skadeståndsfrågan utan KFMs inblandning omfattas inte av denna statistik. Siffrorna visar att 

majoriteten, cirka 70 procent, av alla skadeståndskrav där föräldrarna var skadeståndsskyldiga 

betalades självmant inom 30 dagar och ytterligare fyra procent betalades självmant efter 30 

dagar. Fyra procent av skulderna betalades genom indrivning av KFM och 15 procent förblev 

obetalda. Den genomsnittliga skulden för föräldrarna var 6 000 kr. Bland de 15 procent av 

skulderna som förblev obetalda hade nästan samtliga föräldrar (64 av 67) existerande skulder 

hos KFM, och det var vanligare att mammor inte hade möjlighet att betala än pappor; det var 

43 mammor som inte kunde betala och 24 pappor.104 

 

Statistiken från KFM visar också att det är vanligt att föräldrar betalar hela skadeståndsskulden, 

alltså inte bara det de själva är juridiskt ansvariga för utan även det som deras barn ska svara 

för. I 181 av ärendena där föräldrarna var solidariskt betalningsansvariga var även ungdomen 

personligt ansvarig för en överskjutande del, och i 60 procent av dessa fall betalade föräldrarna 

hela skulden. I samma grupp var det endast en tiondel av föräldrarna som bara betalade sin egen 

del, och den resterande tredjedelen betalade varken sin egen eller barnens del. Bilden från 

statistiken bekräftades också av de intervjuer som Brå genomförde i sin undersökning, där alla 

fyra intervjuade föräldrar hade betalat hela skadeståndsskulden. Vissa hade gjort det för att de 

                                                
103 Brå-rapport 2017:14, s. 39. 
104 Brå-rapport 2017:14, s. 40-41. 



33 
 

inte förstod innebörden av principalansvarets beloppsbegränsning, medan andra gjorde det för 

att deras barn saknade inkomst och de ville undvika att barnet fick en betalningsanmärkning.105 

Enligt Brå är det möjligt att de föräldrar som kan betala, och betalar hela skadeståndsskulden, 

gjorde så redan innan reformen genomfördes, och att detsamma gäller för de föräldrar som inte 

har möjlighet att betala ett utdömt skadestånd.106 Brå har även undersökt i vilken utsträckning 

reformen har gjort det enklare för brottsoffer att få ett skadestånd utdömt från antingen 

förövaren eller dennes förälder. Detta har gjorts genom att analysera statistik från 

Brottsoffermyndigheten angående hur många ansökningar om brottsskadeersättning 

myndigheten har mottagit från brottsoffer i åldern 15-17 år. Statistiken visar antalet ansökningar 

minskar drastiskt i samband med att reformen genomfördes, vilket också sammanfaller med att 

det generellt var färre domar där huvudmålet var brott mot person, varpå ansökningarna senare 

ökar. Utifrån det menar Brå att det inte går att se att reformen har haft en tydlig effekt på 

brottsoffers möjlighet att få sitt skadestånd utbetalt .107 

 

Ett av argumenten som framfördes i förarbetena till lagförslaget om föräldrars principalansvar 

var, som nämnts ovan, att reformen skulle fungera som ett incitament för föräldrar att ta ett 

större ansvar för sina barn och som ett stöd för diskussioner med barnen om vilka normer och 

regler som gäller i familjen.108 Bland de föräldrar och socialsekreterare som Brå har intervjuat 

i samband med sin studie uttrycker flera en skepsis till att reformen har gjort att föräldrarna har 

fått ett ökat engagemang i sina barns liv och till att skadeståndsansvaret skulle kunna ha en 

sådan effekt. En av de intervjuade socialsekreterarna hade uppgett att en förutsättning för att 

principalansvaret skulle kunna användas av föräldrar som stöd i diskussioner med sina barn är 

att familjen har en svag ekonomi och att barnen vet det.109 På frågan om hon hade ändrat sitt 

beteende till följd av reformen hade en av föräldrarna svarat: ”Nej? [förvånad] Det låter väl lite 

konstigt att man skulle engagera sig mer bara för att slippa betala pengar! [skrattar]”.110 

 

Vissa av de intervjuade socialsekreterarna menade att den nuvarande rättsordningen kunde leda 

till att föräldrar blev mindre engagerade i sina barns rättsprocesser eftersom de inte kunde bli 

skadeståndsskyldiga om de undvek att bli delgivna ett skadeståndsyrkande, till exempel genom 

                                                
105 Brå-rapport 2017:14, s. 41-42. 
106 Brå-rapport 2017:14, s. 84. 
107 Brå-rapport 2017:14, s. 84. 
108 Se ovan i avsnitt 3.1.2. 
109 Brå-rapport 2017:14, s. 49-50 och 54. 
110 Brå-rapport 2017:14, s. 50. 
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att inte närvara vid huvudförhandlingen. Den aspekten hade tidigare utretts i Brå-rapport 

2014:11, vilken Brå refererar till i utvärderingen av föräldrars principalansvar. I den 

undersökningen hade flera av de intervjuade uppgett att reformen inte hade haft någon positiv 

effekt på föräldrars närvaro vid huvudförhandlingen och att den snarare hade haft en negativ 

effekt. En del av de intervjuade menade att reformen dels gjorde det mer gynnsamt för föräldrar 

att frånvara från huvudförhandlingen för att undvika delgivning av skadeståndsanspråk, dels att 

vårdnadshavare kunde bli mindre benägna att uppmuntra den unga att samarbete med 

rättsprocessen. Vissa av de intervjuade ansåg även att det fanns en risk att vissa ungdomar 

självmant ljög för att förhindra att föräldrarna skulle bli skadeståndsskyldiga; det bör dock 

framhållas att majoriteten av de tillfrågade menade att reformen inte hade påverkat ungdomars 

närvaro eller vilja att samarbeta under rättsprocessen. Brå menade att dessa aspekter hade en 

negativ betydelse för berörda ungdomar, eftersom det innebar att föräldrar i mindre utsträckning 

fyllde en närvarande och stöttande funktion.111 

 

Några av de intervjuade socialsekreterarna hade uppgett att reformen i vissa fall hade en negativ 

inverkan på relationen mellan barn och föräldrar, särskilt om familjen redan hade en utsatt 

ekonomisk situation, vilket kunde försämra möjligheterna till konstruktiva dialoger om barnens 

beteende. Om föräldrarna redan hade en ansträngd relation till sina barn kunde 

skadeståndsansvaret bli droppen som får bägaren att rinna över, vilket beskrevs av de 

intervjuade socialsekreterarna menade hade en motsatt effekt mot reformens brottspreventiva 

syfte. Socialsekreterarna i studien menade också att reformen kunde göra att barnen kände skam 

och ångest över att deras föräldrar blev betalningsansvariga för något som dem hade gjort vilket 

kunde leda till att barnen drog sig undan och undvek att vara hemma. Enligt intervjuerna med 

socialsekreterare förekommer det att föräldrar och barn kommer överens om att barnen själva 

ska betala tillbaka skadeståndet till sina föräldrar till exempel genom att söka ett sommarjobb, 

vilket upplevs som ett positivt sätt för barnen att ta ansvar för sina handlingar; dock var det 

oklart om detta var en direkt följd av reformen eller om det förekom redan innan 2010.112 

 

Brå menar att tidigare studier har visat att ungdomar i åldern 15-25 år från familjer med låg 

inkomst är mer benägna att dömas för brott och att den bilden bekräftas av intervjuerna med 

socialsekreterare. Som bekant hade flera remissinstanser varnat för att reformen kunde leda till 

negativa konsekvenser för familjer som redan hade en ansträngd ekonomi, vilket också får stöd 

                                                
111 Brå-rapport 2017:14, s. 51-53, se även Brå-rapport 2014:11, s. 64-65. 
112 Brå-rapport 2017:14, s. 55-56. 
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av intervjuerna med socialsekreterare och föräldrar. Socialsekreterare i studien menar att det 

solidariska betalningsansvaret för dessa familjer blir en tung börda som måste bäras av hela 

familjen; ett skadestånd som inte kan betalas leder till betalningsanmärkningar vilket gör att det 

blir svårare för familjen att få lån, och i familjer med små ekonomiska marginaler kan 

skadeståndet leda till att det blir mindre pengar till övriga familjemedlemmar. Socialsekreterare 

i studien uttrycker också att föräldrarna i dessa familjer i flera fall redan har bristande 

föräldraförmågor och svårt att sätta gränser för sina barn vilket inte hjälps av en ökad 

ekonomisk börda. Det förekommer också att föräldrar tar privata lån för att undvika att få 

betalningsanmärkningar.113 

 

Enligt Brås studie är reformen inte könsneutral, utan drabbar mödrar i större utsträckning än 

fäder. Både den domarstudie och de intervjuer som Brå har genomfört visar att det är vanligare 

att i de fall då det finns två föräldrar till en åtalad ungdom så är det vanligare att modern närvarar 

vid huvudförhandlingen, vilket ofta leder till att skadeståndsanspråket mot fadern blir 

tillbakadraget. Flera av de intervjuade representanterna för rättsväsendet menar att detta är 

orättvist och fel eftersom syftet med reformen var att uppmana föräldrar att ta ett större ansvar 

för sina barn, men den förälder som faktiskt tar ansvar och närvarar är den som straffas med ett 

skadestånd. Brå menar också att ensamstående mödrar är särskilt utsatta eftersom att 

skadeståndets beloppsbegränsning inte tar hänsyn till om det finns en eller två föräldrar med i 

bilden. Ensamstående mödrar har enligt en studie från Statistiska Centralbyrån (SCB), som Brå 

refererar till, en tyngre försörjningsbörda, svårare att klara löpande utgifter, mindre 

kontantmarginal och oroar sig i större utsträckning över sin ekonomi. De intervjuade 

socialsekreterarna bekräftar bilden av att ensamstående mödrar drabbas särskilt hårt av 

principalansvaret. Bland de intervjuade föräldrarna var det två ensamstående mödrar som 

berättat att skadeståndet hade fått tydliga ekonomiska konsekvenser som drabbat hela familjen, 

till exempel genom att omöjliggöra nödvändiga klädinköp för barnen eller göra det svårare att 

göra något med barnen under sommaren.114 

 

Brås studie lyfter också fram rättssäkerhetsaspekter ur föräldrarnas perspektiv. I samband med 

förundersökningen är det polisens uppgift att ta kontakt med och inhämta föräldrarnas 

inställning till ett eventuellt skadeståndsanspråk. Polisen ska även informera om 

beloppsbegränsningen och jämkningsreglerna, och föräldrarnas inställning ska dokumenteras i 

                                                
113 Brå-rapport 2017:14, s. 57-58. 
114 Brå-rapport 2017:14, s. 59-61. 
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förundersökningsprotokollet. I samband med delgivningen av skadeståndsanspråket får 

föräldrarna information om hur de ska gå tillväga för att svara på delgivningen, att de kan bli 

skadeståndsskyldiga om deras barn blir dömda och att de snarast måste meddela domstolen om 

de vill åberopa bevisning eller tillkalla vittnen i skadeståndsfrågan. Det finns också en länk till 

Sveriges Domstolars hemsida där det ska finnas ytterligare information om processen under 

huvudförhandlingen. Brå menar dock att informationen i delgivningen är väldigt utförlig och 

att det kan vara svårt för föräldrar med bristande kunskaper i svenska att tillgodogöra sig 

informationen. Brå menar också att de intervjuer som har genomförts med socialsekreterare och 

föräldrar visar att föräldrar har en ofullständig kunskap om reglerna kring skadestånd och 

särskilt det solidariska ansvaret mellan barn och föräldrar. Det som framkommit i intervjuer 

med föräldrar är att de ofta inte vet eller förstår att de är principalansvariga, att de inte måste 

betala hela barnets skuld, att skadestånd inte är samma sak som böter, att skadeståndet kan 

jämkas och på vilka grunder det kan göras, att de blir parter i rättegången och hur de ska betala 

ett utdömt skadestånd. Intervjuade åklagare och försvarare ger också bilden av att 

skadeståndsfrågan hamnar i skymundan och att det är först när föräldrarna får domen som de 

inser att de är solidariskt betalningsansvariga med barnen.115 

 

En annan kritik mot reformen som lyfts fram i Brås studie är att föräldrarna blir part i 

rättegången men inte har någon rätt till en företrädare. I flera fall är det barnens försvarare som 

tar på sig uppgiften att även företräda föräldrarna i skadeståndsfrågan, men bland försvarare 

råder det delade meningar om huruvida deras uppdrag sträcker sig så långt. Att föräldrar kan 

bli utan rättslig representant i skadeståndsfrågan hör samman med en annan kritik som lyfts av 

Brå, nämligen att sena delgivningar av skadeståndsanspråk drabbar föräldrarna negativt. Om 

skadeståndsanspråken kommer in sent till domstolen får föräldrarna kort tid, eller ingen tid alls, 

till att förbereda ett jämkningsyrkande och att samla in bevis till stöd för ett sådant yrkande. 

Brå menar också att sena delgivningar gör det svårare att ordna tolk åt de föräldrar som behöver 

det.116 

 

Enligt Brå kan de processuella reglerna kring brottmål och skadestånd leda till att domarna får 

en kluven roll när det gäller föräldrarna som part i huvudförhandlingen. I förenklade tvistemål 

ska domstolen inta en aktiv roll i förhandlingen och hjälpa och stödja de olika parterna, men i 

ett brottmål ska domstolen hålla sig neutral. I ett brottmål som även innefattar ett 

                                                
115 Brå-rapport 2017:14, s. 61-63. 
116 Brå-rapport 2017:14, s. 64-65. 
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skadeståndsanspråk behandlas båda frågorna av effektivitetsskäl under  samma 

huvudförhandling, vilket kan leda till att domarna får en splittrad inställning till föräldrarna; å 

ena sidan ska de förhålla sig neutrala till brottmålet men å andra sidan ska de samtidigt försöka 

bistå föräldrarna med information och vägledning i skadeståndsfrågan. I ett brottmål ska 

målsäganden också kunna förvänta sig att domstolen förhåller sig neutral och inte hjälper 

svarandesidan, samtidigt står föräldrarna utan rättsligt stöd i skadeståndsfrågan om inte 

domstolen intar en aktiv roll i processledningen. Brå har i samband med sin utvärdering 

genomfört domstolsbesök där det visade sig att olika domare hade olika inställning till sin roll 

i processledningen i dessa fall, och det varierade vilken information som föräldrar med åtalade 

barn fick under rättegångarna.117 

 
4.2.3 Hur har reformen påverkat ungdomsbrottsligheten? 
Brå har i sin utvärdering även undersökt huruvida reformen från 2010 kan ha haft någon 

brottsförebyggande effekt på ungdomsbrottsligheten totalt sett och om reformen har haft en 

brottsförebyggande effekt på ungdomar som har tidigare erfarenheter av att deras föräldrar har 

blivit skadeståndsskyldiga. Brå inleder denna analys med en sammanfattning av forskningen på 

ungdomsbrottsligheten och dess orsaker. Brå menar att det finns flera faktorer som påverkar 

risken för att ungdomar ska begå brott och att det rör sig om faktorer på samhälls-, familje- och 

individnivå. Bland dessa faktorer är föräldrarnas relation till barnen och deras 

uppfostringsmetoder centralt på familjenivån. Brå menar att risken för att ungdomar begår brott 

påverkas av relationen mellan barn och förälder, och att en god relation mellan dem kan 

kompensera för andra riskfaktorer i familjen. De menar också att barn och ungdomar som 

upplever sig ha en sämre relation till sina föräldrar löper en större risk att begå brott, och att 

detsamma gäller för barn som upplever att deras föräldrar har dålig insyn i deras förehavanden. 

Brå refererar även till en internationell metastudie som visar på ett samband mellan att 

föräldrarna sätter tydliga gränser för sina barn samt är stöttande och risken för att barnen begår 

brott, men visar inte vilka faktorer som kan ha en positiv inverkan på föräldrarnas 

uppfostringsmetoder.118 Därför menar Brå att ”det finns […] inget vetenskapligt underlag för 

att bedöma om ett ekonomiskt incitament som skadestånd skulle bidra i positiv riktning till att 

föräldrar förändrar sitt sätt att uppfostra barn som begår brott”.119 

 

                                                
117 Brå-rapport 2017:14, s. 66. 
118 Brå-rapport 2017:14, s. 68-69. 
119 Brå-rapport 2017:14, s. 69. 
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Brå menar att för att reformen ska kunna ha haft någon brottspreventiv effekt på 

ungdomsbrottsligheten så krävs det att föräldrar och barn känner till vad som gäller i fråga om 

skadestånd och dessutom tycker att det är så viktigt att undvika skadestånd att kunskapen 

påverkar deras beteende; antingen måste barnen känna till regleringen och aktivt undvika att 

begå brott för att förhindra att föräldrar blir skadeståndsskyldiga, eller så måste föräldrar utifrån 

sin kunskap om lagstiftningen lyckas med att påverka sina barn så att barnen inte begår brott 

som de annars hade gjort. Brå menar att det är osannolikt att reformen har haft några generella 

effekter på den samlade ungdomsbrottsligheten eftersom att ungdomar och föräldrar i regel inte 

är insatta i den juridiska regleringen kring rättsprocesser och skadestånd. Därför borde 

justeringar av skadeståndsrätten förbli okänt för de flesta medborgare och därför ha en 

begränsad effekt på föräldrars och ungdomars beteenden. Brå exemplifierar detta med en 

hänvisning till en Brå-studie från 1990 där föräldrar trodde att de var ansvariga för hela deras 

barns skadeståndsskuld om barnen dömdes för brott, alltså att deras skadeståndsansvar gick 

längre än vad som gäller i och med reformen från 2010.120 

 

Vad gäller den preventiva effekten på redan brottsaktiva ungdomar menar Brå att det är svårt 

att göra en idealisk utredning av frågan, eftersom det inte finns någon samlad statistik från 

myndigheter om vilka ungdomar som döms till skadestånd och i vilka fall även deras föräldrar 

blir skadeståndsskyldiga. De ungdomar och föräldrar som har blivit skadeståndsskyldiga enligt 

principalansvaret borde åtminstone ha en större kunskap om regelverket, men som tidigare 

nämnts så krävs det att de på grund av den vetskapen väljer att ändra sitt beteende och sina 

uppfostringsmetoder. Enligt de socialsekreterare som Brå har intervjuat är det osannolikt att 

reformen har fått en sådan effekt på berörda familjer. Brås sammantagna bedömning är att det 

är en begränsad grupp föräldrar som känner till det skärpta skadeståndsansvaret och med 

anledning av reformen ändrat sina uppfostringsmetoder, samt att det är osannolikt att den 

gruppen är tillräckligt stor för att ha någon större inverkan på ungdomsbrottsligheten. Med 

hänvisning till den preliminära återfallsstatistiken för ungdomar mellan 15-17 år från åren 

2004-2014 finner Brå inte heller något stöd för att reformen har minskat återfallen hos redan 

brottsaktiva ungdomar.121 

 

Brå har även undersökt statistiken från Skolundersökningen om brott, en återkommande 

enkätstudie där elever i årskurs nio bland annat besvarar frågor om huruvida de har deltagit i 
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olika typer av brott under det senaste året, för att se om reformen har haft någon generell effekt. 

Tydligen finns det vissa problem med en sån metod eftersom att enkätens utformning har 

ändrats sedan 2015, vilket gör att det inte går att göra en rak jämförelse över åren. Enligt 

uppgifter från 2008 och 2011 har andelen ungdomar som uppger att de har begått brott minskat 

2011, men det går inte att säga huruvida den minskningen inleddes redan innan reformen 

genomfördes. Brå observerar utifrån den tillgängliga statistiken en nedåtgående trend i 

ungdomsbrottsligheten men menar att det inte går att se att reformen om ett skärpt 

skadeståndsansvar för föräldrar har haft någon generell effekt på ungdomars brottslighet. Brå 

konstaterar även att andelen ungdomar som misstänkts för något brott har legat relativt konstant 

mellan 2007 och 2016.122 

 

4.3 Övrig kritik mot reformen 
En av de jurister som har varit väldigt kritiska mot införandet av ett principalansvar för föräldrar 

är Håkan Andersson, som går så långt att han kallar det för ”detta patologiskt skadliga och 

systemvidriga ansvar för vårdnadshavare”.123 Han är likt Stockholms universitet (se ovan i 

avsnitt 3.2) kritisk till att den nya ansvarsgrunden för föräldrar kallas för principalansvar i 

förarbetena och därmed jämställs med det principalansvar som redan existerar för arbetsgivare, 

vilket enligt Andersson går emot den skadeståndsrättsliga systematiken. Enligt Andersson är 

anledningen till att en näringsidkare ska svara för skador vållade av dess anställda att de 

anställda arbetar för näringsidkarens ekonomiska intressen. Därför ska näringsidkaren svara för 

de risker som verksamheten, inklusive dess anställda, orsakar gentemot tredje man. Om en 

näringsidkare upptäcker att en viss anställd orsakar för många ekonomiska risker för 

verksamheten så kan den avlägsna den anställde, men en förälder kan aldrig avskeda sitt barn.124 

 

Utöver det menar Andersson att lagstiftningen har en bristande bild av mål kontra medel. De 

brottspreventiva målen som sätts upp i förarbetena ska genomföras genom att föräldrar tar ett 

större ansvar för att deras barn inte begår brott. Med det menas inte, enligt Andersson, att 

föräldrar förväntas låsa in sina barn tills 18-årsdagen, vilket i sig skulle vara olagligt, utan 

tanken är att föräldrar ska ta ett större ansvar enligt vad som sägs i föräldrabalken. Medlet för 

att uppnå det, ett principalansvar för föräldrar, är enligt Andersson för trubbigt eftersom det inte 

räcker för föräldrar att försöka uppfylla den signalerade föräldrarollen för att slippa 

                                                
122 Brå-rapport 2017:14, s. 73-75. 
123 Andersson, 2017, s. 776. 
124 Andersson, 2017, s. 778-779. 
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skadeståndsansvar. Och om syftet är att föräldrar ska reagera mer på avvikande beteende hos 

sina barn så blir ett skadeståndsansvar på grund av en engångsföreteelse en anomali. Han 

kritiserar även regeringen för att den ignorerade remissinstansernas synpunkter om bristande 

empiriskt underlag för den påstådda brottspreventiva effekten.125 

 

Andersson använder Instagrammålet som ett exempel på bristerna i lagstiftningen. Han är 

visserligen kritisk till att modern i det målet belastades med ett så pass högt skadeståndsansvar, 

samtidigt som han menar att HD har agerat korrekt utifrån de restriktiva jämkningsrekvisiten 

som ställdes upp i förarbetena. Han menar att om HD endast hade varit bundna att döma efter 

vad som står i lagtexten så hade det varit fullt möjligt att jämka moderns skadeståndsansvar, 

men att detta omöjliggjordes av vad som hade skrivits i förarbetena till lagen. Andersson menar 

att domen i Instagrammålet visar att någon förändring som leder till att ekonomiskt utsatta 

föräldrar inte blir belastade med höga skadeståndskrav inte kommer att komma från 

domstolarna utan att det kräver en lagändring.126 

 

Mårten Schultz var en av författarna bakom remissyttrandet från Stockholms universitet och 

han publicerade sina synpunkter på lagförslaget i Svensk Juristtidning. Schultz menade bland 

annat att lagförslagets retorik om hur ett strängare skadeståndsansvar skulle vara till hjälp för 

föräldrar var orwellskt och förde tankarna till nyspråk. Han medger att förslaget visserligen togs 

emot väl av allmänheten i media, men menar att problemet var att folk i allmänhet inte hade 

tillräcklig kunskap om de rådande skadeståndsreglerna, det vill säga att föräldrar redan var 

ansvariga för sina barns agerande enligt culparegeln.127 

 

Schultz menar att det är ett problem att förarbetena till lagförslaget inte tydligt redovisar sina 

underlag och att ”de antydningar om ett empiriskt underlag för förslaget som kan skönjas 

snarast talar emot den bild av ökad ungdomsbrottslighet som anförs för förslaget”.128 Som 

exempel på det refererar han till förarbetenas påstående om att det är en allmän uppfattning att 

ungdomsbrottsligheten blir vanligare och grövre, utan att det ges något underlag för att folk i 

allmänheten har en sån uppfattning eller att det det faktiskt är så att ungdomsbrottsligheten ökar 

i frekvens och grovhet. Samtidigt som detta påstås så refererar förarbetena till att det från 

                                                
125 Andersson, 2017, s. 779-780. 
126 Andersson, 2017, s. 777 och 783. 
127 Schultz, 2010, s. 196 och 199. 
128 Schultz, 2010, s. 197. 
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kriminologiskt håll ibland hävdas att ungdomsbrottsligheten är mer eller mindre konstant, vilket 

Schultz menar tyder på att författarna till lagförslaget har tagit del av forskning som står i direkt 

motsats till det som påstås i förarbetena.129 

 

Schultz menar också att lagförslaget innebär en övergång från grundregeln, culparegeln, till ett 

särskilt strikt ansvar: från normaltillstånd till undantag. Han menar även att också att det är ett 

frånsteg från den skadeståndsrättsliga principen att man inte ska behöva ansvara för något som 

man inte kan kontrollera.130  Vidare är han, likt Andersson, kritisk till att lagförslaget har 

utformats till ett principalansvar liknande det som gäller för arbetsgivare. Schultz menar att 

eftersom principalansvaret skiljer sig så pass mycket från det som gäller för arbetsgivare så 

passar det illa att sätta det i samma sammanhang. Vidare menar Schultz att det är orimligt att 

motivera lagförslaget med att föräldrar skulle bli så motiverade att de förändrade sin 

grundinställning till barnuppfostran, samt att det är närmast misantropiskt att utgå från att 

föräldrar inte redan gör sitt bästa för att uppfostra sina barn och att det skulle bero på hur 

skadeståndsrättsliga regler är utformade. Istället, menar Schultz, borde man rimligtvis utgå från 

att de flesta föräldrar gör så gott de kan och om barnen trots det ändå begår brott så är det 

ingenting som kommer att påverkas av att föräldrar riskerar ett skadeståndsansvar.131 

 

Eva Lindell-Frantz har i en studie från 2012 studerat principalansvaret för föräldrar och hur det 

förhåller sig till ansvarsförsäkringar. I samband med det gjorde hon en studie av hovrättspraxis 

för att få en bild av hur lagstiftningen tillämpades i domstolarna, eftersom det vid det tillfället 

ännu inte fanns något avgörande från HD. Ett av hennes fynd visar att det finns brister i 

rättskyddet för föräldrar till brottsliga barn, eftersom föräldrarna i många fall får bristfällig 

information om gällande regler och saknar rättsligt ombud. Ett annat av hennes fynd visar att i 

de fall som den särskilda jämkningsregeln tillämpas så sätts förälderns skadestånd alltid ner till 

noll kronor. Med anledning av detta diskuterar hon om principalansvaret snarare kan liknas vid 

ett presumtionsansvar, och om det inte hade varit lämpligare att skärpa föräldrars tillsynsansvar 

till ett presumtionskrav istället för till ett principalansvar. Det skulle enligt Lindell-Frantz varit 

lättare ur ett perspektiv om bevisbörda för föräldrar att bevisa att de hade vidtagit tillräckliga 

                                                
129 Schultz, 2010, s. 197. 
130 Schultz, 2010, s. 200. 
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åtgärder för att ha en adekvat tillsyn över sina barn, än att en skadelidande skulle behöva bevisa 

motsatsen.132 

 

Lindell-Frantz pekar också på att lagen verkar ha haft störst genomslag gällande ungdomar i 

åldern 15-17 år och diskuterar huruvida det överensstämmer med förarbetenas ambition att 

minska ungdomsbrottsligheten generellt, särskilt med tanke på att föräldrar, enligt hennes 

studie, verkar vara ovetande om sitt skadeståndsansvar för barnens handlingar. Utöver det 

påpekar hon att det rådande systemet med principalansvar gör att det är mer förmånligt för 

föräldrar som märker att deras barn är på glid att helt ignorera problemet för att vid en eventuell 

skadeståndsprocess hävda att de har brustit i sin tillsynsplikt, vilket skulle göra att de blir 

skadeståndsskyldiga enligt culparegeln. Eftersom såna skadeståndsansvar i regel täcks av 

familjens ansvarsförsäkring innebär det att föräldern i regel endast måste betala självrisken, 

vilket skulle motverka själva syftet med lagstiftningen.133 

 

Slutligen kritiserar Lindell-Frantz lagstiftningen eftersom hon menar att den reducerar 

ungdomsbrottslighet till ett individuellt problem istället för att behandla det som ett strukturellt 

och socialt betingat problem, eftersom de flesta ungdomar som döms för brott redan har haft 

flera kontakter med sociala myndigheter som har försökt att bryta destruktiva mönster utan 

framgång.134 

 

5 Avslutande analys och slutsatser 
 
Det här avsnittet kommer att behandla och analysera det som har framkommit i tidigare delar 

av uppsatsen utifrån ett rättspolitiskt perspektiv. Till en början analyseras vilka motiv och 

ambitioner som låg bakom lagstiftningen, vilket även kommer att anknyta till den kritik som 

framfördes mot lagförslaget från remissinstanserna. Därefter analyseras vilka effekter 

lagstiftningens införande har haft på en samhälls- och individnivå. Analysen avslutas med en 

diskussion om huruvida reglerna om föräldrars principalansvar bör reformeras, avskaffas eller 

lämnas oförändrade. 

 

                                                
132 Lindell-Frantz, 2012, s. 174-175. 
133 Lindell-Frantz, 2012, s. 176. 
134 Lindell-Frantz, 2012, s. 178. 
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5.1 Vilka motiv och ambitioner låg bakom införandet av ett 
principalansvar för föräldrar? 

Som vi har sett tidigare i den här uppsatsen var det huvudsakliga syftet bakom lagstiftningen 

om föräldrars principalansvar att motverka ungdomsbrottslighet, och framförallt förhindra att 

ungdomar hamnade i en vanekriminell livsstil. Förarbetena målade upp en bild av en 

ungdomsbrottslighet som blev vanligare och grövre, framförallt genom att hänvisa till statistik 

som visade att antalet anmälda brott hade ökat sedan 1950-talet och att barn och ungdomar var 

kraftigt överrepresenterade i statistiken över personer misstänkta för brott. Förarbetena pekade 

ut vissa brott som typiska ungdomsbrott, såsom butiks- och cykelstölder samt skadegörelse, 

samtidigt som man pekade ut tillgrepp av fortskaffningsmedel, stöld och rån som strategiska 

brott, alltså brott som indikerade att en ung lagöverträdare kunde fortsätta med brottsliga 

aktiviteter och bli vanekriminell. Förarbetena pekade ut barns familjesituation som en av de 

viktigare faktorerna till varför barn påbörjar en kriminell bana. Som ett led i att motverka denna 

till synes skenande ungdomsbrottslighet valde den dåvarande regeringen att införa ett skärpt 

skadeståndsansvar för föräldrar, vilket de kallade för principalansvar. Tanken var, som bekant, 

att ge föräldrar ett ekonomiskt incitament att förhindra att deras barn begick brott, genom att 

införa en sanktion i form av ett skadeståndsansvar ifall deras barn blev dömda för en brottslig 

handling som hade orsakat skada för tredje man. Förhoppningen var att det skulle leda till 

tydligare föräldrareaktioner och bättre familjesituationer om barn uppvisade normbrytande 

beteenden, såsom snatteri och skolk, vilket skulle göra att barnen blev mindre benägna att begå 

brott.  

 

Både problemformuleringen och den föreslagna lösningen är något som har kritiserats av flera 

remissinstanser och akademiker. Som Schultz påpekat så lyckas inte förarbetena tydligt visa att 

det faktiskt är så att ungdomsbrottsligheten blir vanligare och grövre. Utöver det har förslaget 

kritiserats uttömmande av flera remissinstanser för bristen på empiriskt stöd för att reformen 

skulle ha den brottspreventiva effekt som påstods i förarbetena. Dessutom fanns det 

remissinstanser som påpekade att lagförslaget kunde vara rent kontraproduktivt mot dess 

uttalade syfte, eftersom det riskerade att göra föräldrar mindre delaktiga och samarbetsvilliga i 

sina barns brottsprocesser samt att reformen kunde göra familjesituationen i socialt utsatta hem 

ännu mer ansträngd istället för att förbättra den. Med andra ord fanns det skäl att ifrågasätta 

huruvida det var motiverat att överhuvudtaget genomföra en skadeståndsrättslig reform för att 

bekämpa ungdomsbrottsligheten, eller om den reformen ens skulle ha någon effekt, redan innan 

riksdagen beslutade att godkänna lagförslaget. Jag anser att det är anmärkningsvärt att både 
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regering och Riksdag väljer att ignorera den här kritiken, då det borde vara centralt i en 

problemlösningsprocess att försäkra sig om att det problem man försöker lösa faktiskt existerar 

och att lösningen som man föreslår faktiskt kommer att fungera. Istället valde man i det här 

fallet att genomföra en lagändring baserat på, som Socialstyrelsen uttryckte det, ett antagande. 

 

Att regeringen väljer att, som Lindell-Frantz uttrycker det, reducera ungdomsbrottsligheten till 

ett individuellt problem istället för ett strukturellt och socialt betingat problem ser jag som ett 

ideologiskt avvägande i utformandet av lagförslaget. Att familjesituationen är en viktig faktor 

som påverkar huruvida barn begår brott verkar knappast vara en kontroversiell åsikt, baserat på 

vad som har framkommit i remissinstanser och doktrinen. Utifrån det är det också rimligt att 

från att samhällets sida försöka genomföra reformer som syftar till att stötta familjer, särskilt 

de vars barn redan befinner sig i riskzonen för att påbörja ett kriminellt beteende. Däremot 

tycker jag att lagförslaget är ett exempel på en problematisk syn på barnuppfostran och 

ungdomsbrottslighet, då det lägger alldeles för stort fokus på föräldrarna. Den signal som 

regeringen vill förmedla med den här reformen var att föräldrar har ett ansvar att vägleda sina 

barn och ungdomar men signal man implicit skickar ut till föräldrar är att om deras barn begår 

brott så är det för att föräldrarna har misslyckats i sin barnuppfostran och därför bestraffas för 

det med ett betalningsansvar. Jag är också benägen att hålla med Schultz i att det är orimligt att 

förvänta sig att föräldrar skulle bli så påverkade av en ändrad skadeståndslagstiftning att de 

väljer att ändra sin grundinställning till barnuppfostran. Vidare har Schultz en poäng i att det 

knappast kan ses som en hjälp till föräldrar vars barn har kommit på glid att de belastas med ett 

betalningsansvar, särskilt om det rör sig om föräldrar med väldigt små ekonomiska marginaler. 

 

Som sagt anser jag att det är anmärkningsvärt att lagstiftaren valde att ignorera kritik som enligt 

mig är fullt rimlig och korrekt. För mig går det emot hela tanken bakom lagstiftningsprocessen, 

nämligen att problem ska utredas och analyseras på ett rationellt sätt för att sedan hitta den 

lämpligaste lösningen. Men det är väl här som den politiska aspekten av lagstiftningen kommer 

in i bilden. Det är fullt möjligt att de ansvariga politikerna av ideologiska skäl ansåg att det här 

var en helt rimlig reform att genomföra. Det är också möjligt att flera riksdagsledamöter ansåg 

att fördelen i att göra det enklare för brottsoffer att få ersättning övervägde lagförslagets 

nackdelar. En mera cynisk läsning kan dock ge bilden av att en viktigare anledning till 

reformens införande var att det år 2010 var val till Riksdagen, och att reformen då kunde 

användas i valrörelsen som ett exempel på att regeringen hade agerat för att stävja den påstått 

växande ungdomsbrottsligheten. Något som talar för den tolkningen är det faktum att lagen 
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trädde i kraft den 1 september 2010, alltså några veckor innan valet. Dessutom skulle det kunna 

förklara varför lagstiftaren inte hade några problem med att avfärda kritiken om bristande 

empiriskt underlag för reformens brottspreventiva effekter. Huruvida den cyniska läsningen 

verkligen stämmer överens med verkligheten går dock inte att besvara utifrån materialet i den 

här uppsatsen. 

 

5.2 Vilka effekter har införandet av ett principalansvar för föräldrar haft 
på en samhälls- och individnivå? 

Den mest aktuella frågan att besvara när det gäller reformens effekter är huruvida införandet av 

ett principalansvar för föräldrar har uppfyllt reformens huvudsakliga ambition, nämligen att 

bekämpa ungdomsbrottsligheten. För att besvara den frågan har jag använt mig av Brås rapport 

från 2017 som bland annat utreder hur reformen har påverkat ungdomsbrottsligheten. Som Brå 

konstaterar är det svårt att göra idealiska undersökningar av hur reformen har påverkat 

ungdomsbrottsligheten, och det finns inga vetenskapliga underlag för att bedöma om ett 

ekonomiskt incitament såsom ett principalansvar skulle göra att föräldrar blev bättre på att 

förhindra att deras barn begick brott. Med andra ord kan man inte med hjälp av Brås utvärdering 

göra absoluta påståenden om vilka faktiska effekter reformen har haft på 

ungdomsbrottsligheten. Däremot kan man utifrån Brå-rapporten konstatera att det inte finns 

något som tyder på att ungdomsbrottsligheten har minskat som en följd av reformen. Varken 

återfallsstatistiken eller siffrorna från Skolundersökningen om brott visar en minskning som går 

att hänföra till föräldrars principalansvar. 

 

En aspekt som kan ha påverkat reformens genomslagskraft är att lagstiftningen inte har 

tillämpats i största möjligaste mån, det vill säga att det enligt Brås rapport är relativt vanligt att 

föräldrar inte blir solidariskt betalningsansvariga tillsammans med ett barn som döms för brott. 

Detta beror enligt Brå på flera möjliga orsaker, såsom bristande information till skadelidande, 

att föräldrar till brottsliga ungdomar undviker delgivning av stämningsansökan eller att 

skadelidande väljer att inte stämma föräldrar med stöd av reglerna om principalansvar. Det 

innebär att reformen inte har fått maximal genomslagskraft, vilket möjligtvis gör att en 

eventuell brottspreventiv effekt förminskas. 

 

Med det sagt går att det diskutera hur sannolikt det är att reformen skulle ha haft en generellt 

brottspreventiv effekt. För att reformen ska ha någon brottspreventiv effekt krävs det att 

föräldrar och barn är medvetna om de skadeståndsrättsliga reglerna och att kunskapen om ett 
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eventuellt skadeståndsansvar är tillräckligt avskräckande för att lyckas förhindra att barn begår 

brott. Enligt Brå är det inte sannolikt att reformen har haft ett så pass stort genomslag att det 

skulle ha fått en nämnvärd effekt på brottsstatistiken. Även här är jag benägen att hålla med 

Schultz i att det vore misantropiskt att tro att hotet om ett skadeståndsansvar skulle vara droppen 

som fick bägaren att rinna över för landets föräldrar så att de radikalt förändrade sin inställning 

till barnuppfostran och förhindrade att deras barn begick brott. 

 

Ett problem med lagstiftningen har, enligt Brå, varit att informationen om principalansvar till 

föräldrar vars barn är misstänkta för brott är bristfällig. Utifrån rapporten förekommer det att 

föräldrar inte förstår att de kan bli skadeståndsskyldiga med sitt barn, att skadestånd inte är 

samma sak som böter eller att det är möjligt att jämka ett skadestånd. Sannolikt förvärras detta 

problem av att föräldrar blir part i sina barns domstolsprocess utan att ha rätt till juridiskt 

ombud. Att delgivningar till föräldrar till brottsmisstänkta barn ofta kommer in väldigt sent till 

domstolen är också en aspekt som gör det svårare för föräldrarna att förbereda eventuella 

jämkningsyrkanden. Sammantaget innebär detta att tillämpningen av reformen har lett till en 

bristande rättssäkerhet för föräldrar till brottsmisstänkta ungdomar, vilket jag ser som väldigt 

problematiskt. 

 

En annan relevant fråga är huruvida reformen har gjort det lättare för brottsoffer att få ersättning 

i form av skadestånd från unga lagöverträdare och deras föräldrar. För att besvara den frågan 

har Brå använt sig av statistik från KFM. Det statistiken visar är dels att majoriteten av 

brottsoffer inte använder sig av KFM för att få sitt skadestånd utbetalt, dels att bland de som 

vänder sig till KFM så får de sitt skadestånd utbetalt från förövaren eller dennes förälder inom 

30 dagar. Med andra ord visar statistiken från KFM, förutsatt att den är representativ, att 

majoriteten av brottsoffer får sitt skadestånd utbetalt. Utifrån statistik från 

Brottsoffermyndigheten går det inte att tydligt se att reformen har gjort det enklare för 

brottsoffer att få sitt skadestånd utbetalt. Bland de föräldrar som blev skadeståndsskyldiga och 

frivilligt betalade var det en majoritet som också betalade den delen av skadeståndet som endast 

deras barn svarade för. Dock går det inte att utifrån Brå-rapporten konstatera att dessa uppgifter 

beror på reformen om föräldrars principalansvar, utan det är fullt möjligt att så var fallet redan 

innan år 2010. 

 

Bilden man får av Brå-rapporten är alltså att de flesta föräldrar betalar inom 30 dagar från 

domen och att de då betalar inte bara sin del av skadeståndet utan hela skulden. Dock är det 
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cirka fyra procent av de skadeståndskrav som kommer in till KFM som endast betalas med hjälp 

av indrivning och cirka en 15 procent förblir obetalda. Bland de skulder som förblev obetalda 

hade nästan samtliga gäldenärer existerande skulder hos KFM. Utifrån detta kan man diskutera 

hur föräldrar blir ekonomiskt drabbade på grund av reformen om principalansvar. Bilden som 

jag får av uppgifterna i Brå-rapporten, dels från KFM-statistiken dels från intervjuer med 

socialarbetare och föräldrar, är att de flesta föräldrar har möjlighet att betala utdömda 

skadestånd, som i genomsnitt ligger på 6 000 kronor, och därmed inte drabbas ekonomiskt som 

en följd av reformen. Bland de skadestånd som förblir obetalda har redan den överväldigande 

majoriteten av gäldenärer skulder hos KFM. Dessa personer borde inte heller bli ekonomiskt 

drabbade av reformen, då skadeståndet endast blir en till skuld hos KFM som inte kan betalas. 

Mellan dessa två grupper finns en minoritet av gäldenärer som har små ekonomiska marginaler 

och har svårt att betala utdömda skadestånd. Dessa personer blir ekonomiskt drabbade av 

reformen. Eftersom reformen skulle utgöra ett ekonomiskt incitament för att frambringa 

tydligare föräldrareaktioner när barn uppvisar normbrytande beteenden så tyder detta på att 

reformen har en begränsad genomslagskraft, eftersom det endast är för en minoritet av föräldrar 

som ett eventuellt skadestånd kan sägas vara ett ekonomiskt incitament. 

 

Utifrån vad som har framkommit i denna uppsats är det inte möjligt att dra några generella 

slutsatser kring vilka effekter reformen om ett principalansvar för föräldrar har haft på en 

individuell nivå. Materialet är i det avseendet begränsat till resultaten från Brå-rapporten vilka 

till stor del bygger på intervjuer av ett fåtal socialarbetare och föräldrar. Däremot går det att 

konstatera att det förekommer att ett skadeståndsansvar enligt principalansvaret kan bli 

betungande för familjer med små ekonomiska marginaler. Intervjuerna vittnar om föräldrar som 

tvingas ta privata lån för att betala utdömda skadestånd för att förhindra 

betalningsanmärkningar, samt om fall där skadestånd drabbar hela familjen. Det förekommer 

också att reformen istället för att fungera som ett stöd för föräldrar i diskussioner om normer 

och förhållningsregler snarare förvärrar relationen mellan barn och förälder. Dock går det inte 

att säga i vilken utsträckning detta förekommer, och att med tidigare nämnda KFM-statistik 

som underlag verkar det endast drabba en minoritet av de föräldrar som blir 

skadeståndsskyldiga enligt den nya lagen. 

 

En aspekt av reformen som lyfts av Brå-rapporten är att den drabbar mödrar i större utsträckning 

än fäder. Detta beror på att i de fallen som det finns två föräldrar till en åtalad ungdom men 

endast en av föräldrarna närvarar vid huvudförhandlingen så är det oftast modern, vilket i sin 
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tur leder till att skadeståndsanspråket mot fadern dras tillbaka. Utöver det påpekar Brå-

rapporten att ensamstående mödrar är en särskilt utsatt grupp som i regel har sämre 

betalningsförmåga än andra samhällsgrupper, dock går det inte utifrån Brå-rapporten att utläsa 

om ensamstående mödrar är överrepresenterade bland de som blir skadeståndsskyldiga enligt 

principalansvaret. Att ensamstående mödrar kan drabbas särskilt hårt av reformen exemplifieras 

mycket väl av Instagrammålet, där en ensamstående moder till tre hemmavarande barn blev 

skyldig att solidariskt med sin dotter betala cirka 132 000 kronor i skadestånd. I det här 

sammanhanget kan det vara intressant att notera att frågan om huruvida föräldrar i allmänhet, 

men ensamstående mödrar i synnerhet, på kort tid kan bli skadeståndsskyldiga för belopp som 

vida överstiger beloppsbegränsningen för en enskild skadehändelse inte har behandlats av 

förarbetena. Visserligen diskuterades i propositionen risken att reformen kunde drabba 

ekonomiskt utsatta föräldrar, men regeringen ansåg att beloppsbegränsningen tillsammans med 

jämkningsmöjligheterna skulle garantera att ingen förälder fick ett alltför betungande 

skadeståndsansvar. Domen i Instagrammålet är ett tydligt exempel på att detta var en naiv och 

ofullständig bild av verkligheten. 

 

En aspekt som lyftes av KFM i deras remissvar som en möjlig positiv effekt av införandet av 

ett principalansvar för föräldrar var att det kunde leda till att färre ungdomar får obetalda skulder 

hos KFM, eftersom att deras föräldrar med bättre betalningsförmåga kan betala 

skadeståndsskulden, vilket i sin tur skulle göra att färre ungdomar skulle gå in i vuxenlivet med 

betalningsanmärkningar. Som sagt så finns det ingenting som tyder på att så är fallet utan det 

är fullt möjligt att de föräldrar som har möjlighet att betala sina barns skadeståndsskulder gjorde 

det redan innan reformen genomfördes. Och även om så är fallet så är det inte nödvändigtvis 

någonting positivt. Om en ungdom innan reformen genomfördes fick en obetald 

skadeståndsskuld hos KFM, och på grund av det en betalningsanmärkning, så var det något som 

endast påverkade den ungdomen. Även om det inte är särskilt önskvärt att ungdomar börjar 

vuxenlivet med betungande betalningsanmärkningar så kan det ses som en ytterligare 

konsekvens av den unges brottsliga gärning, vilket skulle kunna ses som rättvist. I nuläget kan 

däremot en obetald skadeståndsskuld leda till att inte bara ungdomen får en 

betalningsanmärkning, utan även dennes föräldrar. Detta är något som inte bara drabbar den 

brottsdömde ungdomen utan hela dennes familj, vilket enligt mig skulle vara oproportionerligt 

och orättvist. 
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Något som påverkar vilka effekter reformen har haft på både samhälls- och individnivå är 

möjligheterna för föräldrar att undvika att bli skadeståndsskyldiga på grund av att deras barn 

har begått brott. Bortsett från det uppenbara alternativet att försöka förhindra att ens barn 

åsamkar skada för tredje man genom brottsliga gärningar, alltså det som lagen syftar till att 

åstadkomma, så finns det några ytterligare alternativ att tillgå för den förälder vars barn trots 

allt blir dömd för ett brott. Det första alternativet är det juridiska, det vill säga att yrka på 

jämkning enligt den särskilda eller allmänna jämkningsregeln i SkL. Utifrån vad som är skrivet 

i lagtext och förarbeten, samt utifrån HDs praxis i och med Instagrammålet och det som 

framkommer i Tjernqvists studie om underrättspraxis, är dock möjligheterna till jämkning 

väldigt små. Det andra alternativet som finns att tillgå är det som föreslås av Lindell-Frantz, 

nämligen att föräldrar som märker att deras barn riskerar att påbörja ett kriminellt beteende 

agerar på ett sånt sätt att de kan hävda att de har brustit i sitt tillsynsansvar. I såna fall skulle 

föräldern bli skadeståndsskyldig enligt culparegeln, varpå skadeståndet skulle kunna betalas 

med hjälp av en ansvarsförsäkring. Jag tror dock att det är högst osannolikt att detta förekommer 

i någon vidare bemärkelse, eftersom det förutsätter dels att föräldern har väldigt goda kunskaper 

om gällande skadeståndsrättsliga regler, vilket generellt sett inte verkar vara fallet, dels att 

föräldern är så pass cynisk att den bryr sig mer om ett eventuellt skadestånd än om dess barn 

blir en brottsling. Det sistnämnda kan möjligtvis förekomma men är nog ytterst ovanligt, dock 

visar det på ett kryphål i lagen, om än ett högst teoretiskt sådant. Det tredje och sista alternativet 

för den förälder som vill undvika att bli skadeståndsskyldig är att undvika att bli delgiven en 

stämningsansökan om skadeståndsanspråk i samband med barnets brottmålsprocess. Utifrån 

vad som har framkommit i Brå-rapporten kommer det i många fall leda till att målsäganden inte 

går vidare med skadeståndsanspråket mot föräldern i en civilrättslig process. Samtliga dessa 

alternativ kommer dock inte att påverka barnets skadeståndsskyldighet, vilket innebär att 

många föräldrar ändå kommer att betala ut ett skadestånd, om än för någon annans räkning. 

 
5.3 Vad bör göras? 
Enligt min mening har lagen om principalansvar för föräldrar alldeles för många problem för 

att lämnas orörd. Till att börja med har den lett till en bristande rättssäkerhet för föräldrar till 

brottsmisstänkta barn, eftersom de i många fall har bristfällig information om regelverket kring 

skadestånd och små möjligheter att hinna förbereda ett jämkningsyrkande, och utöver det 

saknar rätten till ett juridiskt ombud. Vidare är risken att en förälder döms till ett oskäligt högt 

skadeståndsbelopp för någon annans vållande något som lagstiftaren inte visade tillräcklig 

hänsyn till och något som har visat sig vara ett problem, åtminstone i enskilda fall såsom 
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Instagrammålet. Utöver det finns det för många sätt för en förälder att undgå ett eventuellt 

skadeståndsansvar för att garantera att lagstiftningen får brottspreventiva effekt som var det 

huvudsakliga motivet till att reformen genomfördes. Enligt min mening finns det därför 

anledning att inte vilja lämna lagen om principalansvar för föräldrar orörd, även för den som i 

grund och botten ställer sig positiv till lagstiftningen. 

 

Nästa fråga blir då vilka åtgärder som kan vidtas för att förmildra eller radera de problem som 

idag existerar med principalansvaret. En metod för att förbättra rättssäkerheten för föräldrar 

skulle vara att ge föräldrar rätt till juridiskt ombud ifall de blir delgivna stämningsansökan för 

skadeståndsanspråk i samband med deras barns brottmålsprocess, samt att förbjuda 

stämningsansökningar som kommer in för sent till domstolen från att behandlas i samband med 

huvudförhandlingen till brottsmisstänkta barn. Vart gränsen för vad som är för sent ska dras är 

visserligen ingen självklar fråga, särskilt med tanke på att det är mycket kortare tidsfrister i 

processer som gäller unga lagöverträdare, men en eller två veckor borde vara tillräckligt för att 

föräldrar ska ha möjlighet att förbereda ett ordentligt svaromål, åtminstone om de dessutom har 

tillgång till ett rättsligt ombud. Utöver det bör rättsväsendet åtminstone vidta åtgärder för att 

garantera att alla föräldrar har fått tillräcklig information om principalansvaret innan barnets 

huvudförhandling. 

 

Man kan också fråga sig om det vore lämpligt att med hot om vite uppmana föräldrar att närvara 

vid sina barns huvudförhandlingar. Det skulle åtminstone förminska risken att föräldrar 

undviker ett eventuellt skadestånd, vilket i sin tur eventuellt skulle kunna leda till att lagen fick 

större genomslagskraft. Det skulle också leda till att mödrar inte blev lika oproportionerligt 

drabbade av principalansvaret som idag. Dock kan man diskutera lämpligheten i detta då det 

kan motverka tanken bakom lagen att föräldrar ska ta ett större ansvar för sina barn om de 

tvingas till att närvara. 

 

En tredje reform för att förbättra lagstiftningen skulle vara att göra det mindre restriktivt att få 

jämkningsyrkanden beviljade, till exempel genom att göra så att det skulle räcka om det vore 

oskäligt att göra föräldern skadeståndsskyldig för sitt barns handlande, istället för kravet på 

uppenbart oskäligt som gäller i dagsläget. Det skulle minska risken att föräldrar betungades 

med alltför stora skadeståndsbelopp, samtidigt som det å andra sidan skulle riskera att den 

preventiva effekten blev mindre ifall hotet om skadeståndsskyldighet inte var lika 

överhängande. En medelväg skulle kunna vara att lägga till ett maxbelopp för föräldrars 
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betalningsansvar för de fallen där barnet har gett upphov till flertalet skadehändelser som 

behandlas i samma brottmålsprocess. En sådan medelväg hade åtminstone vart till hjälp för 

modern i Instagrammålet och andra som kan tänkas hamna i en liknande situation. 

 

Alltså finns det flera sätt att förbättra lagstiftningen om föräldrars principalansvar för att 

förmildra några av de problem som existerar idag. Trots det anser jag att lagen bör avskaffas i 

sin helhet. Detta eftersom det inte fanns något empiriskt stöd för att lagen skulle uppnå den 

önskade brottspreventiva effekten och det inte heller finns något som tyder på att så är fallet. 

Det finns överlag ingenting som tyder på att reformen i sig har gett upphov till några positiva 

effekter på varken samhälls- eller individnivå. Däremot finns det flera aspekter som tyder på 

att lagen har haft negativa effekter, bland annat på ungdomsbrottsligheten. Dels eftersom vissa 

föräldrar blir mindre delaktiga i sina barns brottmålsprocesser eller rent av motverkar 

rättsväsendet för att själva slippa ett skadeståndsansvar, dels för att det förekommer att 

betalningsskyldigheter på grund av principalansvaret i vissa fall förvärrar relationen mellan 

barn och föräldrar och därmed gör det mer sannolikt att barnen begår framtida brott. Det ska 

dock sägas att det troligtvis endast är en minoritet av föräldrar som blir skadeståndsskyldiga 

enligt principalansvaret, vilket gör att problemet visserligen är marginellt. Men eftersom det 

inte finns några tydliga indikationer på positiva effekter från reformen borde de negativa 

effekterna väga tyngre. Framförallt med tanke på att ett avskaffande av principalansvaret inte 

skulle leda till att föräldrar inte skulle behöva ta ansvar för sina barn eftersom de fortfarande 

skulle kunna bli skadeståndsskyldiga enligt culparegeln om de brister i sin tillsynsplikt. Ett 

avskaffande av principalansvaret skulle inte heller påverka möjligheterna till att barn som begår 

brott hålls ansvariga för det genom att betala skadestånd till sina brottsoffer. 

 

Jag kan inte med stöd av den här uppsatsen ge några konkreta förslag på hur man på bästa sätt 

bör bekämpa ungdomsbrottsligheten. Dock anser jag att reformen om föräldrars principalansvar 

var en onödig, cynisk och felaktig metod för att förmå föräldrar att förhindra att deras barn 

begår brott.  
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