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SAMMANFATTNING 

Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. Den tekniska 

utvecklingen är i snabbt framåtskridande vad gäller automatiska körsystem som tar över allt 

större delar av förarens uppgifter. Vi närmar oss därför mer och mer en transportsektor där vi 

kommer kunna färdas i helt eller delvis självkörande fordon. Samtidigt är det än så länge oklart 

hur ansvaret ska fördelas om olyckan skulle vara framme och där ett självkörande fordon är 

iblandat. Dagens reglering inom transportområdet tillkom under en tid då all körning skedde 

manuellt och är därför inte anpassad för körning som är högt eller fullt automatiserad. Därför 

undersöks i förevarande uppsats vilka problem en introduktion av självkörande fordon kan 

medföra den civilrättsliga ansvarsfrågan enligt gällande rätt. Uppsatsen ämnar även till att bidra 

med inspiration för rättsutvecklingen genom att komma med förslag kring hur en reglering 

kring ansvarsfrågan på bästa sätt bör genomföras.   

 

I uppsatsen redogörs det för de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna och ansvarsformerna 

samt de mer specifika ansvarsformerna som kan bli aktuella avseende ansvarsfrågan vad gäller 

självkörande fordon, till exempel produktansvar och kontrollansvar. Uppsatsen belyser även 

trafikskadelagens (1975:1410) uppbyggnad och regler samt lagens direkta koppling till ett 

fordons trafikförsäkring. Den slutliga avsikten med uppsatsen är att lyfta fram eventuella luckor 

i den civilrättsliga ansvarsfrågan utifrån gällande rätt där ett så kallat ansvarsvakuum skulle 

kunna uppstå. Vidare är avsikten att komma med förslag till hur dessa eventuella luckor enligt 

gällande rätt kan lösas genom ny reglering.  

 

Efter en genomgång av lagstiftning, förarbeten, prejudikat och doktrin på områdena 

sammansluts uppsatsens problembakgrund i en analys som sedan utmynnar i en avslutande 

kommentar som besvarar uppsatsens frågeställningar. Det konstateras i den avslutande 

kommentaren att ansvarsfördelningen enligt gällande rätt avseende självkörande fordon inte är 

självklar. Trafikskadelagen kommer, utifrån sin teknikneutrala uppbyggnad, kunna hantera en 

introduktion av självkörande fordon på ett relativt bra sätt. Ansvaret avseende personskador 

enligt laget utgår rent strikt och en vållandebedömning behöver således inte göras. Ersättning 

utgår även direkt från försäkringsgivaren. Problem uppstår däremot vid så kallade 

kollisionsskador där sakskada uppstår på fordonen. Ersättning för sakskada på det egna fordonet 

utgår endast från det andra fordonets trafikförsäkring om det senare fordonet genom oaktsamhet 

har vållat skadan, eller om det förelåg en bristfällighet på fordonet. Vid kollisionsskador gäller 

således ett culpaansvar istället för ett rent strikt ansvar. Det konstateras i uppsatsen att 

kollisionsskador med självkörande fordon inblandade kan skapa en problematik utifrån 

gällande rätt, eftersom varken det automatiserade körsystemet eller föraren kan anses ha 

uppträtt culpöst vid skadetillfället. I dessa fall får man istället förlita sig på ett ansvar genom att 

en bristfällighet förelåg på skadegörarens fordon vilket orsakade skadan. På grund av den 

avancerade teknik som självkörande fordon kommer bestå av kan detta skapa bevissvårigheter. 

Det rekommenderas därför i uppsatsen att ansvarsfrågan på bästa sätt bör lösas genom att ett 

rent strikt ansvar inledningsvis införs för fordonstillverkaren. Ju mer trafiksäkrare de 

självkörande fordonen blir kan ansvaret sedermera övergå till ett presumtionsansvar, där 

fordonstillverkaren anses ansvarig så länge motsatsen inte är bevisad. 
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Kapitel I 

1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 
Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. Den tekniska 

utvecklingen av fordon med automatiska körsystem som tar över en allt större del av förarens 

uppgifter är i snabbt framåtskridande, och inom en snar framtid kommer vi kunna färdas i 

självkörande fordon på de svenska vägarna.1 Det pågår 2019 tre olika tester av automatiserade 

körsystem i Sverige2 och flera av de stora fordonstillverkarna har angett att de kommer kunna 

lansera helt självkörande fordon på marknaden redan nästa år, 2020.3 I ett långsiktigt perspektiv 

är fördelarna med självkörande fordon många. Till exempel kommer fler personer kunna 

använda samma fordon vilket leder till att behovet av att äga en bil kommer att minska, vilket 

kommer medföra påtaglig samhällsnytta. Framförallt kommer antalet trafikolyckor att minska 

eftersom den mänskliga faktorn tas bort i och med det automatiserade körsystemet. 

Självkörande fordon är däremot tekniskt svåra att utveckla och på ett kortsiktigt plan innan den 

tekniska utvecklingen är fulländad går det inte att förneka att olyckor kommer uppstå. Ett 

dödsfall har redan skett i USA där en kvinna som korsade en väg blev påkörd av en bil som 

hade så kallat självkörande läge aktiverat.4 Företaget Uber som utvecklat den självkörande 

tekniken i det inblandade fordonet har fått kritik eftersom det senare har visat sig att bilens 

sensorer registrerade fotgängaren men att själva programvaran inte reagerade på det.5 Företaget 

kunde däremot i slutändan inte hållas ansvarig för olyckan.6 

 

Självkörande fordon är ett komplicerat fenomen och svårigheterna att utveckla dem är många, 

både rent tekniskt som rättsligt samt att harmonisera de båda på ett tillfredställande sätt. Det har 

sedan länge funnits ett regelverk för att lösa vem som ska bära det ekonomiska ansvaret vid 

uppkomna skador i trafiken. En introduktion av självkörande fordon kan komma att kräva en 

förändring av regelverket. Gällande lagstiftning inom transportområdet har tillkommit under en 

tid då all körning skedde manuellt och är således inte anpassad för hög eller fullt automatiserad 

körning.7 Exempel som visar på detta är att företaget Volvos prestigefulla projekt ”Drive me” 

stoppades av Transportstyrelsen. Tanken med projektet var att 100 familjer skulle få låna var 

sin självkörande bil av Volvo. Projektet stoppades därför att frågan kring hur ansvaret skulle 

fördelas var för oklar om olyckan skulle vara framme.8 Samtidigt har utredningen i den aktuella 

SOU 2018:16 kommit fram till att det inte finns något i de gällande regelverken som direkt 

hindrar en marknadsintroduktion av självkörande fordon utifrån det civilrättsliga ansvaret. 

Utredningen anser att behovet av ekonomisk ersättning vid olycka orsakad av ett självkörande 

fordon väl kan tillgodoses av civilrätten som den ser ut idag. Samtidigt framhåller emellertid 

utredningen att det kan vara värt att följa utvecklingen på området och att en ny bedömning kan 

behöva göras längre fram när mer information finns avseende självkörande fordon.9 Detta kan 

                                                 
1 SOU 2018:16. 
2 Jensen, Flera tester av självkörande fordon, Sveriges Radio, 2019-01-09.   
3 Kristoffersson, Mattsson, Pernestål-Brenden, Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg, VTI, 2017-05-

10. 
4 Grönlund, Kvinna död efter olycka med självkörande bil, SVT, 2018-03-19.  
5 Kristensson, Uber frias från ansvar efter dödsolyckan med självkörande bil, NyTeknik, 2019-03-06. 
6 Shepardson, Somerville, Uber not criminally liable in fatal 2018 Arizona self-driving crash: prosecutors, 

Reuters, 2019-03-19.  
7 SOU 2018:16.  
8 Campanello, Volvos försök med självkörande bilar i Göteborg stoppas, NyTeknik, 2018-06-14. 
9 SOU 2018:16 s. 775. 
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leda till en moment 22-situation där lagstiftaren och fordonstillverkarna väntar ut varandra. Å 

ena sida kommer fordonstillverkarna inte vilja introducera självkörande fordon förrän rättsläget 

är klart. Å andra sidan kommer lagstiftaren vilja avvakta och bedöma hur självkörande fordon 

kommer att påverka gällande rättsläge, för att på så sätt se om regeländringar krävs. Detta är 

inte tillräckligt utan det krävs en djupgående analys kring hur självkörande fordon kommer att 

påverka ansvarsfrågan enligt gällande rätt innan dessa introduceras på marknaden. 

 

Det finns många frågetecken att undersöka rörande fenomenet självkörande fordon, framförallt 

hur ansvarsfrågan vid olyckor som ett självkörande fordon orsakar ska behandlas enligt 

gällande rätt. Sådana olyckor kommer kräva nya utredningar och eventuellt nya regleringar om 

hur ansvaret ska fördelas. Det krävs därför klarhet i vilka ansvarsformer som kan bli aktuella 

och vilka aktörer som kan anses ha varit delaktiga i skadans uppkomst.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Självkörande fordon är ett ännu inte existerande fenomen i Sverige. Det går således inte att 

fastställa för de lege lata hur en eventuell ansvarsfråga ska lösas vid uppkomna olyckor där 

självkörande fordon är inblandade. Som ovan nämnt närmar vi oss däremot mer och mer ett 

samhälle där självkörande fordon kommer färdas på våra vägar och behovet av utarbetade 

ansvarsregler blir allt större. Förevarande uppsats syftar framförallt till att utifrån de lege lata 

identifiera de problemfrågor som kan uppstå mellan självkörande fordon och idag gällande 

ansvarsreglering, samt om eventuella luckor finns där ett ansvarsvakuum skulle kunna uppstå. 

Uppsatsen ämnar även att bidra de lege ferenda till rättsutveckling på området genom att ge 

inspiration till lösningar på hur ansvarsfrågan skulle kunna lösas där det idag finns frågetecken.  

 

Utifrån uppsatsen problembakgrund och syfte har följande frågeställningar formulerats:  

- På vilka sätt kan självkörande fordon komma att påverka den civilrättsliga 

ansvarsfrågan enligt gällande rätt?  

 

- Hur bör ansvaret på lämpligast sätt fördelas när skada uppstår på grund av ett 

självkörande fordon? 
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1.3 Metod  

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

Rättsdogmatikens uppgift är att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt.10 

Systematiseringen grundar sig på beskrivningen och således föreligger ett samband mellan 

bådadera sidor. Den rättsdogmatiska metodens material hämtas från rättskälleläran.11 Enligt 

Peczenik bestäms olika rättskällors ställning i den juridiska argumentationen utifrån olika 

rättskällenormer12 där de viktigaste rättskällenormerna har innebörden att de ska beaktas som 

auktoritetsskäl. Lagar och andra föreskrifter är exempel på sådant som ska beaktas i den 

juridiska argumentationen. Avtal och sådant material som auktoritativt visar innebörden av 

sedvänjor ska även beaktas, dock endast om det påfordras i lag eller i annan föreskrift. 

Rättskällor som bör beaktas i den juridiska argumentationen är prejudikat och lagförarbeten.13 

Rättskällor som faller inom samma kategori har en viss hierarkisk ordning,14 och det har länge 

pågått en diskussion i rättsvetenskapen om vilken av prejudikat och förarbeten som väger tyngst 

som rättskälla. Hellner var av åsikten att prejudikat oftast bör väga tyngre än förarbeten. Ett 

prejudikat angående tolkningen av en författning bör enligt Hellner användas på samma sätt 

som sådana prejudikat som tillkommer där lagstiftning saknas. Prejudikat på områden där 

lagstiftning finns utgör en senare tolkning om rättsregeln än förarbetena och bör därför väga 

tyngre som rättskälla. Rättskällor som till sist får beaktas är institutionella rekommendationer, 

lagförslag, olika slags beslut som inte utgör prejudikat samt den juridiska doktrinen.15 Exempel 

på sådana källor som inte får användas som rättskällor är till exempel uttalanden från politiska 

partier eller andra olika intresseorganisationer.16 Rättskällehierarkin är emellertid inte helt 

fastställd. Vid kollision mellan en rättskälla med högre och lägre auktoritet föreligger vanligtvis 

företräde för den förra, om det inte föreligger särskilda skäl som tyder på att så inte är fallet. 

Det ska däremot till en god juridisk argumentation för att prioriteringsordningen ska ändras. 

Genom rättskällenormerna blir den juridiska argumentationen möjlig att kontrollera. Det leder 

i sin tur till en rättssäkerhet i och med att argumentationen alltid är förutsebar.17 

 

1.3.2 Kritik mot den rättsdogmatiska metoden  

Den rättsdogmatiska metoden har fått bemöta kritik som på senare tid växt fram mer och mer. 

Kritiken bottnar bland annat i metodens intresse för normerna, men inte hur normerna tillämpas 

i verkligheten.18 Olsen menar att metodens inriktning mot gällande rätt innebär att 

rättsdogmatiken inte är intresserad av hur verkligheten ser ut. Med det sagt menar hon att 

rättsdogmatiken avvisar andra vetenskaper som till exempel rättssociologi, kriminologi och 

statsvetenskap med hänvisning till rättskälleläran.19 Ismail ställer i en artikel upp ett konkret 

exempel där tillämpningen av rättskälleläran enligt henne leder till oönskade resultat.20 I 

artikeln analyserar Ismail den så kallade skyddsregeln i utlänningslagen (2005:7176) och vilka 

resultat det ger att tillämpa regeln endast utifrån rättskälleläran. Ismail menar att en tillämpning 

av rättskälleläran i detta fall kan leda till ett beslutsfattande som sker utifrån ett juridiskt 

                                                 
10 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 118. 
11 Sandgren., C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 43 f. 
12 Peczenik, A., om den förvaltningsrättsliga forskningen, FT 1990:2, s. 47. 
13 Ibid, s. 48. 
14 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 219 f.  
15 Peczenik, A., om den förvaltningsrättsliga forskningen, s. 48. 
16 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 291. 
17 Ibid s. 219 f och 224. 
18 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod ur Juridisk metodlära, s. 24. 
19 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 117. 
20 Ismail, Z, Kontextualitet som minoritetsskydd – Rättskälleläran och kvinnor som utsätts för våld i 

anknytningsrelationer, JP 2014.  
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konstruerat material som inte är förankrat med hur verkligheten ser ut, eftersom kriterierna i 

förarbetena inte är lämpliga utifrån ett genusperspektiv.21 Ismail belyser utöver det även att 

förarbetena till skyddsregeln i viss mån även är motsägelsefulla vilket leder till en regel som 

ingen eller väldigt få kan uppfylla.22 Ismails slutsats är därför att det kan krävas en tillämpning 

av ett mer flexibelt och kontextuellt perspektiv för att på så sätt förstå situationer som inte helt 

kan förstås genom en tillämpning enbart av den rättsdogmatiska metoden.23 

 

Vidare menar kritiker att den rättsdogmatiska metoden begränsar utrymmet för en kritisk 

diskussion eftersom gällande rätt alltid måste grundas på auktoritativa rättskällor. Det har på 

den grunden bland annat understrukits det meningslösa att i den juridiska doktrinen kritisera ett 

domslut från Högsta domstolen (HD) vid en tillämpning av den rättsdogmatiska metoden. Detta 

eftersom prejudikat är den auktoritativa rättskälla som beskriver gällande rätt så länge 

lagstiftaren inte ändrar rättsläget genom ny författning.24 Jareborg menar däremot att 

användandet av den rättsdogmatiska metoden inte hindrar möjligheten att gå utanför gällande 

rätt. All vetenskaplig verksamhet går enligt hans mening ut på att finna nya svar och bättre 

lösningar, och det är därför inte fel av en rättsdogmatiker att söka efter ideala lösningar som 

inte är gällande rätt.25 Peczenik menar även han att rättsdogmatiken inte är rent deskriptiv, men 

inte heller rent normativ, utan han menar att metoden är deskriptivnormativ. Utöver en 

systematisering av gällande rätt, innehåller rättsdogmatiken även värderande ståndpunkter, 

dock inte moraliska, som antingen rättfärdigar eller kritiserar gällande rätt. Sådana värderingar 

utgör enligt Peczenik ”rättsdogmatikens nödvändiga beståndsdel”.26 Även sådana 

undersökningar som används för att rekommendera en tolkning av gällande rätt ingår i den 

rättsdogmatiska metoden enligt Peczenik.27 

 

1.3.3 Metodanvändning  

Vägen från en problemformulering, genom utvalt material, till ett påstående kan se olika ut och 

är beroende på den valda metoden. Det är metoden som avgör hur arbetsprocessen ska se ut. 

För ett bra resultat krävs, förutom systematik och rationellt arbete, ett behärskande av den valda 

metoden som är mest lämplig, i förhållande till material och ämne, för den eller de frågor som 

svar eftersöks på.28 För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna i förevarande uppsats 

har en rättsdogmatisk metod använts. Huvudsyftet i denna uppsats är inte uteslutande att 

fastställa gällande rätt, eftersom en sådan än så länge inte finns. Syftet är istället först och främst 

ett försök att bedöma hur ett nytt rättsligt fenomen kan komma att bedömas enligt gällande rätt. 

Det sker genom att systematisera och tolka gällande rätt utifrån de rättskällor som följer av 

Peczeniks rättskällelära. Syftet är vidare att rekommendera en tolkning av gällande rätt samt 

komma med förslag på hur den gällande rätten kan komma att behöva förändras i de fall den 

skulle anses otillräcklig. Den rättsdogmatiska metoden är således den mest lämpande för att 

uppnå uppsatsens syfte. Författaren delar Peczeniks syn att den rättsdogmatiska metoden är 

bredare än den av vissa allmänna uppfattningen att den endast kan användas för att fastställa 

                                                 
21 Ismail, Z, Kontextualitet som minoritetsskydd – Rättskälleläran och kvinnor som utsätts för våld i 

anknytningsrelationer, JP 2014,  s. 233 ff.  
22 Ibid 236.  
23 Ibid. 237.  
24 Lind, J., Rättsfallsanalyser – recension eller analys?, JT 1995/96, s. 240 och Olsen, L., Rättsvetenskapliga 

perspektiv, SvJT 2004, s. 119. 
25 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4. 
26 Peczenik, A., Juridiken allmänna läror, SvJT 2005, s. 250.  
27 Peczenik, A., om den förvaltningsrättsliga forskningen, FT 1990:2, s. 49. 
28 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 39. 
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gällande rätt utan en kritisk och kreativ diskussion. Det är således denna syn på den 

rättsdogmatiska metoden som genomsyrar uppsatsen. 

 

1.3.2 Komparativ metod   

Den komparativa rättsmetoden kan beskrivas som en intellektuell övning där två eller flera 

rättssystem konsekvent studeras och jämförs.29 Den komparativa rätten kan vidare förklaras 

genom följande arbetsdefinition. Det första steget vid en komparation är att ställa upp ett 

problem eller en arbetshypotes. Det måste finnas en minsta gemensam nämnare av principiella 

resonemang eller frågeställningar mellan två olika rättssystemen som går att jämföra. Nästa 

steg består av en beskrivning av de valda rättssystemen i syfte att utröna deras likheter och 

skillnader. I steg tre sker en bearbetning och analys av de jämförda rättsordningarnas fastställda 

likheter och skillnader mot bakgrund av det uppställda problemet. Till sist sker en slutsats av 

det tidigare uppställda problemet där den komparativa studien till exempel kan bidra som 

inspiration till nya lösningar i det nationella rättssystemet. Det främmande rättssystemet kan till 

exempel redan behandlat ett problem som nationellt inte är utrett.  Jämförelsen med ett annat 

rättssystem kan även ge en större förståelse för det egna.30 Zweigert och Kötz har identifierat 

fem praktiska syften som den komparativa rätten kan uppfylla, dessa är: 1. Stöd i 

lagstiftningsprocesser, 2. redskap för konstruktion av nationella normer genom tolkning, 3. 

utbildningssyfte och 4. underlag för harmonisering av lagstiftning.31 Komparativ rätt innebär 

inte å andra sidan helt renodlade deskriptiva studier av positiv utländsk rätt.32 Det är först när 

en jämförelse sker mellan olika rättssystem som det går att tala om en komparativ metod i 

egentlig mening.33 Redan vid studierna av utländska rättsregler bör det falla naturligt att både 

medvetna som omedvetna spontana jämförelser görs med de nationella rättsreglerna. Sådana 

intuitiva jämförelser bör däremot inte räknas som att en komparativ metod används. För att 

använda sig av en komparativ metod krävs det istället att syftet med arbetet är att utröna och 

bearbeta likheterna och olikheterna rättssystemen emellan utifrån ett uppställt problem, och inte 

enbart att göra tillfälliga jämförelser.34  

 

Enligt Strömholm kan en komparativ jämförelse antingen ha ett tjänande eller härskande syfte. 

I en komparation där det utländska materialet har ett tjänande syfte innebär det att materialet 

utnyttjas för att uppnå karakteristiska syften för en traditionell, till ett rättssystem bunden, 

positivrättslig forskning.35 Det innebär att fokus ligger på det egna nationella rättssystemet med 

ett intagande av andra influenser. Den utländska studien ska med andra ord tjäna den inhemska. 

Vid ett härskande syfte väger de jämförda rättsordningarna lika mycket. Syftet är inte att finna 

ett självständigt svar inom det ena eller andra rättssystemets ram utan de olika nationella 

lösningarna läggs fram som principiellt sidoordnade.36  

 

En komparation av utländsk rätt är inte helt lätt och vid användandet av en komparativ metod 

är det lätt att stöta på en rad olika fällor.37 Ett vanligt misstag kan vara ett medvetet eller 

omedvetet antagande att sådana nationella juridiska begrepp och tolkningsmetoder även är 

gångbara i det främmande rättssystemet. Det kan till exempel locka den svenska juristen att 

                                                 
29 Jonsson, Cornell, A, Komparativ konstitutionell rätt, s. 19  
30 Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, s. 18 f.  
31 Jonsson, Cornell, A, Komparativ konstitutionell rätt, s 22. 
32 Ibid s. 19. 
33 Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, s. 20. 
34 Ibid, s. 21.  
35 Strömholm, S, Har den komparativa rätten en metod, SvJT 1972 s. 462.  
36 Ibid. 
37 Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, s. 41. 
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anta att engelska domstolar i likhet med de svenska söker vägledning i förarbeten vid tolkning 

av författningsregler, eller att ”good faith” i engelsk rätt betyder samma sak som ”god tro” i 

svensk rätt.38 Ett annat problem som kan uppstå vid studier av utländsk rätt är vid anskaffandet 

av pålitliga informationskällor. Det bör alltid antas vara mest fördelaktigt för studien att 

använda sig av original- och primärkällor, med andra ord de officiella rättskällorna från det land 

vars rättsordning som undersöks. Bristande språkkunskaper sätter en naturlig gräns, framförallt 

vid studier av mer exotiska rättsordningar. Främmande rättskällor är även ofta svåra att få tag i 

och kräver ofta kontakter med jurister i det land som studien avser, som besitter goda 

språkkunskaper för att översätta de främmande rättsreglerna till svenska på ett begripligt sätt.39 

Ett annat problem kan vara att de utländska rättsreglerna inte tillämpas på samma sätt som i det 

nationella rättssystemet, vilket leder till en inkorrekt bild av den främmande rättsordningen. 

Jurister som är vana vid common law kan till exempel komma att studera klar och entydig 

lagtext med viss tveksamhet om inte tolkningen har fastställts av högre domstolar.40 Till sist 

kan nämnas misstaget att inte hela den utländska rättsordningen studeras. Vid studier av 

utländsk rätt ligger oftast intresset vid en specifik fråga på detaljnivå. Det är därför lätt att få 

uppfattningen om att den utländska rättsordningen saknar regler om den aktuella frågan på 

grund av att sökandet sker på samma ställe som motsvarande problem hade funnits inom den 

egna rättsordningen. Det krävs därför vid en komparation att hela den utländska rättsordningen 

studeras för att få en förståelse av systematiken, även i de fall där enbart en detaljfråga är av 

intresse.41 

 

Ämnet i förevarande uppsats motiverar väl ett användande av en komparativ metod. 

Självkörande fordon är ett ännu oreglerat område inom svensk rätt och flera andra länder har 

kommit längre i sin regelutveckling. Det finns exempel på länder som ser över och anpassar 

sina regelverk för att möjliggöra både försöksverksamhet som införande av självkörande fordon 

på allmänna vägar. I delstaten Michigan i USA är det från 2016 tillåtet att använda självkörande 

fordon på allmänna vägar utan någon förare bakom ratten. I Florida har försöksverksamhet av 

självkörande fordon varit tillåtet sedan 2014, och sedan 2016 behöver inte en förare vara fysiskt 

närvarande i fordonet. I Europa kan Nederländerna nämnas som ett exempel där det sedan 2017 

är tillåtet med testverksamhet av självkörande fordon på allmänna vägar som fjärrstyrs av en 

mänsklig operatör.42 

 

En komparativ metod hade i detta fall kunnat bidra i stor grad till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Som ovan framförts ligger många länder före Sverige i arbetet mot ett 

införande av självkörande fordon. En komparation hade således kunnat bidra i form av 

inspiration till hur ett problem som ännu är olöst i svensk rätt har behandlats inom andra 

främmande rättssystem. Som redogjorts för ovan kräver däremot en komparativ metod stor 

arbets- och tidsmöda för att metoden ska kunna genomföras på ett fulländat och korrekt sätt. På 

grund av tidsbristen att sätta sig in och studera en hel främmande rättsordning kommer således 

inte en komparativ metod att användas i uppsatsen. Men författaren förespråkar att metoden 

används i framtida arbeten inom ämnet.  

 

 
 

                                                 
38 Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, s. 41. 
39 Ibid s. 38, 41 f. 
40 Ibid s. 44. 
41 Ibid s. 46 f.  
42 SOU 2018:16 s. 249 ff. 
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1.4 Material  
I uppsatsen används som ovan framförts den rättsdogmatiska metoden och valet av källor utgår 

således från den av Peczeniks uppställda rättskällelära av källor som ska, bör och får beaktas i 

den juridiska argumentationen. Utgångspunkten i fastställande av gällande rätt är således de 

relevanta lagbestämmelserna. Därför har först och främst de olika ansvarsformerna i svensk rätt 

som kan bli aktuella vid självkörande fordon studerats. De olika ansvarsformer som har 

studerats är de allmänna skadeståndsrättsliga samt de olika ansvaren enligt produktansvarslagen 

(1992:18), PAL, trafikskadelagen (1975:1410), TskL, samt konsumentköplagen (1990:932), 

KköpL och konsumenttjänstlagen (1985:716), KtjL. Att enbart studera lagbestämmelser kan 

ofta vara otillräcklig och därför sker även en redogörelse för de redogjorda lagarnas förarbeten 

för att ge en djupare förståelse för lagtextens syftande tillämpning. Genomgående används även 

rättspraxis vid beskrivande av de olika rättsområdena, på samma sätt för att ge en bredare 

förståelse för de regler som är svårtolkade genom enbart ett studerande av lagtexterna. En 

konkret exempel på detta är till exempel hur rekvisitet ”skada i följd av trafik” i TskL ska tolkas, 

där det finns rikligt med praxis som har prövat just den frågan. Rättspraxis används även för att 

belysa de eventuella bristerna som finns i gällande rätt i förhållande till ett införande av 

självkörande fordon.  

 

I uppsatsen används den juridiska doktrinen möjligtvis mer än vad som är vanligt med tanke på 

den relativt låga rättskällehierarki som doktrinen besitter enligt rättskälleläran.  Skadeståndsrätt 

är däremot ett invecklat område som innehåller flera olika typer av allmänna juridiska läror. 

Som exempel kan nämnas lärorna om culpa och adekvat kausalitet. Det bör därför anses befogat 

att studera och redogöra för de olika uppfattningar som har utvecklas i den rättsvetenskapliga 

litteraturen genom tiden angående dessa allmänna läror.  Genom att redogöra för dessa teorier 

skapas ett helhetsperspektiv av skadeståndsrätten. Doktrin används även i de fall fastställandet 

av gällande rätt inte går att finna i de rättskällor som har starkare auktoritet enligt rättskälleläran.  

 

De utredningar som finns på området, både den aktuella43 och den tidigare44, används 

genomgående i uppsatsen. Användandet av dessa utredningar har däremot inte huvudsakligen 

varit för att fastställa gällande rätt på området. Den aktuella utredningen används huvudsakligen 

för att redogöra för hur utredningen ser på den civilrättsliga ansvarsproblematiken och de 

eventuella förslag på förändringar som krävs. Båda utredningarna används också som stöd i 

kapitel II där fenomenet självkörande fordon definieras. Till exempel är den tabell som används 

för att visa de olika nivåerna av automatiserad körning tagen från den tidigare utredningen, 

eftersom den på ett pedagogiskt beskriver de olika nivåerna.  

 

Till sist används även källor som inte på något sätt kan sägas ingå i rättskälleläran. Exempel på 

sådana källor är information från betydelsefulla aktörer inom fordonsindustrin samt artiklar från 

dagstidningar och annan media. Källorna används inte i fastställandet och analysen av gällande 

rätt utan endast för att belysa och få en djupare förståelse för den problembakgrund som finns 

inom uppsatsens ämnesområde.  

 

 
 

                                                 
43 SOU 2018:16.  
44 SOU 2016:28.  
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1.5 Avgränsningar  
Förevarande uppsats berör ansvarsproblematiken utifrån ett civilrättsligt perspektiv. Stor 

uppmärksamhet har däremot riktats mot vem som ska bära det straffrättsliga ansvaret vid 

olyckor med självkörande fordon. Som ovan nämnts i inledningen har det redan skett ett 

dödsfall med ett självkörande fordon inblandat. Den aktuella utredningen från 201845 lägger 

även störst uppmärksamhet på det straffrättsliga ansvaret, till exempel vem som ska ansvara om 

ett självkörande fordon kör mott rött ljus. Det straffrättsliga perspektivet har emellertid lämnats 

därhän i förevarande uppsats. Få inslag av straffrätten används men då i syfte att inspirera till 

lösningar kring hur ansvarsfrågan kan lösas civilrättsligt.   

 

För att självkörande fordon ska kunna fungera optimalt kommer det krävas att fordonet samlar 

in stora mängder information som sedan måste utbytas med andra fordon. En del av den 

information som samlas in kommer att vara personliga sådana för den som använder fordonet. 

Det väcker således frågan om den enskildes integritet och hur mycket sådan personlig 

information som fordonet kan dela enligt gällande personuppgiftsreglering. Dessa frågor 

lämnas däremot obesvarade i uppsatsen eftersom de faller utanför syftet.  

 

Genomgående i uppsatsen används begreppet fordon. Enligt 2 § lag (2001:559) om 

vägtrafikdefinitioner avses med fordon en anordning på hjul, band, medar eller liknande som 

är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i 

motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon. 

Med bil avses enligt samma bestämmelse ett motorfordon som är försett med tre eller fyra hjul 

som inte är motorcykel eller moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. I uppsatsen 

avses med begreppet fordon enbart motordrivna personbilar. Därigenom lämnas i och med detta 

lastbilar och bussar samt andra typer fordon därhän. Lastbilar och bussar är synnerligen 

intressant att analysera i samband med autonom körning ur flera perspektiv. Den autonoma 

körningen har även kommit längre här, och det finns idag förarlösa bussar som testas i Sverige. 

Men utifrån den grundläggande ansvarsfrågan tillför ett inkluderande av bussar och lastbilar 

inte mycket och dessa har därför lämnas därhän i uppsatsen. Det antas även underlätta för 

läsaren att enbart redogöra för motordrivna personbilar genomgående i uppsatsen.  

 

Kapitel II i uppsatsen ger en beskrivelse över fenomenet självkörande fordon. Den teknik som 

krävs för att genomföra ett helt eller delvis självkörande fordon är oerhört komplicerad och 

faller dessutom utanför juridiken. På grund av den stora tid det skulle ta att få en genomgripande 

förståelse för hur denna teknik är uppbyggd och för att inte gå för långt utanför uppsatsens syfte 

har en detaljerad beskrivning tekniken medvetet valts bort. För att förstå resterande delar av 

uppsatsen krävs däremot en viss beskrivning av hur självkörande fordon kommer att fungera 

rent tekniskt. Därför sker en övergriplig beskrivning i kapitel II.    

 

Till sist sker i uppsatsen en avgränsning mot avtal mellan företag, så kallade B2B-avtal. Köp 

av självkörande fordon mellan företag kan påverka ansvarsfrågan på olika sätt, till exempel 

gäller andra regler enligt PAL för produkter som inte är avsedda för enskilt ändamål. En 

redogörelse för dessa specialsituationer redogörs inte för, utan uppsatsen utgår från den tänkta 

situationen där en privatperson köper ett självkörande fordon av en näringsidkare.  

 

 

                                                 
45 SOU 2018:16.  
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1.6 Disposition  
Uppsatsen är uppdelad i fem olika kapitel. Kapitel I består bland annat av en problembakgrund, 

uppsatsens syfte och frågeställningar samt en redogörelse för vald metod. Kapitel II består av 

en definition och beskrivning av begreppet självkörande fordon. Kapitlet är avsett att ge läsaren 

en grundläggande förståelse om fenomenet självkörande fordon och framförallt en förståelse 

om hur de olika nivåerna av självkörande tekniker är indelade. Kapitlet syftar till att ge en 

klarare bild av tekniken för att på så sätt lättare kunna koppla den till den rättsliga delen av 

uppsatsen. Kapitel III består av en redogörelse av gällande rätt avseende för uppsatsen aktuella 

ansvarsregler. I kapitlet redogörs inledningsvis för allmänna skadeståndsrättsliga regler i form 

av skadeståndslagens (1972:207), SkL, centrala bestämmelser. Efter det sker en fördjupning i 

begreppet adekvat kausalitet. Gemensamt för alla typer av ansvar som redogörs för i uppsatsen 

är att det uppställs ett krav på ett orsakssamband mellan ansvarsgrunden och uppkommen skada, 

samt att detta orsakssamband måste ha en viss kvalitet. En utredning i vad som innebär med 

adekvat kausalitet är således betydande för att uppnå uppsatsens syfte. Vidare i kapitlet sker en 

redogörelse för de olika typerna av ansvar som finns enligt gällande rätt, det redogörs för 

ansvarsformer som principalansvar, strikt och rent strikt ansvar, kontrollansvar, 

presumtionsansvar samt produktansvar. I kapitlet beskrivs också TskL:s uppbyggnad och hur 

ansvaret fördelas enligt den lagstiftningen. Stor fokus i detta avsnitt ligger på det viktiga 

rekvisitet ”skada i följd av trafik” som är helt avgörande för om ersättning ska utgå enligt lagen 

eller inte. Till sist i kapitlet sker en redogörelse för det lagförslag som för närvarande ligger 

framme angående självkörande fordon. Avsnittet lyfter fram utredningens syn på det 

civilrättsliga ansvaret i förhållande till självkörande bilar. Det lyfts även kort fram några av 

utredningens resonemang kring det straffrättsliga ansvaret som kan bidra till inspiration 

angående den civilrättsliga bedömningen. I kapitel IV sker en analys utifrån uppsatsens 

frågeställningar. I kapitlet analyseras hur och om de i uppsatsen tidigare utredda 

ansvarsformerna kan bli aktuella vid olyckor där självkörande fordon är inbladande. I kapitlet 

analyseras även om det i gällande reglering finns brister i ansvarsfrågan, detta varvas med de 

lege ferenda resonemang om hur dessa brister på bästa sätt kan lösas. Till sist i kapitel V 

besvaras uppsatsens frågeställningar i en avslutande kommentar. 
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Kapitel II 

2. Självkörande fordon  

2.1 Definition 
Det finns än så länge ingen allmänt vedertagen definition av begreppet självkörande fordon, 

vare sig nationellt eller internationellt. Automatiserad körning definieras däremot i SOU 

2018:16 som ett automatiserat körsystem som utför delar eller hela av den dynamiska 

köruppgiften. Med den dynamiska köruppgiften menas alla operativa och taktiska funktioner 

som utförs i realtid och som krävs för att föra ett fordon i vägtrafik.46  

 

För att beskriva de olika nivåerna av automatiserade fordon används ofta ett 

klassificeringssystem. Inte heller här finns ett allmänt vedertaget klassificeringssystem men det 

system som oftast används är den som är framtagen av Society of Automotive Engineers 

(SAE47), se tabell nedan.  

 

Tabell 1  Automatiseringsnivåer enligt SAE48 

 
 

                                                 
46 SOU 2018:16 s. 181.  
47SAE är en global organisation för ingenjörer baserad i USA. SAE tar fram standarder för ingenjörer inom olika 

industriområden, framförallt inom transportområdet. www.sae.org.  
48 Tabell tagen från SOU 2016:28 s. 38  
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Syftet med klassificeringen är framförallt att beskriva hur den dynamiska köruppgiften fördelas 

mellan en människa och det automatiserade systemet på de olika nivåerna. Klassificeringen är 

inte tänkt att beskriva nivåerna av automatiserade fordon vid en eventuell 

marknadsintroduktion.49 En linje i klassificeringen kan dras mellan nivå 3 och 4. Nivå 0-2 

kräver att en fysisk förare finns och kör fordonet, med eller utan stöd av det automatiserade 

systemet. I nivå 3 kan visserligen fordonet köras helt automatiserat i vissa trafiksituationer. Men 

en förare måste fortfarande finnas på denna nivå och vara beredd på att ta över körningen när 

systemet begär det. På nivå 4 finns en förare i fordonet, men föraren behövs inte när fordonet 

har det självkörande läget aktiverat. På nivå 5 kan fordonet vara helt förarlöst. Skillnaden 

mellan nivå 4 och 5 är vidare att ett fordon på nivå 4 endast kan köras i automatiserat läge i 

vissa trafiksituationer, men skulle föraren inte ta över körningen på ett lämpligt sätt när det 

begärs ska fordonet ändå kunna hantera situationen. Ett fordon på nivå 4 kommer sannolikt 

även bestå av dubbla funktioner så att den kan köras både autonomt och manuellt, och kunna 

växla däremellan. Ett fordon på nivå 5 kan klara av samtliga situationer och miljöer som en 

fysisk förare klarar av, fordonet behöver teoretiskt sett och kommer sannolikt inte vara utrustad 

med varken ratt eller pedaler. Fordonet kommer med andra ord enbart att kunna köras autonomt. 

De som färdas i ett självkörande fordon på nivå 5 kan enbart inverka på körningen genom 

instruktioner till körsystemet och genom att aktivera ett nödstopp.50 

 

2.2 Existerande automatiserad teknik  
Det finns redan idag exempel på förarstödjande system i fordon som i olika grader är 

automatiserade. Exempel på sådana redan existerande tekniker är bland annat: 

Körfältsassistans, ett system som vid avvikelse från ett körfält först varnar och sedan ingriper 

mot avvikelsen. Automatisk inbromsning, när denna teknik är aktiverad varnar fordonet först 

och ingriper sedan för att undvika påkörning av framförvarande bil. Parkeringsassistans, ett 

system som blivit populärt på senare tid. Systemet hanterar styrningen av fordonet medan 

föraren gasar och bromsar vid parkering. Farthållare med styrassistans, systemet ser till att 

fordonet håller avstånd till andra fordon framför och håller samtidigt fordonet mitt i körfilen.51 

 

2.3 Teknik som krävs i automatiserade fordon  
För att automatiserade fordon ska kunna fungera i trafiken krävs det att de är utrustade med en 

viss teknik. För att fordonet ska kunna upptäcka andra fordon, trafikanter, hinder på vägen, 

körfältsmarkeringar, vägmärken och vägens utformning måste den vara utrustad med olika 

sorters sensorer. Vidare, för att möjliggöra automatiserad körning, krävs det att fordonet kan 

lokalisera och positionera sig, både på mikro- och makronivå. På mikronivå måste systemet 

veta exakt var på vägen fordonet befinner sig. Samtidigt som den på makronivå måste veta var 

fordonet befinner sig i förhållande till vald destination. För att på bästa sätt möjliggöra detta 

bör en kombination av externa positioneringspunkter och digitala kartor användas. Ett 

automatiserat fordon måste även kunna planera körningen och fatta beslut. Detta område 

bedöms som det svåraste att uppnå där mycket arbete finns kvar att göra för att uppnå full 

automatiserad körning. Det automatiserade systemet måste ha förmågan att tolka och interagera 

med andra trafikanter, förstå när det är en polisman som anvisar trafiken med tecken samt även 

förstå ljus- och ljudsignaler från andra fordon som till exempel utryckningsfordon. Även sådana 

saker som att sätta ut en varningstriangel och anmäla en viltolycka måste egentligen kunna 

hanteras av systemet i de fall där ingen förare befinner sig i fordonet. Allt detta bedöms på bästa 

sätt kunna uppnås genom artificiell intelligens där fordonet får realtidsinformation om det som 

                                                 
49 SOU 2018:16 s. 181.  
50 Ibid. 
51 SOU 2016:28 s. 39.  
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händer i trafiken. Även sådant som sker inne i fordonet är av vikt för systemet att ha kontroll 

över, till exempel om det finns passagerare i fordonet och i så fall hur många. Systemet bör 

även kunna avgöra vikt på last så att eventuell övervikt inte sker.52   

 

2.4 Förarbegreppet 
I svensk rätt finns ingen legaldefinition av vad som avses med begreppet förare samt begreppet 

att köra/föra, utan den frågan har helt lämnats över till rättstillämpningen. Införandet av 

självkörande fordon där tanken är att fordon på SAE-nivå 4 och 5 i vissa fall kan anses sakna 

förare ställer förarbegreppet på sin spets. I de flesta ansvarsbestämmelserna pekas allt som 

oftast föraren ut som ansvarig för flera olika säkerhetsrelaterade företeelser. Det är också 

naturlig att det är föraren som bär ett ansvar vid eventuella olyckor som uppstår. I en värld där 

ett artificiellt system kan komma att likställas med en mänsklig förare är det därför av vikt att 

analysera begreppen förare och begreppet att köra/föra.53 Förarbegreppet belyses särskilt 

angående det straffrättsliga ansvaret men begreppet bör även vara intressant att analysera utifrån 

ett civilrättsligt perspektiv.  

 

Redan idag finns det exempel på att en person kan vara förare utan att befinna sig i själva 

fordonet. Ett exempel på det är en skylift som styrs med joystick på nära håll. Två andra 

exempel är när föraren står utanför fordonet och puttar på den och vid bogsering, där föraren i 

den dragande bilen befinner sig utanför det bogserande fordonet.54 Ett fordon kan samtidigt ha 

flera förare. Det förekommer till exempel vid bogsering med draglina, enligt HD:s praxis har 

båda förarna ett straffrättsligt ansvar för det fordon som bogseras.55 Ett annat exempel där det 

anses att flera personer är förare är när den ena till exempel sköter gas och broms medan den 

andra personen håller i ratten och kontrollerar styrningen.56 En passagerare som drar i 

handbromsen har däremot inte ansetts kunna betraktas som förare av fordonet.57 Begreppet ”att 

köra” kan sammanfattas på ett sådant sätt att föraren i viss mån kontrollerar fordonets rörelse 

och riktning genom att gasa, bromsa och styra.58 Ett fordon måste i faktisk mening ha förflyttat 

sig för att begreppet ska anses vara uppfyllt. En person som sätter sig i ett fordon och slår på 

motorn utan att hjulen rör på sig kör inte fordonet enligt praxis.59 

 

Vid försäkringsfall blir förarbegreppet även särskilt aktuell. Om en försäkringstagare vill göra 

gällande att någon annan än försäkringstagaren själv körde bilen vid en trafikolycka måste 

denne kunna bevisa detta. Enligt praxis ska bevisningens styrka ligga på samma nivå som 

normalt gäller i civilmål. Försäkringstagaren måste med andra ord kunna styrka vem som körde 

bilen vid ett yrkande om att det inte var försäkringstagaren själv som förde bilen.60 Detta är 

något som eventuellt kan leda till en problematik vid självkörande fordon på SAE-nivå 4 som 

kan växla mellan automatiserad och manuell körning. 

 

  

                                                 
52 SOU 2018:16 s. 185 ff. 
53 Ibid s. 564 f.  
54 Ibid s. 570.  
55 Se t.ex. NJA 1972 s. 177.  
56 Se NJA 1989 s. 552.  
57 Hovrätten för Västra Sverige, mål B 4326-15, 2015-11-27. 
58 SOU 2018:16 s. 564.  
59 NJA 1940 s. 230. 
60 NJA 1994 s. 449.  
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Kapitel III 

3. Gällande rätt  

3.1 Inledande kommentar  
I följande kapitel kommer relevanta rättsområden som kan komma att påverkas av självkörande 

fordon att redogöras för. Kapitlet består av en beskrivning av gällande rätt på respektive 

områden, detta för att läsaren ska få en grundläggande förståelse och överblick över varje 

rättsområde. Inledningsvis i kapitlet sker en redogörelse för SkL och allmänna 

skadeståndsrättsliga principer och ansvarsformer. Vidare sker sedan en redogörelse för 

specifika lagstiftningar så som TskL, PAL, KköpL och KtjL vilka alla kan komma att påverkas 

av en introduktion av självkörande fordon. I nästkommande kapitel kommer sedan de 

redogjorda rättsområdena att appliceras på den analys som sker kring ansvarsfrågan utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

3.2 Allmänna skadeståndsrättsliga regler och ansvarsformer  

3.2.1 Allmänna förutsättningar  

Enligt 1 kap. 1 § SkL, ska lagens bestämmelser tillämpas om inget annat är särskilt föreskrivet 

eller föranleds av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden. SkL är 

således en dispositiv lagstiftning som får ge vika för lex specialis. Eftersom lagen är dispositiv 

kan parter i ett avtal fritt reglera om ett utvidgande eller inskränkande skadeståndsansvar i 

förhållande till lagen.61  

 

I 2 kap. 1 § SkL framgår den så kallade culparegeln. Regeln innebär att den som uppsåtligen 

eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Med personskada avses 

sådana fysiska och psykiska skador som kan uppkomma på människokroppen. Sakskada 

innebär fysiska skador på fast- och lös egendom. Som exempel kan nämnas sönderslagna saker 

och repad lackering på bilar. Både rent estetiska förändringar som inte minskar brukbarheten å 

ena sidan samt sådana försämringar i enbart brukbarheten å andra sidan räknas som sakskador.62 

Även förlust av fysiska föremål ska behandlas som en sakskada, även om förlusten endast är 

tillfällig.63 

 

Enligt 2 kap. 3 § SkL ska den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. 

Med ren förmögenhetsskada förstås sådan skada som uppkommer utan samband med att någon 

lider av person- eller sakskada enligt 1 kap. 2 § SkL. Det kan till exempel vara sådan skada som 

orsakas genom bedrägeri.64 Att vållandet ska ske genom brott innebär att handlingen eller 

underlåtenheten ska utgöra ett brott enligt brottsbalkens (1962:700) mening. Av förarbetena till 

lagen framgår det däremot att bestämmelsen inte ska läggas till grund för ett motsatsslut. 

Paragrafen utgör således inte ett hinder för rättsutvecklingen att utvidga ansvaret för ren 

förmögenhetsskada även i fall då skadevållandet inte utgör ett brott i egentlig mening.65 Vidare 

ska enligt 2 kap. 3 § SkL den som kränker någon annan genom brott som innefattar angrepp 

mot dennes person, frihet, frid eller ära ersätta den skada som kränkningen innebär.  

                                                 
61 Bengtsson, Skadeståndslagen (1972:207) kommentaren till 1 kap. 1 §, Karnov.  
62 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 99.  
63 Prop. 1972:5 s. 579. 
64 Bengtsson, Skadeståndslagen (1972:207) kommentaren till 1 kap. 2 §, Karnov.   
65 Prop. 1972:5 s. 568.  
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3.2.2 Objektiva och subjektiva förutsättningar för ansvar  

3.2.2.1 Utgångspunkter 

Det kan vara värt att belysa skillnaden mellan objektiva och subjektiva förutsättningar för 

ansvar, vilket har en väsentlig betydelse inom skadeståndsrätten. Med objektiva förutsättningar 

avses sådant som är oberoende av det individuella förhållandet hos den som orsakar en skada. 

Frågan om en skada har uppstått är ett exempel på en objektiv förutsättning vilket kan fastställas 

utan någon vidare bedömning av vad den som orsakade skadan har eller borde ha insett samt 

dennes individuella egenskaper vid skadans uppkomst.66 I de subjektiva förutsättningar för 

skadeståndsansvar ingår den så kallade vållandebedömningen, vilket är en gemensam term för 

bedömningen om skada har uppstått genom uppsåt eller av oaktsamhet. Ofta sker 

skadeståndsbedömningen på sådant att det först undersöks huruvida de objektiva 

förutsättningarna för skadeståndsansvar är uppfyllda, om den frågan besvaras jakande 

undersöks vidare om de subjektiva förutsättningarna är uppfyllda.67 Nedan kommer 

förutsättningarna att redogöras för närmare var för sig.  

 

3.2.2.2 Objektiva förutsättningar  

En central allmän förutsättning för skadeståndsskyldighet är att skada har drabbat någon annan 

än den skadeståndsskyldige själv. Det går aldrig att bli skadeståndsskyldig för sådana skador 

man tillfogar sig själv eller sin egen egendom. Frågan kan framstå som trivial men det är inte 

alltid självklart hur denna fråga ska bedömas. Som exempel kan nämnas en man som backar in 

sin egen bil på garageporten till det hus han bor i. Om mannen äger huset kan 

skadeståndsersättning inte utgå men tvärtom gäller om huset skulle tillhöra mannens fru. Om 

två bilar med samma ägare däremot skulle kollidera i trafik utgår dock ersättning som om 

bilarna tillhörde olika ägare enligt TskL.68  

 

En annan objektiv ansvarsförutsättning är det så kallade pliktbegreppet. Begreppet innebär att 

skadevållaren har en skyldighet att inte handla på ett sådant sätt som medför att skada uppstår. 

Huvudregeln är att ingen får handla på sådant sätt att det leder till person- eller sakskada. 

Undantag från denna plikt finns däremot framförallt i två situationer, dels när skada har 

uppkommit genom underlåtenhet, dels när flera personer kan anses vara skadeståndsskyldiga. 

Vid aktiva handlingar finns det en skyldighet att iaktta risken för sitt handlande, vid bilkörning 

har den som kör bilen plikt att beakta den risk som finns för att skada kan uppstå för andra 

genom bilkörningen. Annorlunda förefaller det sig vid passivitet, enligt huvudregeln krävs det 

för skadeståndsansvar vid utomobligatoriska förhållanden en aktiv handling av skadevållaren. 

Som exempel kan nämnas att det är en skillnad mellan en underlåtenhet att stänga en grind efter 

sig som man har själv har öppnat och en underlåtenhet att stänga en grind som någon annan har 

lämnat öppen. I det senare fallet aktualiseras inte ett skadeståndsansvar om skada skulle uppstå 

på grund av att grinden lämnades öppen. Undantag från denna huvudregeln finns däremot och 

är ofta föreskriven i lag. Finns det plikt enligt lag att handla kan sådan underlåtenhet medföra 

skadeståndsskyldighet.69 Ett exempel på detta är den enskildes skyldighet att varna dem som är 

i fara om den enskilde upptäcker brand eller olycka som kan innebära fara för någons liv eller 

allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön. Det framgår av 2 kap. 1 § lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor.  

 

                                                 
66 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 101. 
67 Ibid. 
68 Ibid s. 103.  
69 Ibid s. 104 f.  
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En annan situation där det krävs särskild utredning om det finns en plikt att undvika skada är 

som sagt den när flera personer kommer i fråga som skadeståndsskyldiga. I sådana situationer 

måste det utredas vem av dessa personer som hade plikt att handla. Ofta går det att finna den 

handlingspliktige i speciallagstiftning. Finns inga föreskrifter får en bedömning göras utifrån 

allmänna grunder.70 I NJA 1932 s. 154 ansågs spårvägen och inte Stockholms stad 

skadeståndsansvarig för skada som uppstått på en motorcyklist på grund av att det saknades 

erforderliga skyddsanordningar i anslutning till spårvägen.71 I vissa särskilda fall går det inte 

att peka ut en enskild som ensamt har handlingsplikten utan det kan förekomma att flera 

personer har en viss skyldighet att handla så att skada inte uppstår. I sådana fall utreds istället 

vem som har den primära handlingsskyldigheten, och således en strängare skyldighet än de 

andra. Framförallt i trafiken är detta vanligt förekommande. Den som har väjningsplikt enligt 

högerregeln har den primära plikten att undvika skada. Med det innebär inte att föraren av det 

andra fordonet utan vidare inte har någon plikt att även han undvika att en skada uppstår.72  

 

3.2.2.3 Vållandebedömningen  

I vållandebedömning, eller culpabedömningen, ligger de subjektiva rekvisiten för 

skadeståndsskyldighet. Ansvar enligt culparegeln innebär ansvar för uppsåt eller oaktsamhet, 

och culpabedömningen innebär en bedömning av den grad av oaktsamhet som medför 

skadeståndsskyldighet. I och med att ersättningsskyldighet vid person- och sakskada vanligtvis 

inte förutsätter uppsåt har störst fokus inom doktrinen varit på oaktsamhetsbedömningen. För 

undersökning av uppsåtsbegreppen kan vägledning tas från straffrättens analys av denna.73 

Fokus i förevarande uppsats kommer därför också att ligga på just oaktsamheten, det vill säga 

culpabedömningen.  

 

Utgångspunkten i culpabedömningen är om den eventuelle skadevållaren borde ha handlat på 

ett annat sätt. I denna bedömning beaktas ett stort antal olika omständigheter och det är viktigt 

att finna en standard med vilket det går att jämföra handlandet som förekommit. Traditionellt 

talades det om begreppet bonus pater familias för att avgöra var gränsen för oaktsamhet går. 

Bonus pater familias innebär att den handlingspliktige ska iaktta den aktsamhet som 

kännetecknar en god familjefar. Även om begreppet lever kvar som talesätt får denna 

uppfattning av aktsamhet anses som övergiven. Uppfattningen om bonus pater familias har 

bemötts av flera invändningar att den är intetsägande och ger en förenkling av den faktiska 

culpabedömningen som sker i verkligheten. I culpabedömningen ligger framförallt att granska 

lagstadganden och andra föreskrifter, i viss mån prejudikat. Först därefter kan en jämförelse 

med sedvana göras, med andra ord den aktsamhet som allmänt ska iakttas. Saknas det 

vägledning för bedömningen i författning, prejudikat och sedvana är det upp till domstolarna 

att göra en så kallad skönsmässig bedömning.74 Den skönsmässiga bedömningen sker ofta 

genom en sammanställning av tre faktorer: Risken för skada, storleken på den sannolika skadan 

samt möjligheterna att förhindra skadan. Enligt Hellner bör även en fjärde faktor läggas till, och 

det är ”den handlandes möjligheter att inse risken för skada.” 75 Utifrån faktorerna görs en 

helhetsbedömning där dessa vägs mot varandra för att på så sätt komma fram till om 

omständigheterna krävde ett annat handlande än den som har skett.76  

 

                                                 
70 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 108 f.  
71 NJA 1932 s. 154. 
72 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s.110. 
73 Ibid s. 121 f.  
74 Ibid s. 122 f.  
75 Ibid s. 128.  
76 Ibid.  
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Ett vanligt och belysande exempel där HD gjorde en skönsmässig bedömning angående 

vållandet är NJA 1981 s. 683. Genom ett pågående vägarbete kom en trappsten utanför ett hus 

att ligga ca 2 centimeter ovanför marken. Vid ett tillfälle när vägarbeten låg nere snubblade en 

person på trappstenen och ådrog sig skada. Personen krävde skadestånd av företaget som 

utförde vägarbetet. HD kom först fram till att riskerna för sådana olyckor som hade skett inte 

var obetydliga och att det därför ålåg företaget att placera ut lämpliga varningsanordningar vid 

platsen. Företaget hade emellertid placerat ut så kallade trafikkoner vilket ansågs utgöra en 

lämplig åtgärd enligt HD. Den skadelidande gjorde däremot gällande att företaget bort 

säkerställa att trafikkonerna inte flyttades eller avlägsnades från platsen av obehöriga personer 

under de fem dygn då arbetet låg nere. HD anförde att bedömningen om hur stora 

skadeförebyggande åtgärder som bör vidtas av den som framkallar fara för olycksfall blir 

beroende på en avvägning av skaderiskens art och omfattning å ena sidan, och de kostnader och 

olägenheter som de förebyggande åtgärderna medför å andra sidan. Det krävs således en 

bedömning av hur stor risken för skada är samt hur omfattande skadeverkningar en eventuell 

skada kan medföra för att avgöra vilka skadeförebyggande åtgärder som erfordras. HD kom i 

de aktuella fallet fram till att bolaget hade fog för att inte bedöma riskerna för skada som särskilt 

höga. Bolaget hade också skäl att räkna med att ett eventuellt olycksfall inte skulle medföra 

några större skador på den skadelidande. HD kom således fram till att bolaget inte var skyldigt 

att vidta några speciella åtgärder för att säkerställa att trafikkonerna stod kvar på platsen, även 

om risken för att de kunde komma att flyttas var påtaglig.77 

 

3.2.2.4 Begränsning vid culpaansvar – normskyddsläran 

Det har inte ansetts tänkbart att en oaktsam skadevållare ska svara för alla möjliga oväntade 

och avlägsna skador som uppstår till följd av dennes handlande. Oftast begränsas 

skadevållarens ansvar med hänvisning till det omdiskuterade kravet på adekvat kausalitet som 

redogörs för nedan. I vissa situationer är det däremot i praktiskt taget omöjligt att använda 

adekvansmotiveringar för att begränsa den oaktsammes skadeståndsansvar. I dessa fall har 

andra resonemang växt fram, framförallt den så kallade normskyddsläran. Enligt denna lära 

omfattas skadeståndsansvaret enbart av sådana intressen som skyddas av den norm som 

skadevållaren har överträtt, skador som faller utanför normens skyddsändamål är sådana skador 

som den skadelidande får stå för själv. Normskyddsläran är således en metod som kan användas 

för att begränsa ett skadeståndsansvar vid sidan av eller istället för läran om adekvat 

kausalitet.78 

 

Normskyddsläran och vilket intresse som är avsett att skyddas framgår tydligt inom straffrätten. 

Vissa handlingar kan vara straffbelagda för att skydda andra intressen än den skadelidandes. 

Det mest klassiska exemplet är att straffet för smuggling inte medger rätt till skadestånd för 

konkurrenterna för den som smugglat in varor. Konkurrenterna lider en faktiskt ekonomisk 

förlust eftersom den som smugglat in varor kan sälja dessa till ett särskilt lågt pris. Syftet med 

straffet för smuggling är emellertid inte att skydda konkurrenternas intressen, utan syften är mer 

i ett allmänt intresse, att stödja den fria konkurrensen till fördel för både näringsidkare och 

konsumenter.79 

 

                                                 
77 NJA 1981 s. 683. 
78 Bengtsson, B, Anm. av Håkan Andersson, Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, 

SvJT 1994 s. 194.  
79 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 83.  



17 

 

3.2.3 Adekvat kausalitet 

Bakom uttrycket adekvat kausalitet döljer sig två separata rekvisit, även om uppfattningen lätt 

kan vara att begreppet består av enbart ett enda rekvisit. De två kraven i begreppet består av att 

det ska föreligga ett orsakssamband (kausalitet) mellan en ansvarsgrund och den uppkomna 

skadan, samt ett krav på att detta orsakssamband ska uppnå en viss kvalitet (adekvans).80 De 

båda kraven kommer redogöras för nedan.  

 

Gemensamt för alla typer av skadeståndsansvar som redogörs för nedan är att det uppställs ett 

krav, om än olika, på ett orsakssamband. För culpaansvar enligt 2 kap. 1 § SkL krävs att det 

culpösa handlandet faktiskt orsakat skadan. Vid rent strikt ansvar finns även där ett krav på att 

den skadeståndsgrundande händelsen har orsakat uppkommen skada. Samma sak gäller vid 

trafikskador att den ersättningsgrundande händelsen, till exempel en kollision, har orsakat 

skadan. Gemensamt för alla typer av ansvar är med andra ord att en bedömning måste göras 

mellan ett handlade eller en händelse och den uppkomna skadan.81 I kausalitetsbedömning talas 

det ofta om begreppen ”tillräcklig betingelse” och ”nödvändig betingelse”. Med tillräcklig 

betingelse innebär att en händelse enligt naturens eller samhällets ordning leder till en annan 

händelse, och med nödvändig betingelse åsyftas att den senare händelsen (skadan) inte skulle 

ha inträffat om inte den förra händelsen inträffat.82 I begreppen ligger således att bedöma om 

skadan hade uppkommit även om till exempel den vårdslösa handlingen inte hade inträffat. Är 

svaret nej på den frågan föreligger det ett orsakssamband.83 Den första händelsen behöver inte 

vara huvudorsaken till skadan för att skadeståndsskyldighet ska bli aktuellt. Istället är det fråga 

om en utlösningseffekt. Ett exempel på sådan utlösningseffekt framförs av Hellner:  

”A försummar att sanda på gångbanan utanför sitt hus efter ett snöfall, B passerar 

gångbanan, halkar, bryter benet och blir oförmögen att gå till sitt arbete under en 

tid, är underlåtenheten att sanda den utlösande faktorn för händelseförloppet.”84 

A:s vållande till skadan i detta fall betraktas som en tillräcklig betingelse oavsett om B hade 

dåliga skor på sig, dåligt balanssinne eller något liknande som hade kunnat medverka till hans 

skada.85 

 

Utöver att en skada ska ha orsakats genom att en händelse genom naturens eller samhällets 

beskaffenhet har lett dit krävs det även att händelseförloppet mellan händelsen och skadan var 

någorlunda normal och påräknelig, så kallad adekvans. HD har framfört att en grundsats inom 

skadeståndsrätten är kravet på att det ska föreligga adekvat kausalitet mellan handling och 

inträffad skada för att ersättning ska kunna utgå. Genom kravet på adekvat kausalitet förhindras 

således att alltför slumpmässiga och avlägsna skadeverkningar ersätts enligt HD.86 Ett vanligt 

exempel som används för att förklara kravet på adekvans är följande:  

En kusk som kör häst och vagn med en passagerare somnar in, vilket som är 

oaktsamt av kusken. Hästen ger sig därför in på fel väg, och vid ett åskväder när 

hästen är på fel väg träffas passageraren av blixten och dör. Det är således klart att 

om vagnen skulle befinna sig på rätt väg skulle passageraren inte ha blivit träffad 

av blixten. Kuskens försummelse är en nödvändig betingelse för skadan, och 

samtidigt en tillräcklig betingelse därför att den ena händelsen ledde till den andra, 

                                                 
80 Schultz, M, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 468. 
81 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 184. 
82 Ibid, s. 185 f.  
83 Schultz, M, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 470. 
84 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 187. 
85 Ibid. 
86 NJA 1993 s. 41 I och II.  
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orsakssambandet är således uppfyllt. Däremot anses det alltför strängt att ålägga 

kusken en skadeståndsskyldighet i detta fall, eftersom samma skada likaväl hade 

kunnat uppstå om hästen hade stannat kvar på den rätta vägen. Kuskens 

försummelse att somna ökar inte risken för passageraren att bli träffad av blixten. 

Bedömningen hade självfallet blivit annorlunda om vagnen till exempel hade kört 

ner i diket.87 

I adekvansbedömning talas det också ofta om att en skada, för att bli ersättningsgiltig, ska ligga 

”i farans riktning”. Varje liten sannolikhetsökning för en skada anses inte som adekvat, utan 

adekvansen kan vara utesluten även om sannolikheten ökat något.88 Exemplet ovan illustrerar 

detta, passageraren hade i och för sig inte blivit träffad av blixten om kusken inte hade somnat 

och vagnen hade åkt in på fel väg. Men skadan ligger ändock inte i farans riktning för kuskens 

försummelse. Bedömning hade som sagt blivit annorlunda om vagnen hade åkt ner i diket, 

eftersom sådan skada ligger direkt i farans riktning.  

 

3.2.4 Principalansvar 

Utöver culparegeln i 2 kap. 1 § SkL, som reglerar ansvar för eget vållande, finns det 

bestämmelser som reglerar ansvar för annans vållande, så kallat principalansvar. I 3 kap. 1 § 

SkL regleras att den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta  

1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i 

tjänsten,  

2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och  

3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på så sätt som anges i 2 kap. 3 

§ genom fel eller försummelse i tjänsten. 

Begreppen ”fel” och ”försummelse” ska tolkas synonymt med begreppen ”uppsåt” och 

”oaktsamhet” som förekommer i culparegeln, och ingen skillnad ska således göras vid 

culpabedömningen.89 

 

Staten eller kommun har också ett principalansvar för vållande som sker vid 

myndighetsutövning enligt 3 kap. 2 § SkL. Även föräldrar har ett principalansvar för sådan 

skada som ett barn vållar enligt 3 kap. 5 § SkL. Skadeståndsansvaret är däremot begränsat till 

enbart sådan skada som uppstår genom barnets brott.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 193. 
88 Ibid s. 194.  
89 Bengtsson, Skadeståndslagen (1972:207) kommentaren till 3 kap. 1 §, Karnov och Hellner, J, Radetzki, M, 

Skadeståndsrätt, s. 121. 
90 Bengtsson, Skadeståndslagen (1972:207) kommentaren till 3 kap. 5 §, Karnov.  
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3.2.5 Strikt och rent strikt ansvar 

Med strikt ansvar avses sådan skada en part ansvarar för oavsett om skadan uppkommit genom 

eget vårdslöst handlande eller någon annans. Ovan nämnda principalansvar utgör ett exempel 

på ett strikt ansvar som arbetsgivaren har för sådan skada som arbetstagaren vållar. Skada som 

arbetsgivaren själv vållar i egenskap av juridisk person91 omfattas däremot inte av 

principalansvaret i 3 kap. 1 § SkL. Sådant ansvar ska istället bedömas enligt den allmänna 

culparegeln i 2 kap. 1 § SkL.92 

 

Rent strikt ansvar innebär att en part har ett ansvar oberoende om skadan uppkommit genom 

eget eller annans vållande. Vid bedömningen om rätten till skadestånd tas endast hänsyn till det 

sätt på vilket skadan uppstått, och en vållandebedömning borstes helt ifrån.93 Strikt ansvar blir 

oftast aktuellt vid verksamheter som anses som särskilt farliga. Riskerna med verksamheten 

samt de invecklade omständigheterna vid skadans inträffande har motiverat ett åläggande av ett 

rent strikt ansvar. Det skulle ofta bli för kostnadskrävande att göra en sedvanlig 

vållandebedömning vid skador som uppstår i sådana verksamheter, varför det har ansetts som 

mer motiverat att införa ett rent strikt ansvar.94 Rent strikt ansvar regleras främst genom 

lagstiftning. Exempel på lagstiftning om rent strikt ansvar finns i lag (1922:382) angående 

ansvarighet för skada i följd av luftfart. Enligt 1 § nämnda lag ansvarar luftfartygets ägare, även 

om denne inte är vållande, för skador som tillfogas personer eller egendom på marken när ett 

luftfartyg störtar eller när föremål faller ned från luftfartyget. Ett annat exempel på lagstiftning 

om rent strikt ansvar återfinns i atomansvarighetslagen (1968:45). I lagens 5 § framgår det att 

anläggningens innehavare ska ersätta atomskada i följd av atomolycka i atomanläggning. I 11 

§ framgår det att ersättning ska utgå även om anläggningens innehavare inte har varit vållande 

till skadan.  

 

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter är ett exempel på reglering av rent strikt 

ansvar som inte utgör en verksamhet enligt ovan. Enligt 19 § ska skada som en hund orsakar 

ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte har vållat skadan. Med 

innehavare avses den som har tagit emot en hund för nyttjande eller underhåll.95 Rent strikt 

ansvar gäller således även till exempel för den som har hand om en hund i ett hunddagis eller 

den som lånat en hund för att använda den vid till exempel jakt.96 

 

Rent strikt ansvar begränsas till den typiska faran. Det innebär att det strikta ansvaret endast 

omfattar skador som beror på de särskilda riskerna med verksamheten. Innehavaren av en 

atomanläggning svarar till exempel inte om en arbetstagare halkar och slår sig på 

arbetsplatsen.97 Var gränsen går för den typiska faran är emellertid svår att dra, eftersom de 

olika regelverken visar stora olikheter samtidigt som det inte heller finns några generella 

riktlinjer.98 Viss inspiration för den typiska faran kan dock enligt Hellner hämtas från 

begränsningen i culpaansvaret i förhållande till det skyddande intresset.99 

                                                 
91 Vållande av juridisk person innebär ett vållande av någon i en organställning. I ett aktiebolag hör hit i första 

hand bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Se vidare prop. 1972:5 s. 532.  
92 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 145. 
93 Ibid s. 162. 
94 Ibid s. 164. 
95 Prop. 2006/07:126 s. 69. 
96 Berg, Lag (2007:1150) tillsyn över hundar och katter, kommentaren till 19 §, Karnov.   
97 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 167. 
98 Andersson, H, Gränsproblem i skadeståndsrätten, s. 184 ff.  
99 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 167, se avsnitt 3.2.3 för förklaring av begreppet det skyddade 

intresset. 
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Ett åläggande av rent strikt ansvar utan stöd i lag har i den juridiska doktrinen länge ansetts som 

ett djärvt, och nästintill revolutionerande, steg.100 Genom två rättsfall från HD, NJA 1927 s. 72 

och NJA 1928 s. 316 introducerades däremot ett sådant ansvar i svensk rätt. Ena fallet 

handlande om skada på byggnad genom schaktningsarbete på en angränsade tomt, och det andra 

fallet rörde en särskilt farlig militärövning.101 Den som har spelat en viktig roll för den nordiska 

utveckling kring rent strikt ansvar utan lagstöd var den danska professorn Ussing. Ussing gjorde 

gällande att rent strikt ansvar bör åläggas vid farlig verksamhet under två förutsättningar. 

Verksamheten ska anses vara extraordinär, och faran ska vara högre och av annat slag än 

genomsnittet.102  

 

På senare tid har det i Sverige genom HD:s praxis skett en utveckling som eventuellt öppnat 

upp fler möjligheter att ålägga ett rent strikt ansvar utan lagstöd. I NJA 1991 s. 720 ålades 

innehavaren av en fjärrvärmeanläggning ett skadeståndsansvar på grund av att utsläpp av hett 

vatten från anläggningen orsakade skada. HD anförde i domen att drift av en 

fjärrvärmeanläggning inte kan betraktas som en farlig verksamhet. HD valde ändock att ålägga 

innehavaren ett rent strikt ansvar med stöd av att skadorna kunde orsaka allvarliga skador, att 

anläggningsinnehavaren i praktiken hade en monopolställning samt att skadan vanligen skulle 

drabba någon som direkt eller indirekt stod i ett kontraktsförhållande med 

anläggningsinnehavaren.103 I NJA 2001 s. 369 ålade HD en samfällighetsförening rent strikt 

ansvar för en vattenskada i en villafastighet som uppstått till följd av att en spillvattenledning 

varit blockerad på grund av rottillväxt.104 Som stöd för denna slutsats hänvisade HD till NJA 

1991 s. 720. Av nu nämnda avgöranden kan slutsatsen dras att även verksamheter som inte 

anses som särskilt farliga kan åläggas ett rent strikt ansvar. Det är däremot svårt att se en tydlig 

gränsdragning för när ett sådant ansvar är motiverat.105 

 

3.2.6 Presumtionsansvar  

Huvudregeln inom svensk civilrätt är att den som påstår något också har att styrka sitt 

påstående, så kallad rak bevisbörda. Inom skadeståndsrätten gäller således enligt huvudregeln 

att den skadelidande har bevisbördan för att den eventuella skadegöraren har orsakat skada 

genom oaktsamhet.106 Vid ett så kallat presumtionsansvar kastas däremot bevisbördan om på 

så sätt att det är skadegöraren som måste styrka på att han eller hon inte har varit vållande till 

skadan. Ansvaret bygger med andra ord på en presumtion om vållande.107 Ett 

presumtionsansvar anses motiverat bland annat vid ett beaktande av partsförhållandena, det 

faktiska sakläget och dess bevismöjligheter samt vid sådana situationer där en viss part eller 

vissa typer av skador ges ett prioriterat skydd.108 Ett typexempel på när ett presumtionsansvar 

blir aktuellt är när skada uppstår på omhänderhavd egendom. Ett presumtionsansvar vid sådana 

situationer har motiverats genom att den som omhändertar egendomen har störst möjligheter 

att frambringa bevisning om vad som orsakat skadan. Den omhändertagande måste i dessa fall 

exculpera sig, vilket innebär att denne måste motbevisa både förekomsten av culpa och den 

adekvata kausaliteten mellan vållandet och den uppkomna skadan.109 Ett exempel där 

                                                 
100 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 163. 
101 Ibid s. 170. 
102 Ibid s. 163. 
103 NJA 1991 s. 720. 
104 NJA 2001 s. 369. 
105 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 171.  
106 Ibid, s 141.  
107 Ibid s. 44.  
108 Andersson, H, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 170 f.  
109 Ibid.  
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presumtionsansvar har ålagts av HD vid ett utomobligatoriskt kontraktsförhållande är NJA 

1989 s. 191. En med kvarstad belagd segelbåt förvarades över vintern på ett varv, dit den 

överlämnats av den omhändertagande myndigheten. Under förvaringen uppkom skador på 

bland annat båtens segel. Staten blev i detta fall ersättningsskyldig för skadorna som uppstått 

på båten eftersom staten inte kunde visa på att skadorna inte hade uppstått på grund av 

försummelse vid vården av båten.110 

 

3.2.7 Kontrollansvar  

Kontrollansvar är en inonombligatorisk ansvarsform och återfinns bland annat i KköpL. Enligt 

30 § KköpL är säljaren ansvarig för sådan skada som köparen lider på grund av att den köpta 

varan är felaktig. Kontrollansvaret är omfattande och det krävs enligt första stycket att fyra 

kumulativa rekvisit måste vara uppfyllda för att säljaren ska undgå skadeståndsskyldighet. 

Hinderrekvisitet, det måste föreligga ett hinder att leverera en felfri vara. Kontrollrekvisitet, 

hindret måste ligga utanför säljarens kontroll. Oförutsebarhetsrekvisitet, hindret ska vara av 

sådan art att säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med det vid köpet. 

Aktivitetsrekvisitet, säljaren ska inte ha kunnat undvika eller övervinna följderna av hindret.111 

För att undgå skadeståndsskyldigheten räcker det således inte enbart att orsaken till felet som 

uppstått är utanför säljarens kontroll. Orsaken måste utöver det även leda till ett hinder för 

säljaren att leverera en felfri vara. Ett exempel på detta som nämns i förarbetena till KköpL är 

om en vara visar sig ha ett dolt fel som härstammar från tillverkningsprocessen. För att säljaren 

ska undgå ansvar i ett sådant fall måste alla varor som finns på marknaden eller i säljarens lager 

vara behäftade med samma fel. Om säljaren har en felfri vara att tillgå föreligger det inte ett 

sådant hinder som avses med bestämmelsen.112 

 

För att säljarens kontrollansvar ska bli aktuellt krävs det att ett fel föreligger i KköpL:s mening. 

Enligt 16 § KköpL ska varan i fråga om art, mängd kvalitet, andra egenskaper och förpackning 

stämma överens med vad som följer enligt avtalet. Varan ska även vara åtföljd av de anvisningar 

som behövs för dess installation, montering, användning, förvaring och skötsel. Enligt 16 § 2 

st, KköpL ska varan utöver avtalet: 1. Vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag 

i allmänhet används, 2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan 

skulle användas till, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål, 3. stämma 

överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren 

hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och 4. Vara förpackad på vanligt eller 

annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att skydda varan. Enligt 16 § 3 st. ska en vara 

anses felaktig om den bland annat avviker från vad som föreskrivs i första och andra stycket 

samt om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. 

Frågan om varan ska anses felaktig enligt lagen ska vidare bedömas med hänsyn till varans 

beskaffenhet när den avlämnades, detta framgår av 20 § KköpL. Säljaren svarar endast för fel 

som funnits vid tiden för avlämnandet, dock även om felet skulle visa sig först senare. Detta är 

något som kan bli särskilt intressant utifrån perspektivet självkörande fordon eftersom fordonets 

automatiserade körsystem med stor sannolikhet kommer uppdateras löpande under tiden efter 

avlämnandet. I 20 a § KköpL finns ett presumtionsansvar för säljaren. Enligt bestämmelsen ska 

fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet anses ha funnits vid avlämnandet, om 

inte annat visas av säljaren.  

 

                                                 
110 NJA 1989 s. 191. 
111 Prop. 1989/90:89 s. 129.  
112 Ibid s. 130 f.  
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En näringsidkare har även ett produktansvar enligt 31 § KköpL. Det innebär att näringsidkaren 

ansvarar för sådana skador som på grund av fel i den sålda varan uppkommer på annan egendom 

som tillhör säljaren eller någon annan medlem i köparens hushåll. Bestämmelsen omfattar 

endast säljarens inomobligatoriska ansvar gentemot köparen samt enbart för sakskador. Det 

krävs även här att det föreligger ett fel enligt lagens mening samt att felet är inom säljarens 

kontrollansvar.113 Om alla förutsättningar inte är uppfyllda finns det istället möjlighet att kräva 

ersättning enligt culparegeln i 2 kap. 1 § SkL eller enligt PAL.  

 

I konsumenttjänstlagen (1985:716), KtjL, finns motsvarande regler för säljarens ansvar. 

Näringsidkarens kontrollansvar både för dröjsmål och fel regleras i 31 § 1-3 st. KtjL, och 

produktansvaret återfinns i 31 § 4 st. KtjL. Bedömningen för säljaren ansvar bedöms på samma 

sätt som enligt KköpL. 

 

En fråga som kan bli aktuell vid självkörande fordon är om köpet av fordonet ska anses som 

köp av vara eller köp av tjänst. Enligt 1 § KköpL gäller lagen för köp av lösa saker. Lagen gäller 

däremot inte enligt 2 § 2 st. för avtal som innebär att den som ska leverera en vara även ska 

utföra arbete eller någon annan tjänst, om tjänsten utgör den övervägande delen av säljarens 

förpliktelse. I sådana fall ska KtjL tillämpas istället. När ett köp består av både en vara och en 

tjänst måste således en gränsdragning göras om vilket lagstiftning som blir aktuell. Vid en 

bedömning om vad som ska anses utgöra den övervägande delen av avtalet går det att som 

utgångspunkt se till värdet av prestationen i jämförelse med värdet på varan. Men även andra 

omständigheter måste beaktas, till exempel om den utförande tjänsten kräver erforderlig 

fackkunskap, skicklighet eller särskild utrustning. Sådana inslag kan göra att själva tjänsten 

bedöms utgöra det viktigaste inslaget i säljarens prestationsskyldighet.114 Ett avtal som innebär 

leverans och montering av reservdelar till en komplicerad teknisk utrustning bör enligt 

förarbetena i regel bedömas som tjänst även om själva delarna i regel är värda mer än arbetet 

som utförs. Arbetet anses i sådana fall som den övervägande delen av avtalet och köpet bör 

normalt betraktas som ett köp av tjänst vilket medföljer att KtjL blir tillämplig.115 I andra fall 

kan inslaget av varan framstå som så pass dominerande att ett arbetsåtagande från säljaren 

endast bedöms som en biförpliktelse till köpeavtalet. Ett avtal om leverans samt installation av 

lätt utbytbara reservdelar är allt som oftast att betrakta som ett köp av vara. Som exempel kan 

nämnas leverans samt installation av tvätt- och diskmaskiner.116  

 

I vissa fall kan ett avtal bestå av två så självständiga delar av både tjänst och vara att det blir 

naturligt att beakta dessa var för sig. På så sätt går det att tillämpa köprättsliga regler på den ena 

delen och tjänsteregler på den andra. Ett avtal som består av leverans av en teknisk utrustning 

som även ska genomgå årlig service skulle naturligt kunna ses som dels ett köpeavtal, dels ett 

tjänsteavtal.117 HD har emellertid poängterat att en viss försiktighet bör iakttas med en sådan 

uppdelning eftersom det kan leda till problem angående fastställandet av orsakssamband samt 

vid beräkningen av prisavdrag.118 

 

Det är inte helt klart hur det automatiserade körsystemet i självkörande fordon kommer vara 

utformad. I den aktuella utredningen belyser man detta.119 Antingen kan de självkörande 

                                                 
113 Prop. 1989/90:89 s. 130.   
114 Ibid s. 63 f.  
115 Ibid s. 64.  
116 Ibid.  
117 Ibid s. 65.  
118 NJA 2001 s. 138 med hänvisning till NJA 1951 s. 271.  
119 SOU 2018:16 s. 777. 
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fordonen fungera utan att någon vidare hjälp behövs under den automatiserade körningen. Med 

andra ord finns allt som krävs för att använda den självkörande funktionen med från början vid 

köpet av fordonet. En annan alternativ lösning är att det självkörande fordonet alltid måste 

kopplas upp till en viss tjänst från fordonstillverkaren eller importören för att kunna fungera 

under automatiserad körning. Det kan till exempel krävas att fordonstillverkaren behöver 

godkänna varje förfrågan att aktivera den självkörande funktionen. Den grad av hjälp som krävs 

kan således påverka vilket regelverk som blir tillämpligt. Frågan blir än mer komplicerad när 

det kommer till självkörande fordon på SAE-nivå 4 som både kan köras manuellt och 

automatiserat. Köper konsumenten en vara eller en tjänst? Eller ska köpet av fordonet och den 

automatiserade körningen bedömas var för sig?120 Om det på något sätt blir aktuellt att bedöma 

ett självkörande fordon som ett köp av tjänst är det värt att poängtera att KtjL enligt 1 § endast 

är tillämplig vid arbete på lösa saker och fast egendom samt vid förvaring av lösa saker. Lagen 

är således inte tillämplig vid immateriella tjänster. Enligt förarbetena bör lagen däremot kunna 

tillämpas analogt vid sådana partsförhållanden som faller utanför lagens tillämpningsområde.121 

HD har även i sin praxis tillämpat lagens regler analogt vid tjänster som faller utanför 

tillämpningsområdet. I NJA 2002 s. 644 till exempel tillämpade HD KtjL:s regler om 

avbeställning analogt vid kursverksamhet. 

 

3.3 Trafikskadelagen (1975:1410) 
En fordonsförsäkring är uppbyggd utifrån tre olika delar. En del avser den så kallade 

trafikförsäkringen som är en obligatorisk fordonsförsäkring som ska tecknas av i princip varje 

motordrivet fordon122 som är registrerat i vägtrafikregistret enligt 2 § TskL. Trafikförsäkringen 

och TskL står i direkt samband med varandra. En trafikförsäkring täcker sådana person- och 

sakskador som det försäkrade fordonet vållar. De andra två delarna av fordonsförsäkringen 

består av hel- eller halvförsäkring. Om ägaren vill skydda sitt eget fordon i trafiken måste han 

eller hon teckna en hel- eller halvförsäkring utöver den obligatoriska trafikförsäkringen. Mest 

relevant för förevarande uppsats är däremot trafikförsäkringen och dess samband med TskL.   

 

TskL bygger på ett rent strikt ansvar, ersättning ska således utgå utan någon vidare 

vållandebedömning. Ersättningsansvaret ligger även enligt lagen direkt på 

trafikförsäkringsgivaren vilket innebär att den skadelidande direkt ska vända sig till det 

skadeorsakade fordonets försäkringsgivare med sitt krav på ersättning.123 Lagen är även 

utformad på ett sådant sätt att den garanterar ersättning även i de fall ett försäkringspliktigt 

fordon som saknar trafikförsäkring orsakar skada, detta framgår av 16 § 2 st. TskL. I dessa fall 

ansvarar samtliga försäkringsanstalter som vid skadetillfället hade tillstånd att meddela 

trafikförsäkring solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått, om försäkring 

hade funnits. 

 

Trafikförsäkringen täcker enligt 8 § TskL person- eller sakskada som uppkommer i följd av 

trafik med motordrivet fordon. Definitionen av skada i följd av trafik blir här särskilt viktigt att 

fastställa eftersom det avgör om ersättning ska utgå eller inte. Det finns rikligt med praxis 

beträffande begreppet och sammanfattningsvis kan framföras att trafik med motordrivet fordon 

anses föreligga direkt när ett fordon är i rörelse, det krävs således inte att en förare måste befinna 

sig i fordonet för att fordonet ska anses vara i trafik. Även skador som uppkommer när fordonet 

är stillastående kan anses ha uppstått i följd av trafik. I NJA 2007 s. 997 ansåg HD att en 

                                                 
120 SOU 2018:16 s. 777. 
121 Prop. 1984/85:110 s. 142. 
122 Statligt ägda fordon undantas enligt 3 § TskL. 
123 Holmqvist, Trafikskadelagen (1975:1410) inledande kommentaren, Karnov. 
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bilförare som skrapade rutorna precis före planerad avfärd och därigenom halkade och skadade 

sig hade ådragit sig skadorna i följd av trafik, skadan omfattades således av trafikförsäkringen. 

Som motiv för domslutet anförde HD att skadorna hade ett sådant samband med hur en bil 

normalt brukas att de skulle anses ha uppstått i följd av trafik med bilen, eftersom den 

skadelidande utförde en förberedande åtgärd för att bilen omedelbart därefter skulle kunna 

framföras på ett trafiksäkert sätt.124 För att ersättning vidare ska utgå krävs däremot att det 

föreligger ett adekvat orsakssamband mellan trafiken och skadan.125  

 

Personskador på förare, passagerare enligt 10 § 1 st. TskL och utomstående enligt 11 § 1 st. 

TskL täcks av trafikförsäkringen oavsett omständigheterna kring skadans uppkomst eftersom 

ansvaret är rent strikt. Det krävs således ingen vållandebedömning eller krav på att visa att 

någon har varit vårdslös, utan enbart att det försäkrade fordonet orsakat en skada. Skador på det 

egna fordonet kan aldrig utgå ur trafikförsäkringen för det egna fordonet. För rätt till ersättning 

för sakskada på det egna fordonet enligt TskL fordras istället att skadan uppkommit i följd av 

trafik med annat motordrivet fordon, där det andra fordonet orsakat skadan genom vållande i 

samband med förandet eller genom en bristfällighet på det fordonet enligt 10 § 2 st. TskL. Detta 

brukar benämnas som så kallade kollisionsskador. Bestämmelsen frångår lagens huvudregel att 

ansvaret ska vara rent strikt. För att ha rätt till ersättning för skadorna på sin egen bil vid 

kollisionsskador krävs istället att det andra fordonet har varit vållande till skadan. Begreppet 

vållande ska bedömas på samma sätt som enligt SkL, 126 vilket innebär att en culpabedömning 

krävs. Med kollision avses inte att det behöver vara fråga om en kollision i direkt mening. Även 

i sådana fall där ett fordon till exempel på ett oaktsamt sätt inte tar hänsyn till en stoppskylt 

vilket leder till att ett annat fordon måste väja och köra ner i diket utgår ersättning enligt 

lagen.127 Rekvisitet ”i samband med förandet” innebär inte att föraren måste vara vållande till 

skadan. Även en passagerare som ingriper i fordonets förande på ett oaktsamt sätt kan 

aktualisera ett ersättningsansvar enligt bestämmelsen.128 Den som begär ersättning för sakskada 

på sitt eget fordon från någon annans trafikförsäkring måste visa att det andra fordonet har varit 

vållande till skadan eller att den andres fordon har varit bristfällig. I rekvisitet bristfälligt ingår 

varje sådan avvikelse på fordonet från vad som är föreskrivet i trafikförfattningarna i fråga om 

konstruktion eller utrustning.129 Det innebär att även produktionsfel omfattas av bestämmelsen, 

vilket är särskilt intressant ur perspektivet självkörande fordon. Enligt 20 § 2 st. TskL har ett 

trafikförsäkringsbolag en återkravsrätt för utbetald trafikskadeersättning för sådana skador som 

även omfattas av PAL. Som exempel kan nämnas en trafikolycka som orsakats på grund av att 

bromssystemet på ett fordon har varit behäftat med en säkerhetsbrist, i ett sådant fall skulle 

försäkringsbolaget kunna kräva fordonstillverkaren på redan utbetald ersättning.130 Även här 

föreligger det ett krav på adekvat kausalitet mellan vållandet eller bristfälligheten och 

uppkommen skada. 

 
 

 

                                                 
124 NJA 2007 s. 997.  
125 Se avsnitt 3.2.4.  
126 Holmqvist, Trafikskadelagen (1975:1410) kommentaren till 10 §. 
127 Ibid.  
128 Jfr. NJA 1931 s. 232.  
129 Holmqvist, Trafikskadelagen (1975:1410) kommentaren till 10 §.  
130 Holmqvist, Trafikskadelagen (1975:1410) kommentaren till 20 §.  
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3.4 Produktansvarslagen (1992:18) 
PAL bygger på rådets direktiv 85/374/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister. Lagen tillkom för 

att det gällande rättsläget innan lagens tillkomst angående en tillverkares ansvar för sina 

produkter inte ansågs tillfredsställande. Innan PAL fanns det inga särskilda lagregler om 

produktansvar utan den skadelidande hade att förlita sig på SkL eller annan eventuell tillämplig 

speciallagstiftning, vilket som ovan nämnt kräver att skada har orsakats av någon genom 

vårdslöshet. EU:s ministerråd antog därför ett direktiv för samordning av medlemsländernas 

lagstiftning om produktansvar. Direktivets grundläggande princip är att en producent eller 

importör ska vara strikt ansvarig för sådana skador som orsakas genom en defekt i produkten.131 

I 1 § PAL framgår följande: 

Skadestånd enligt denna lag betalas för personskada som en produkt har orsakat på 

grund av en säkerhetsbrist. 

 

Skadestånd enligt denna lag betalas också för sakskada som en produkt på grund av 

en säkerhetsbrist har orsakat på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för 

enskilt ändamål, om den skadelidande vid tiden för skadan använde egendomen 

huvudsakligen för sådant ändamål. Skador på själva produkten ersätts dock inte. 

Av bestämmelsen framgår det motsatsvis att lagen är byggd på principen om rent strikt ansvar, 

det vill säga att skadestånd utgår även om den skadeståndsskyldige eller någon han svarar för 

inte har varit vållande.132  

 

Med produkt avses enligt 2 § PAL lösa saker, alltså rörliga fysiska föremål. Skador orsakade 

av fast egendom samt lös egendom som inte är lösa saker, till exempel olika immateriella 

rättigheter och värdepapper, omfattas inte av lagen.133 En produkt som infogats eller på annat 

sätt blivit en beståndsdel i någon annan lös eller fast egendom ska fortsatt enligt 2 § utgöra en 

produkt för sig. Det innebär att en lös sak behåller sin egenskap av produkt även om den fogas 

in eller blir en del av annan lös eller fast egendom.134 Som exempel kan nämnas att tillverkaren 

av en hiss som blivit del av fast egendom kan bli ansvarig enligt PAL för skada hissen orsakar 

på grund av en säkerhetsbrist. Om en skada har uppstått till följd av en säkerhetsbrist hos en 

produkt som utgör en beståndsdel i en annan produkt, skall båda produkterna anses ha orsakat 

skadan enligt 2 § 2 st. PAL. Andra stycket tillämpas i de fall en produkt har gått igenom flera 

tillverkningsled av olika tillverkare eller importörer. Om en säkerhetsbrist i en beståndsdel har 

följt med genom hela tillverkningsleden och ingår i slutproduktionen anses skadad vara orsakad 

av samtliga beståndsdelar, även slutprodukten.135 

 

Begreppet säkerhetsbrist definieras i 3 § PAL. En produkt ska vara så säker som skäligen kan 

förväntas. Säkerheten ska bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd 

och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkten då produkten 

sattes i omlopp och övriga omständigheter. Skälighetsbedömning blir annorlunda beroende på 

vilket sätt produkten är avsedd att användas på samt vilken mottagargruppen är. Ska produkten 

användas för sådant ändamål som innebär stor risk för allvarliga skador ställs det högre krav på 

                                                 
131 Prop. 1990/91:197 s. 6 f.  
132 Blomstrand, S., Broqvist, P-A., Lundström, R-S, Produktansvarslagen: en kommentar till den svenska lagen i 

ett EG-perspektiv, s. 69. 
133 Prop. 1990/91:197 s. 91.  
134 Ibid s. 94. 
135 Blomstrand, S., Broqvist, P-A., Lundström, R-S, Produktansvarslagen: en kommentar till den svenska lagen i 

ett EG-perspektiv, s. 90 f.  



26 

 

att tillverkaren vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder. Om en produkt riktar sig mot barn förutsätts 

det att tillverkaren har uppmärksammat samtliga säkerhetsrisker.136 Säkerhetsbrister som 

orsakar produktskador delas vanligtvis in i tre olika grupper av fel. Det kan vara fråga om 

konstruktionsfel, fabrikationsfel eller instruktionsfel. Med konstruktionsfel menas sådana 

brister i produktens utformning eller sammansättning. Bristen i produkten beror på att 

konstruktionen av den inte är förenlig med den rådande tekniska och vetenskapliga standarden. 

Föreligger det ett konstruktionsfel finns felet med stor sannolikhet i varje produkt från samma 

tillverkningsserie. Med fabrikationsfel avses däremot en säkerhetsbrist i ett enstaka exemplar 

av en produkt. Sådana fel uppstår genom tillfälliga misstag och försummelser, till exempel en 

felmontering på grund av slarv. Instruktionsfel innebär att informationen om hur en produkt ska 

användas är felaktiga eller otillräckliga. Som exempel kan nämnas om en produkt med farliga 

egenskaper inte är försedd med någon varning.137 Två typer av skador som emellertid undantas 

från skadeståndsansvar enligt lagen är utvecklings- och systemskador. Utvecklingsskador 

framgår av 8 § 4 p. PAL och innebär sådana fel som inte ens den främsta vetenskapliga 

expertisen kände till och som således var omöjlig att upptäcka när produkten sattes i omlopp. 

Systemfel är sådana fel som är allmänt kända och godtagna i samhället. Är skaderisken känd 

bör den som köper produkten vara medveten om att produkten kan komma att orsaka skada. 

Sådana allmänt kända fel utgör inte en säkerhetsbrist i PAL:s mening.138 

 

3.5 SOU 2018:16 – Vägen till självkörande fordon 
Den 12 november 2015 beslutades det vid ett regeringssammanträde att en särskild utredare 

skulle analysera vilka regelförändringar som skulle bli aktuella vid en introduktion av både 

förarstödjande teknik samt helt eller delvis självkörande fordon. I uppdraget ingick att tänka 

över samt lämna författningsförslag i syfte att skapa bättre rättsliga förutsättningar för i första 

hand försök med självkörande fordon i allmän trafik. Detta utmynnade i delbetänkandet SOU 

2016:28 – Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet. Delbetänkandet tillkom 

framförallt i syfte för att företaget Volvos projekt DrivMe skulle kunna testas i Sverige med 

start 2017. Projektet innebär att 100 självkörande Volvobilar på SAE-nivå 4139 skulle delas ut 

till allmänheten för att köras på allmänna vägar i Göteborg. Det självkörande läget skulle endast 

få aktiveras på en särskild vägsträcka i Göteborg som var fem mil lång bestående av flerfiliga 

vägar med tät pendeltrafik och där köbildning ofta uppstår. Den maximala hastigheten var 

begränsad till 70-80 km/tim och körbanorna i de olika färdriktningarna var separerade och inga 

korsningar förekom på sträckan.140 Som ovan nämnts satte däremot Transportstyrelsen stopp 

för projektet på grund av oklarheterna kring ansvarsfrågan ifall en olycka skulle uppstå. 

Eftersom ingen som var anställd på Volvo skulle ingå i projektet utan istället vanliga personer 

ansåg Transportstyrelsen att det var för oklart hur ansvaret skulle fördelas om olyckan var 

framme.141 

 

I utredningens uppdrag ingick i andra hand att överväga och lämna författningsförslag för att 

skapa bättre rättsliga förutsättningar för en introduktion av självkörande fordon i allmän trafik. 

Detta utmynnade i slutbetänkandet SOU 2018:16 – vägen till självkörande fordon – 

introduktion som överlämnades i mars 2018. Nedan sker en redogörelse för hur utredningen 

resonerade kring ansvarsfrågan.  

                                                 
136 Prop. 1990/91:197 s. 99. 
137 Blomstrand, S., Broqvist, P-A., Lundström, R-S, Produktansvarslagen: en kommentar till den svenska lagen i 

ett EG-perspektiv, s. 93.  
138 Ibid.  
139 Se tabell 1 ovan.  
140 SOU 2016:28 s. 43.  
141 Campanello, Volvos försök med självkörande bilar i Göteborg stoppas, NyTeknik, 2018-06-14. 
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Utredningens ställningstagande kring det civilrättsliga ansvaret var som nämnts inledningsvis i 

uppsatsen att det inte fanns något i regelverken som direkt hindrar en marknadsintroduktion av 

självkörande fordon. Utredningen ansåg att behovet av ekonomisk ersättning vid olycka 

orsakad av ett självkörande fordon väl kan tillgodoses av civilrätten. Det lämnades därför inga 

förslag till regeländringar i detta hänseende. Utredningen framhöll däremot att det kan finnas 

ett behov att följa utvecklingen och att en ny bedömning kan behöva göras när mer information 

blir tillgänglig om de olika affärsmodellerna och riskerna med självkörande fordon.142 Gällande 

ersättning enligt TskL menade utredningen att lagen i grunden är teknikneutral eftersom det är 

fordonsägaren som har kravet att teckna en trafikförsäkring. Utredningen ansåg således att 

lagen inte behöver någon vidare anpassning till självkörande fordon. Som redogjorts för ovan 

utgår ersättning enligt TskL för skada i följd av trafik.143 Eftersom trafik med motordrivet 

fordon föreligger så fort fordonet kommit i rörelse krävs det inte att det ska finnas en förare i 

fordonet för att skadan ska anses ha uppstått i följd av trafik.144 Det medföljer att olyckor 

orsakade av självkörande fordon, där det i vissa fall inte anses finnas en förare, bör omfattas av 

TskL. Eftersom TskL bygger på ett rent strikt ansvar där den skadelidande kan vända sig direkt 

till fordonets försäkringsbolag och kräva ersättning ansåg utredningen att inga regeländringar 

är behövliga för att anpassa lagen till självkörande fordon.145 

 

Störst fokus i utredningen ägnades åt hur det straffrättsliga ansvaret ska fördelas vid 

självkörande fordon. Det kan inom denna uppsats syfte vara värt att lyfta fram några av de 

resonemang som utredningen förde kring det straffrättsliga ansvaret. Inte minst då det kan 

inspirera till lösningar avseende den civilrättsliga ansvarsfördelningen. Utredningens förslag på 

hur det straffrättsliga ansvaret ska fördelas om det självkörande fordonet mot all förmodan 

begår en trafiköverträdelse, till exempel kör mot rött ljus, var att det ska införas en 

sanktionsavgift. Gällande en sanktionsavgift lyfte utredningen fram att två olika modeller kan 

användas. Å ena sidan är fordonstillverkaren i första hand ansvarig, med möjlighet att i ett 

senare steg kräva fordonsägaren på ersättning om det är denne som orsakat en överträdelse. Å 

andra sidan kan fordonsägaren i första hand anses ansvarig för överträdelsen. Skulle 

överträdelsen sedermera visa sig bero på att fel i produkten förelåg kan fordonsägaren i sin tur 

kräva tillverkaren på ersättning. Utredningen kom fram till att den senare modellen bör 

användas, alltså att fordonsägaren i första hand ska svara för fordonets överträdelser vid 

automatiserad körning. Som stöd för slutsatsen framförde utredningen att det redan idag i 

många länder i Europa är fordonets ägare som ansvarar för trafikförseelser oavsett vem som 

kör fordonet. Att införa en sanktionsavgift för fordonsägaren skulle i så fall motsvara den 

regleringen som redan finns i stora delar inom EU. Skulle överträdelsen bero på att fel i fordonet 

föreligger kan som sagt fordonsägaren kräva ersättning av tillverkaren. Utredningen medgav 

emellertid att ett utkrävande av ansvar enligt reglerna för produktansvar kan bli svårt för 

fordonsägaren och att det därför blir viktigt att se till de garantiåtaganden som tillverkaren 

tillhandahåller.146  

 

Utredningen förde även resonemang kring vilken roll föraren ska ha under automatiserad 

körning i förhållande till det straffrättsliga ansvaret. Frågan om föraren ska åläggas ett så kallat 

övervakningsansvar över hur det automatiserade körsystemet utför sina arbetsuppgifter 

                                                 
142 SOU 2018:16 s. 775. 
143 Se avsnitt 3.3.  
144 SOU 2018:16 s. 779 f.  
145 Ibid s. 780.  
146 Ibid s. 699 ff.  
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diskuterades särskilt.147 SAE utgår från att det endast ska finnas två så kallade ”beslutsloopar” 

vid automatiserad körning, innanför och utanför. Är en förare innanför beslutsloopen behöver 

föraren och fordonet fortfarande varandra. Under automatiserad körning kommer föraren 

däremot befinna sig utanför loopen och således inte ha någon uppgift över körningen utan 

kommer istället att betraktas som en passagerare. Utredningen diskuterade om en tredje 

beslutsloop skulle införas vid automatiserad körning, ovanför. På en ovanför-nivå finns det 

alltid en person kvar som kan ta det juridiska ansvaret för tekniken, föraren skulle på denna 

nivå finnas kvar som en slags garant och således ha ett övervakningsansvar över fordonet under 

den automatiserade körningen.148 Utredningen kom däremot fram till att ett övervakningsansvar 

för föraren under automatiserad körning inte är en lämplig lösning. Om ett fordon är konstruerat 

på ett sådant sätt att den behöver stöd och övervakning av en förare för att kunna färdas säkert 

och hantera vissa trafiksituationer, bör det inte klassificeras som automatiserad körning. Att 

införa ett övervakningssystem skulle enligt utredningen uppfattas som ett för tungt ansvar för 

föraren och därigenom leda till att intresset för självkörande fordon skulle bli lågt. En förare 

ska således i inte ha något straffrättsligt ansvar för själva körningen under automatiserad 

körning enligt utredningen.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 SOU 2018:16 s. 636.  
148 SOU 2019:16 s. 637.  
149 Ibid s. 639.  
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Kapitel IV 

4. Analys  

4.1 Inledande kommentar 
Analysen i förevarande uppsats har för avsikt att diskutera den i kapitel 1 uppställda 

frågeställningar, diskussionen sker utifrån den gällande rätt som har redogjorts för i kapitel 3. 

Syftet med uppsatsen är som sagt inte att hitta ett svar de lege lata kring hur olika 

ansvarssituationer med självkörande fordon ska bedömas. Syftet har istället varit att utifrån 

gällande rätt identifiera eventuella brister i dagens reglering kring skadeståndsansvaret i 

förhållande till självkörande fordon. Vidare har syftet även varit att bidra med inspiration till 

rättsutvecklingen genom att rekommendera olika lösningar på hur ansvarsfrågan på bästa sätt 

skulle kunna lösas. Dessa syften kommer även genomsyra analysdelen där det löpande i 

avsnittet lyfts problem som växlar med eventuella lösningar på problemen. Det som är 

intressant utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar är att undersöka sådana skador som 

uppstår med självkörande fordon som har en hög eller fullt självkörande nivå enligt den 

klassificeringstabell enligt ovan.150 Resonemangen i analysen kommer således att ske utifrån 

två olika automatiseringsnivåer och skadesituationer enligt nedan. Utöver dessa två exempel 

kommer även några generella resonemang föras kring sådana frågor som är tillämpbara på 

självkörande fordon i allmänheten och således inte inriktat på en specifik SAE-nivå.   

Exempel 1: Skada uppstår vid färd med ett självkörande fordon på nivå 4, efter att 

fordonet signalerat att behov av förarstöd krävs. Enligt tabellen ovan151 består ett 

fordon på SAE-nivå 4 av hög automatisering där ett självkörande system har 

kontroll över köruppgiften i vissa trafiksituationer. Det måste finnas en förare i 

fordonet, men föraren behövs inte alls när fordonet är inställt på det självkörande 

läget. Med ett självkörande fordon på nivå 4 kan det vara tillåtet att ha det 

automatiserade systemet aktivt på vissa vägsträckor, när det tillåtna området upphör 

måste föraren ta över. Även i de fall föraren inte reagerar på fordonets uppmaning 

på ett lämpligt sätt ska fordonet ändå kunna hantera situationen.  

 

Exempel 2: Skada uppstår vid färd med självkörande fordon på nivå 5. På nivå 5 

har det självkörande fordonet kontroll över köruppgiften i alla trafiksituationer och 

miljöer som en fysisk förare klarar av. Fordonet kan vara förarlöst och kommer 

även sannolikt sakna ratt och pedaler.152  

Det kan vara värt att inledningsvis redogöra för de olika typer av skador som kan uppstå 

vid trafik med självkörande fordon. De olika typer av skador som kan uppstå är bland 

annat personskador på personer i och utanför fordonet, skada på egendom, skada på andra 

fordon samt skada på det egna fordonet. 

 
 

                                                 
150 Se tabell 1.  
151 Ibid.  
152 Ibid.  
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4.2 Ansvarsfrågan utifrån exempel 1  
Det centrala regelverket för skador som uppstår i trafiken är som ovan nämnts TskL.153 En 

introduktion av självkörande fordon bör kunna hanteras på ett relativt bra sätt enligt lagen som 

gäller idag eftersom den i grunden är teknikneutral, vilket även nämns av utredningen i SOU 

2018:16.154 Det är fordonets ägare som tecknar den obligatoriska trafikförsäkringen som 

regleras enligt TskL och lagen är som tidigare nämnts uppbyggd på ett rent strikt ansvar. Vid 

personskada utgår ersättning utan att någon vållandebedömning behöver göras och 

ersättningsansvaret ligger även direkt på trafikförsäkringsgivaren. Ersättning garanteras vidare 

enligt lagen i de fall ett försäkringspliktigt men ändå oförsäkrat fordon orsakar skada och även 

i de fall att en skadevållare inte går att identifiera.155 

 

För att ersättning ska utgå enligt TskL krävs det inledningsvis som tidigare redogjorts att en 

skada har uppstått i följd av trafik.156 Det bör inte föreligga någon problematik avseende detta 

rekvisit och en introduktion av självkörande fordon i och med den utvidgade innebörd rekvisitet 

har fått genom HD:s praxis. Trafik med motordrivet fordon anses föreligga så fort ett fordon är 

i rörelse, även i de fall en förare inte befinner sig i fordonet. Att den som färdas i ett självkörande 

fordon i vissa fall inte kommer räknas som förare bör således inte medföra en problematik på 

detta plan. Enligt HD:s praxis157 omfattas även sådana skador som uppstår när ett fordon är 

stillastående av rekvisitet, om skadorna har ett sådant samband med hur en bil normalt brukas. 

 

Vid sakskador som uppstår på grund av kollision kan däremot ett införande av självkörande 

fordon bli mer problematiskt utifrån gällande rätt. Som tidigare redogjorts för utgår ersättning 

för sakskada på det egna fordonet enligt 10 § 2 st. TskL endast om skadan har uppkommit i 

följd av trafik med annat fordon. Det krävs vidare att det är det andra fordonet som orsakar 

skadan genom vållande i samband med förandet av fordonet. Ersättning utgår även om det 

föreligger en bristfällighet på det andra fordonet som sedan orsakar skadan. Vid 

kollisionsskador krävs det således en culpabedömning likt den enligt SkL för att avgöra vem 

som bär ansvaret för den skada som uppstått. Det måste avgöras vem som ansvarar för skadan 

för att det ena fordonet ska ha rätt att kräva ersättning för skadorna på fordonet ur det andra 

fordonets trafikförsäkring. Om ett av fordonen färdades med automatiserad körning aktiverad 

blir således frågan hur culpabedömningen ska göras i ett sådant fall. Det automatiserade 

programmet bör sannolikt inte kunna anses ha uppträtt på ett culpöst sätt. Istället blir det en 

fråga om ansvaret i detta fall kan åläggas föraren i det självkörande fordonet. Enligt exemplet 

ovan har alltså skada uppstått vid färd med ett självkörande fordon på nivå 4, efter att fordonet 

signalerat att särskilt förarstöd krävs. Frågan är vilket ansvar som kan åläggas föraren som 

hastigt tvingas ingripa efter fordonets signal. Med ett självkörande fordon på nivå 4 är det 

utlovat att körsystemet ska hantera den huvudsakliga köruppgiften och att föraren under tiden 

ska kunna ägna sig åt andra aktiviteter. Det är vidare utlovat att fordonet ska kunna hantera 

situationen om föraren inte reagerar på fordonets uppmaning på ett lämpligt sätt. Utifrån det 

kan det anses som hårdraget att föraren ska anses som oaktsam och bära ansvaret för den 

uppkomna skadan. I exemplet har det självkörande systemet skapat en icke önskvärd situation 

som medför att föraren måste ta över körningen. Det kan således anses som ett icke-önskvärt 

resultat att ansvaret övervältras på föraren för en skada som har uppstått i följd av att det 

självkörande systemet handlat på ett olämpligt sätt. En fråga som fortfarande är oklar är även 

hur lång tid föraren kommer ha på sig att reagera efter fordonets signal att förarstöd krävs. I 
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trafiksammanhang är det allt som oftast fråga om mycket korta reaktionstider för att en olycka 

ska undvikas. Det skulle därför kunna bli omöjligt för en förare i fordonet som inte övervakar 

körningen att tillräckligt snabbt hinna reagera och undvika den potentiella olyckan. Det går att 

tänka sig en helt hypotetisk situation där det självkörande fordonet av någon anledning missar 

att läsa av en stoppskylt, åker ut på vägen och signalerar till föraren att ingripa i körningen 

samtidigt som ett annat fordon kommer körandes på den korsande vägen. I ett sådant fall skulle 

föraren aldrig hinna reagera och manövrera fordonet på ett sådant sätt att olyckan kan undvikas. 

Som nämnts ovan har en kollisionsskada enligt TskL uppstått även om det andra fordonet skulle 

väja undan och till exempel köra ner i diket.158  Utifrån detta kan det alltså uppstå situationer 

där det står klart att det självkörande fordonet har orsakat skadan men där varken det 

automatiserade systemet eller föraren kan anses som oaktsam. Om varken det automatiserade 

systemet eller föraren i fordonet kan anses som vållande till skadan kan det andra fordonet 

således inte få ersättning för den sakskada som uppstått på fordonet ur det självkörande 

fordonets trafikförsäkring. Utan ersättning för sådan skada måste istället tas ur den egna hel- 

eller halvförsäkringen, om en sådan är tecknad. Det är som tidigare nämnt den som begär 

ersättning för sakskada på det egna fordonet ur annans trafikförsäkring som också har 

bevisbördan att det andra fordonet har varit vållande till skadan.159 

 

Sådana kollisionsskador som ett fordon med självkörande läge aktiverat orsakar bör däremot 

istället kunna täckas in under rekvisitet ”bristfällighet på det fordonet” i 10 § 2 st TskL. Med 

bristfällighet avses som ovan nämnts varje sådan avvikelse på fordonet från vad som är 

föreskrivet i trafikförfattningarna i fråga om konstruktion eller utrustning. Det innebär att 

sådana avvikelser som anses vara ett produktionsfel enligt PAL omfattas av denna 

bestämmelse, till exempel om trafikskada uppstår genom att bromssystemet på ett fordon är 

behäftad med en säkerhetsbrist.160 Om det går att styrka att det förelåg en defekt i det 

automatiserade körsystemet vid tiden för skadans uppkomst bör detta omfattas av rekvisitet 

bristfällighet. Igen är det upp till den skadelidande att visa på att denna bristfällighet har orsakat 

skadan, och även att det föreligger adekvat kausalitet mellan bristfälligheten och skadan. Går 

det att styrka detta kan således det självkörande fordonet anses som vållande till skada och det 

andra fordonet har rätt till ersättning för den sakskada som uppstått. I slutändan är det som sagt 

försäkringsgivaren som ersätter sådan skada. Här finns det vidare ett samband mellan TskL och 

PAL. Försäkringsgivaren har en återkravsrätt enligt 20 § 2 st. TskL för det utgivna 

ersättningsbeloppet för sådana skador som även omfattas av PAL. Försäkringsgivaren inträder 

med andra ord i den skadelidandes rätt till skadestånd enligt PAL. Skadestånd enligt PAL utgår 

som ovan nämnts när det föreligger en säkerhetsbrist i en vara. En produkt ska vara så säker 

som det skäligen kan förväntas, och det ställs högre krav på säkerheten om produkten ska 

användas för sådana ändamål som kan innebära stora risker för allvarliga skador. En 

säkerhetsbrist delas vanligtvis in i tre olika felbegrepp, konstruktionsfel, fabrikationsfel och 

instruktionsfel.161 Beträffande självkörande fordon bör konstruktionsfel vara det som 

framförallt blir aktuellt, alltså ett sådant fel som uppstått på grund av att konstruktionen inte är 

förenlig med den rådande tekniska och vetenskapliga standarden. Felet föreligger även med stor 

sannolikhet i varje produkt från samma tillverkningsserie. Har ett fel i det automatiserade 

körsystemet upptäcks i ett fordon är det stor chans att samma fel föreligger i alla fordon från 

samma tillverkningsserie. Står det klart att den skada som har uppstått beror på ett 

konstruktionsfel i det självkörande fordonet bör således försäkringsgivaren kunna ställa krav 

på fordonstillverkaren för den utgivna ersättningen. Inledningsvis när självkörande fordon 
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introduceras på marknaden kan det däremot föreligga en bristfällighet i denna reglering. Ansvar 

enligt PAL utandas i två olika fall som tidigare har redogjorts för.162 Sådana skador som anses 

vara utveckling- eller systemskador omfattas inte av produkttillverkarens ansvar enligt lagen. 

Utvecklingsskador är enligt 8 § 4 p. PAL sådana skador som inte ens den främsta vetenskapliga 

expertisen kan känna till och därför är sådana fel omöjliga att upptäcka, varför ett ansvar i 

sådana fall inte kan åläggas tillverkaren.163 Det finns en stor chans att fel som uppstår i ett 

automatiserat körsystem kan komma att klassas som utvecklingsskador på grund av den 

komplicerade tekniken som krävs för att genomföra ett helt eller delvis självkörande fordon. 

De fel som eventuellt kan uppstå i ett inledande stadie kan utgöra sådana fel som ingen hade 

möjlighet att förutse, inte ens den främsta vetenskapliga expertisen. Det är emellertid 

tillverkaren som ska styrka att det är fråga om en utvecklingsskada. Om felen skulle komma att 

klassas som utvecklingsskador kan detta leda till ett ansvarsvakuum där ingen kan anses 

ansvarig för den uppkomna sakskadan vid kollisioner. Detta eftersom både ansvaret enligt 10 § 

2 st. TskL för sådana bristfälligheter på fordonet och ansvaret enligt PAL inte kan anses vara 

uppfyllt, samtidigt som varken det automatiserade körsystemet eller föraren kan anses ha vållat 

skadan genom oaktsamhet. Inledningsvis kommer detta framförallt även leda till stora tids- och 

kostnadskrävande utredningar av framförallt försäkringsbolagen för att avgöra hur ansvaret ska 

fördelas vid uppkommen skada, samt om möjlighet till återkravsrätt föreligger i det särskilda 

fallet. 

 

På grund av det eventuella ansvarsvakuum som kan uppstå enligt ovan måste resonemang föras 

kring hur ansvarsfördelningen på bästa sätt ska lösas. Tidigare i uppsatsen har det redogjorts 

för olika situationer där ett rent strikt ansvar blir aktuellt.164 Av redogörelsen framgår det att 

rent strikt ansvar främst regleras genom lag i sådana verksamheter som anses särskilt farliga. 

Anledningen till att ett rent strikt ansvar införs är på grund av att det skulle bli allt för 

kostnadskrävande, på grund av riskerna och de invecklande omständigheterna, att göra en 

sedvanlig vållandebedömning för skador som uppstår i sådana verksamheter.165 Frågan är om 

självkörande fordon skulle kunna räknas som en sådan särskilt farlig verksamhet som befogar 

ett införande av ett rent strikt ansvar för fordonstillverkaren. Det långsiktiga syfte med att införa 

självkörande fordon är som nämns inledningsvis att antalet olyckor ska minskas och att det ska 

bli säkrare att färdas i trafiken, i och med att den mänskliga faktorn tas bort. Det har däremot 

redan inträffat en dödsolycka i USA med ett självkörande fordon inblandat.166 Den teknik som 

krävs för att genomföra ett komplett trafiksäkert helt eller delvis självkörande fordon är som 

sagts genomgående i uppsatsen oerhört komplicerad. Innan denna teknik är fulländad måste det 

räknas med att olyckor kommer att uppstå. En inledande reglering om rent strikt ansvar för 

fordonstillverkaren kan således anses som befogad i detta fall. Även i ett sådant fall att 

självkörande fordon inte kan betraktas som en särskilt farlig verksamhet bör det ändock finnas 

möjlighet att ålägga fordonstillverkaren ett rent strikt ansvar för uppkomna skador. Enligt praxis 

från HD som ovan nämnts kan det rent strikta ansvaret även bli aktuellt i sådana verksamheter 

som inte anses som särskilt farliga. HD har ibland annat två olika fall167 ålagt en verksamhet ett 

rent strikt ansvar samtidigt som domstolen uttryckligen uttalat att verksamheten inte kan anses 

som särskilt farlig. Det är däremot än så länge svårt att se en tydlig gränsdragning för när ett 

sådant ansvar är motiverat.168 Även om det länge ansågs som djärvt, och nästintill 
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revolutionerande har rent strikt ansvar ålagts även när det saknas stöd i lag för det.169 Det 

innebär att det gällande självkörande fordon kan finnas möjligheter att ålägga 

fordonstillverkaren ett rent strikt ansvar även utan att det införs en särskild reglering för det. 

Enligt min mening bör det däremot inte förlitas på detta eftersom det med stor sannolikhet är 

mer undantag än regel att sådant ansvar döms ut med tanke på den ändå fortfarande restriktiva 

syn som finns kring rent strikt ansvar utan lagstöd i svensk rätt. För att på bästa sätt lösa 

ansvarsproblematiken inledningsvis när självkörande fordon introduceras på marknaden vore 

enligt min mening en reglering om rent strikt ansvar för fordonstillverkaren berättigad. När den 

tekniska kunskapen sedan är tillräckligt hög och fordonen blir mer trafiksäkra kan det ses över 

om annan reglering är mer lämplig. Frågan är emellertid om detta är ett ansvar som 

fordonstillverkarna är villiga att åta sig.  

 

En alternativ lösning kring ansvarsfrågan avseende självkörande fordon på nivå 4 kan vara att 

införa ett presumtionsansvar för fordonstillverkaren.170 Som tidigare nämnts är det en allmän 

regel inom civilrätten att den som påstår något också har bördan att styrka det påståendet. I 

vissa speciella fall när det anses befogat har emellertid bevisbördan vänts om och lagts på den 

andra parten att styrka att påståendet inte är korrekt. Till exempel anses fel som uppstått inom 

de sex första månaderna från köpet ha funnits vid tiden för avlämnandet enligt KköpL, om inte 

säljaren motbevisar detta.171 Bevisbördan kan också läggas på den andra parten om det anses 

att den parten har större möjligheter att bevisa motsatsen än vad den andra parten har att styrka 

sitt påstående.172 På grund av den komplicerade tekniken vad gäller självkörande fordon kan 

det bli svårt för den enskilde att bevisa att ett fel på det automatiserade körsystemet förelåg vid 

tiden för skadans uppkomst. Det bör därför anses som mer lämpligt att ett presumtionsansvar 

åläggs fordonstillverkaren, eftersom denne bör ha kunskapen om den teknik som används i 

fordonet.  För att föraren istället ska bli ansvarig för skada som uppstår när det självkörande 

läget är aktiverat krävs det således att fordonstillverkaren visar på att det automatiserade 

systemet fungerade korrekt vid skadan, och att det istället var föraren som agerade culpöst. En 

reglering om ett sådant presumtionsansvar ses enligt min mening som den långsiktigt mest 

lämpliga lösningen för fordon med självkörande funktioner på SAE-nivå 4.  

 

4.3 Ansvarsfrågan utifrån exempel 2 
Ansvarsbedömningen för skada som uppstår med ett självkörande fordon på SAE-nivå 5 blir 

något annorlunda än bedömningen enligt exemplet ovan. På nivå 5 har det automatiserade 

fordonet som ovan nämnts full kontroll över körningen och fordonet kommer även sannolikt 

att sakna både ratt och pedaler. Fordonet kan med andra ord vara helt förarlöst. Eftersom den 

som färdas i bilen inte kan klassas som förare och inte heller kan behöva ingripa i körningen 

bör det som utgångspunkt vara svårt att ålägga denne ett ansvar för skada som uppstår. Alla 

som färdas i ett självkörande fordon på denna nivå bör istället komma att klassas som 

passagerare. Den inverkan passagerarna kan ha på det självkörande fordonet på denna nivå är 

som ovan nämnts att ge instruktioner till systemet och aktivera ett nödstopp.173 Frågan blir 

således om ansvar kan åläggas en passagerare som ger olämpliga instruktioner till systemet 

eller på ett olämpligt sätt använder nödstoppet. Som tidigare redogjorts för kan en passagerare 

som i tillräcklig hög grad inverkar i körningen komma att betraktas som förare.174 Till exempel 

om passageraren håller i ratten och kontrollerar styrningen medan föraren sköter gas och broms. 
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Ansvar enligt 10 § 2 st. TskL blir också aktuellt om en passagerare ingriper eller påverkar 

förandet på ett oaktsamt sätt.175 En passagerare som under färd drar i handbromsen har däremot 

inte ansetts kunna betraktas som förare enligt praxis.176 Detta bör kunna likställas med en 

passagerare i en självkörande bil på nivå 5 som drar i nödstoppet. Att dra i nödstoppet på ett 

olämpligt sätt bör således inte medföra att passageraren kan hållas ansvarig som fordonsförare 

enligt gällande rätt. Det måste däremot klargöras hur stor inverkan en passagerare kan komma 

att ha på körningen på nivå 5. Det framstår inte som optimalt om en passagerare både medvetet 

och omedvetet kan skapa farliga situationer i trafiken genom att instruera körsystemet på ett 

olämpligt sätt utan att få något ansvar för det, till exempel genom att instruera systemet att göra 

riskfyllda omkörningar. Samtidigt bör körsystemet på nivå 5 vara så pass välutvecklad att den 

avböjer sådana instruktioner från passagerarna som uppfattas som olämpliga och riskfyllda vid 

körningen. Det är svårt att idag säga vad som gäller kring detta men det är värt att följa 

utvecklingen.  

 
Utöver sådana eventuella situationer där passageraren på något sätt påverkar körningen bör 

rimligtvis körsystemet bära ansvaret i form av fordonsförare. Som redogjorts i andra exemplet 

ovan kvarstår däremot frågan hur det är möjligt i sådana skadesituationer som kräver en 

culpabedömning, till exempel vid kollisionsskador. Går det att anse att en artificiell maskin har 

uppträtt på ett culpöst sätt? Vilka möjligheter har det automatiserade systemet till exempel att 

inse risken för en skada, vilket är en av flera förutsättningar för att oaktsamhet ska anses 

föreligga.177 Även här bör det istället bli fråga om bristfällighet på fordonet enligt 10 § 2 st. 

TskL och vidare ett produktansvar för fordonstillverkaren. Samma problem uppstår däremot 

även på denna nivå kring frågan om de fel som uppstått på fordonet inledningsvis kan komma 

att klassificeras som utvecklingsskador, vilket skulle leda till att fordonstillverkaren undgår 

ansvar enligt PAL. Samma ansvarsvakuum skulle med andra ord uppstå även på denna nivå.    

 

En alternativ lösning som är värd att belysa är frågan om den som färdas i det självkörande 

fordonet ska ha ett övervakningsansvar över körningen. Som redogjorts för ovan kom 

utredningen i SOU 2018:16 fram till att ett övervakningsansvar för föraren under automatiserad 

körningen inte är en lämplig lösning, utifrån ett straffrättsligt perspektiv. Om ett fordon är 

konstruerat på ett sådant sätt att den behöver stöd och övervakning av en förare för att kunna 

färdas säkert och hantera vissa trafiksituationer, bör det inte klassificeras som automatiserad 

körning. Att införa ett övervakningssystem skulle enligt utredningen uppfattas som ett för tungt 

ansvar för föraren och därigenom leda till att intresset för självkörande fordon skulle bli lågt.178 

Enligt min mening bör samma resonemang kunna föras i ett civilrättsligt perspektiv. Ett 

övervakningsansvar för den som färdas i fordonet går också emot syftet med självkörande 

fordon, att passageraren ska kunna ägna sig åt annan aktivitet samt att den självkörande 

tekniken ska vara säkrare än manuell körning. Att ålägga den som färdas i fordonet ett 

egentligen strikt ansvar kan även leda till att fordonstillverkarna inte gör allt de kan för att 

utveckla fullt säkra fordon, eftersom de i slutändan inte skulle bära något ansvar om olyckan 

skulle vara framme. Eftersom de som färdas i ett självkörande fordon på nivå 5 inte har någon 

som helst kontroll över körningen, utöver nödstoppet och kunna ge instruktioner, skulle man 

enligt min mening kunna jämställa dessa med passagerare på en buss eller ett tåg. Att tänka sig 

att en passagerare ska ansvara för en skada som uppstår vid färd med antingen buss eller tåg 

måste anses som orimligt. Det bör enligt mig kunna gå att applicera samma tankesätt på de som 
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färdas i ett självkörande fordon på nivå 5. Även om det inte finns någon fysisk förare så är det 

fortfarande någon annan som ansvarar för körningen utanför passagerarnas egentliga kontroll.  

 

Till skillnad från självkörande fordon på nivå 4 kan inte ett presumtionsansvar för 

fordonstillverkaren i detta fall bli aktuellt gentemot de som färdas i fordonet. På grund av att de 

som färdas i fordonet troligtvis inte på något sätt kan anses ha ett ansvar för det som händer 

under körningen går det inte för fordonstillverkaren att visa på att dessa varit oaktsamma. Ett 

alternativ är emellertid den lösning som utredningen i SOU 2018:16 förde kring det 

straffrättsliga ansvaret, att fordonsägaren ska bära det huvudsakliga ansvaret för sådana 

trafikförseelser som sker under den automatiserade körningen.179 På samma sätt skulle 

fordonsägaren eventuellt kunna bära det huvudsakliga civilrättsliga ansvaret för sådana 

sakskador som uppstår på andra fordon under automatiserad körning. Detta kan likställas med 

den reglering som idag finns avseende ansvaret avseende utomstående olyckor vid färd med 

luftfartyg. Som tidigare redogjorts för ansvarar luftfartygets ägare strikt för sådana skador som 

personer eller egendom när ett luftfartyg störtar eller när föremål faller ned från luftfartyget.180 

Luftfartyg färdas idag i stort sett helt automatiserat varför en jämförelse med självkörande 

fordon inte är helt obefogad, däremot bör det ske med försiktighet. En ägare av ett luftfartyg är 

med största sannolikhet en juridisk person medan ägare av självkörande fordon huvudsakligen 

kommer vara enskilda konsumenter. Det bör därför ses som mer befogat att ålägga en 

luftfartygsägare ett rent strikt ansvar än en fordonsägare. Enligt min mening bör det 

huvudsakliga ansvaret vid automatiserad körning, i motsats mot utredningens förslag, ligga på 

fordonstillverkaren inledningsvis. Fordonstillverken ska sedan kunna kräva ersättning av 

fordonsägaren om det går att styrka att denne på något sätt har orsakat skadan som uppstått. Till 

exempel om fordonsägaren inte tillåtit en säkerhetsuppdatering av körsystemet eller om denne 

på något sätt manipulerat körsystemet på ett otillåtet sätt. Som nämnts i analysen av det tidigare 

exemplet ovan bör fordonstillverkaren ha större möjligheter att kunna styrka på att det 

automatiserade systemet inte orsakade skadan än tvärtom. Utifrån reglerna om bevisbördans 

placering bör det i detta fall anses befogat att ålägga fordonstillverkaren ett presumtionsansvar 

för skadans uppkomst.   

 

Som redogjorts i analysen av exemplet ovan bör dock den mest naturliga lösningen 

inledningsvis vara att fordonstillverkaren bär ett rent strikt ansvar för de skador som 

uppkommer vid färd med ett självkörande fordon. Innan tekniken är fullutvecklad kommer 

olyckor att ske, vilket det redan idag finns exempel på. Verksamheten med självkörande fordon 

bör således till en början kunna klassificeras som en sådan särskilt farlig verksamhet som 

befogar en reglering av ett rent strikt ansvar. Ju mer säkrare och ju mer utvecklad tekniken blir 

går det att se över regleringen och löpande lätta på ansvaret för fordonstillverkarna.  
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4.4 Det inomobligatoriska ansvaret   

För sådana skador som uppstår på den egna bilen eller annan egendom som tillhör köparen bör 

det finnas redan idag finnas ett fullgott skydd för enligt gällande konsumentlagstiftning. Som 

tidigare redogjorts för har en näringsidkare både ett kontrollansvar och ett produktansvar för 

den vara han säljer.181 Kontrollansvaret är som tidigare har nämnts omfattande och för att 

säljaren ska undgå ansvar måste fyra kumulativa rekvisit vara uppfyllda. Det är även säljaren 

som har bevisbördan att samtliga rekvisit är uppfyllda i det särskilda fallet.182 Det bör således 

finnas goda möjligheter för den som har köpt ett fordon med självkörande funktioner av en 

näringsidkare att vända sig mot denne och kräva skadestånd för skadorna som har uppstått på 

den egna bilen. För att näringsidkaren ska anses vara skadeståndsskyldig krävs emellertid att 

skadan som uppstått är på grund av att fordonet var felaktig enligt gällande lag. Som tidigare 

nämnts ska en vara anses som felaktig enligt 16 § KköpL om den inte stämmer överens med 

vad som följer av avtalet. Utöver avtalet ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av 

samma slag i allmänhet används och bland annat stämma överens med den beskrivning som 

säljaren har lämnat.183 Ett fordon med självkörande funktioner som orsakar en skada på grund 

av att automatiseringen inte beter sig på ett ändamålsenligt sätt bör i allra högsta grad falla in i 

felbegreppet. Det som kan bli problematiskt i detta hänseende är bevisfrågan, till skillnad från 

bestämmelserna om säljarens skadeståndsansvar åligger det köparen i detta fall att påvisa att ett 

fel på varan föreligger. Om det skulle uppstå en skada som kan misstänkas bero på att fordonets 

självkörande system är det alltså upp till köparen att visa på det. Med tanke på den komplicerade 

tekniken ett självkörande fordon kommer bestå av kan det tänkas bli svårt för den enskilde att 

styrka att något i systemet har brustit, vilket också har orsakat skadan. Ett annat problem som 

har identifierats i denna framställning är tidpunkten för fel. Som tidigare nämnts svarar säljaren 

endast för sådana fel som fanns vid tiden för varans avlämnande.184 Självkörande fordon 

kommer med stor sannolikhet bestå av att löpande säkerhetsuppdateringar på körsystemet. 

Frågan blir därför hur tidpunkten för felet kommer att bedömas vid sådana uppdateringar. Ska 

ett fel anses ha förelegat vid fordonets avlämnande även om felet beror på en felaktig 

uppdatering av fordonets mjukvara i ett senare skede? Det är värt att följa utvecklingen kring 

detta.  

 

Ett annat problem i det inomobligatoriska ansvaret som tidigare belystes i uppsatsen var den 

eventuella gränsdragningsproblematiken mellan om ett fordon med självkörande funktioner ska 

ses som ett köp av en vara eller köp av en tjänst.185  Som tidigare nämndes är det fortfarande 

oklart hur den automatiserad körning kommer utformas. Å ena sidan kan den vara utformad på 

ett sådant sätt att allt finns med i fordonet från start där ingen vidare hjälp behövs för 

användandet av det de självkörande funktionerna. Å andra sidan kan det också bli så att fordonet 

vid automatiserad körning alltid måste vara uppkopplad till en viss tjänst från till exempel 

fordonstillverkaren.186 Beroende på utformningen kan det leda till en eventuell 

gränsdragningsproblematik kring vilket regelverk som blir aktuellt, antingen KköpL eller KtjL. 

Vid avtal som innehåller inslag av både vara och en tjänst som ska utföras ska som ovan nämnts 

bedömningen ske först och främst utifrån värdet på varan kontra den utförande tjänsten. Även 

andra omständigheter som om den utförande tjänsten kräver erforderlig fackkunskap, 

skicklighet eller särskild utrustning ska beaktas. I vissa fall kan ett avtal bestå av två så pass 

                                                 
181 Se avsnitt 3.2.7.  
182 Ibid. 
183 Ibid.   
184 Se avsnitt 3.2.7.  
185 Ibid. 
186 Ibid. 
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självständiga delar av både tjänst och köp att dessa kan beaktas var för sig.187 Detta skulle kunna 

bli aktuellt vid självkörande fordon, framförallt på nivå 4 där körningen kan ske både manuellt 

och automatiskt. I sådana fall skulle köpet av fordonet i sig ses bedömas enligt köprättsliga 

regler och den automatiserade funktionen enligt tjänstreglerna. HD har emellertid poängterat 

att försiktighet bör iakttas med en sådan uppdelning eftersom det kan leda till problem avseende 

fastställandet av orsakssamband och vid beräkningen av prisavdrag.188 Enligt min mening bör 

ett självkörande fordon alltid anses som ett köp av vara och därför bedömas enligt KköpL. 

Själva värdet på fordonet som sådant bör vara så pass stort att den övervägande delen av köpet 

ska anses utgöra köp av vara. Det är svårt att tänka sig att det självkörande systemet kommer 

vara värt så pass mycket att en vidare bedömningen kring gränsdragningen skulle behöva göras, 

det skulle i så fall leda till anmärkningsvärt höga priser på dessa fordon. Även självkörande 

fordon på SAE-nivå 5 som saknar ratt och pedaler bör enligt min mening klassas som ett köp 

av en vara. Skulle det ändå bli aktuellt att självkörande fordon istället ska klassas som köp av 

tjänst kan det vara värt att se över gällande konsumentlagstiftning, eftersom KtjL inte är direkt 

tillämpbar på immateriella tjänster. Även om tjänster som faller utanför lagens 

tillämpningsområde ofta tillämpas med lagens regler analogt189 kan frågan ställas om detta 

utgör ett tillräckligt konsumentskydd. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 Se avsnitt 3.2.7.1. 
188 Se NJA 2001 s. 138.  
189 NJA 2002 s. 644. 
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Kapitel V 

5. Avslutande kommentar 
Syftet med förevarande uppsats har varit att utreda på vilka sätt självkörande fordon kan komma 

att påverka ansvarsfrågan enligt gällande rätt samt utreda om det finns behov av 

regelförändringar för att kunna hantera ansvarsfrågan vid en marknadsintroduktion av 

självkörande fordon. Syftet har även varit att bidra rättsutvecklingen genom de lege ferenda-

resonemang kring hur eventuella luckor enligt gällande rätt kan lösas på bästa sätt.  

 

Efter att ha redogjort för de ansvarsområden som kan bli aktuella och utifrån dessa analyserat 

vilka problem som kan uppstå vid en marknadsintroduktion av självkörande fordon, är 

slutsatsen den att ansvarsfördelningen enligt gällande rätt inte är självklar. TskL som den är 

utformad idag kommer att kunna hantera självkörande fordon i relativt stor grad, framförallt 

gällande personskador där ersättning utgår rent strikt. Frågetecken uppstår däremot när en 

culpabedömning kommer behöva göras, framförallt vid kollisionsskador. Här kommer det 

krävas särskild reglering för att anpassa rättsläget till en introduktion av självkörande fordon. I 

analysen har jag därför kommit fram till att en reglering om rent strikt ansvar för 

fordonstillverkaren är den mest lämpliga lösningen inledningsvis. Ju mer tekniken utvecklas 

och blir säkrare med tiden går det i takt med det lätta på fordonstillverkarens ansvar. Enligt min 

mening är ett presumtionsansvar för fordonstillverkaren en lämplig långsiktig lösning, eftersom 

denne bör ha bäst bevismöjligheter avseende den självkörande tekniken i fordonen. Det 

förutsätts utifrån ett presumtionsansvar att skada som uppstår under färd med ett självkörande 

fordon beror på ett fel i det automatiserade körsystemet. Kan fordonstillverkaren å sin sida 

styrka att körsystemet fungerade korrekt vid tiden för skadan bör istället fordonsägaren bli 

ansvarig. För en enhetlig reglering bör inte föraren eller de som färdas i fordonet kunna anses 

ha något ansvar för skada, varken på nivå 4 eller 5. En regel om presumtionsansvar bör enligt 

mig införas i TskL för att på så sätt inkludera den med det idag gällande 

trafikförsäkringssystemet, vilket innebär att det i så fall blir fordonsägarens försäkringsgivare i 

slutändan som blir ersättningsskyldig för skadan. Långt i framtiden när självkörande fordon är 

ett väl etablerat fenomen på de svenska vägarna kan det möjligtvis gå att se över om samma 

reglering ska gälla för dessa som idag gäller för manuella fordon. Så länge fel som uppstår i ett 

självkörande fordonet kan räknas som utvecklingsskador enligt PAL är detta däremot inte 

möjligt, eftersom det kan leda till att ett ansvarsvakuum uppstår där ingen kan anses ha vållat 

skadan.   

 

Det krävs fortsatt arbete för att anpassa gällande reglering till självkörande fordon och jag 

hoppas att jag med denna uppsats har bidragit med inspiration till framtida lagstiftningsarbeten 

på området. Jag kommer med spänning att följa den fortsatta utvecklingen. 
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