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Sammanfattning  

Den tekniska utvecklingen, närmare bestämt introduktionen av fenomenet självkörande for-

don, har medfört att det i skrivande stund föreligger viss oklarhet beträffande ansvarsfrågan 

enligt gällande rätt. Denna oklarhet har varit föremål för diskussion i ett delbetänkande från 

regeringen. I aktuell SOU1 finns sammanfattade förslag på reglering, däremot endast avseen-

de försöksverksamheten ”Drive Me” som biltillverkaren Volvo ligger bakom.  

För att bemöta denna oklarhet har rättsläget diskuterats och problematiserats i hopp om ökad 

insikt i frågan. Detta utifrån framförallt skadeståndslagen, trafikskadelagen och produktan-

svarslagen samt generella skadeståndsrättsliga principer och ansvarsformer. Sammantaget har 

det kunnat konstateras att det inte finns någon självklar lösning på problemet, även om det i 

ett flertal situationer går att få en uppfattning av vad som vore juridiskt rimligt. Uppsatsen 

bidrar således till en problematisering av rättsläget inför den kommande harmoniseringen av 

teknik och juridik; ett steg i utvecklingen.    

Abstract  

The technological development, specifically the introduction of the phenomenon of driverless 

vehicles, has meant that the time of writing, some ambiguity regarding the issue of liability 

under the law exists. This uncertainty has been discussed in an interim report from the gov-

ernment. Proposals on regulation are summarized in current SOU, however, only for the pilot 

project “Drive Me” as the automaker Volvo is behind. 

In order to address this uncertainty, the legal position has discussed and problematized in the 

hope of increasing awareness on the issue. Mainly from tort liability, Traffic damage Act, 

product liability law and liability forms and general principles of tort law. Overall, it´s been 

established that there is no obvious solution to the problem, although it´s possible to get an 

idea of what would be legally reasonable in a number of situations. The essay contributes thus 

to a discussion of problems of the legal position for the upcoming harmonization of technol-

ogy and law; a stage of development. 

 

																																																								
1 SOU 2016:28. 



Förkortningar och begrepp 

a.a.   - Anfört arbete. 

Adekvat kausalitet - Sambandet mellan händelse och skada. 

BrB   - Brottsbalken (1962:700).  

Culpa   - Vållande, oaktsamhet. 

Dir.   - Direktiv. 

f.   - Följande sida. 

ff.   - Följande sidor. 

Främmande rätt - Utländsk rätt.  

h   - Engelskans hour (timme).    

HD   - Högsta domstolen. 

Kap.   - Kapitel. 

Km   - Kilometer. 

Molntjänster  - IT-tjänster vilka tillhandahålls över Internet.  

Negligence   - Vårdslöshet, culpa.  

NHTSA  - National Highway Traffic Safety Administration.  

NJA   - Nytt Juridiskt Arkiv.  

p.   - Punkt. 

PAL   - Produktansvarslagen (1992:18). 

Programvara   - Datorprogram. Ibland kallad mjukvara.  

Prop.   - Proposition.  

Punitive damages - Straffande skadestånd. 

Ramdirektiv  - En ram för gemenskapens åtgärder på ett visst område. 

s.   - Sida. 

SAE   - Society of Automative Engineers. 

SkL   - Skadeståndslagen (1972:702). 

SOU   - Statens offentliga utredningar. 

Stare decisis  - Princip om att tidigare prejudikat ska följas. 

SvJT   - Svensk juristtidning.



Trafikbrottslagen - Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. 

TskL   - Trafikskadelagen (1975:1410). 

UNECE  - The United Nations Economic Commission for Europe.  

v.   - Mot.  

VTI   - Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1    Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1   Problembakgrund ........................................................................................................... 1  

1.2   Problemformulering ....................................................................................................... 1 

1.3   Syfte ............................................................................................................................... 2 

1.4   Metod och material......................................................................................................... 2 

1.5   Tidigare skrivelser på området ....................................................................................... 4 

1.6   Avgränsningar ................................................................................................................ 4 

1.7   Disposition ..................................................................................................................... 5 

2 Redogörelse beträffande fenomenet självkörande fordon.............................................. 7 

2.1   Övergripande bakgrund.................................................................................................. 7 

2.1.1 Historisk tillbakablick ........................................................................................ 7 

2.1.2 Lagstiftande organ och myndigheter avseende vägtrafik................................... 7 

2.1.3 Automatiseringsnivåer ....................................................................................... 8 

2.1.4 Självkörande teknik.......................................................................................... 10 

2.1.5 Tekniska begränsningar.................................................................................... 11 

2.2   Självkörande fordon i Sverige...................................................................................... 12  

2.2.1   Genomförande.................................................................................................. 12 

2.2.2   Aktörer ............................................................................................................. 12 

2.2.3  Funktion ........................................................................................................... 13 

2.3   Självkörande fordon i USA .......................................................................................... 13 

2.3.1  Genomförande.................................................................................................. 13 

2.3.2  Aktörer ............................................................................................................. 14 

2.3.3  Funktion ........................................................................................................... 14  

2.4   Självkörande fordon i Storbritannien ........................................................................... 14 

2.4.1  Genomförande.................................................................................................. 14 

2.4.2  Aktörer ............................................................................................................. 15 

2.4.3  Funktion ........................................................................................................... 15 

3  Nationell rätt .................................................................................................................... 16 

3.1   Allmänna förutsättningar för skadeståndsansvar ......................................................... 16 



3.1.1  Motiv och funktion........................................................................................... 16 

3.1.2 Tillämpningsområde......................................................................................... 16 

3.1.2.1 Skadetyper: Person- och sakskador......................................................... 17 

3.1.2.2 Ansvarsfrihet ........................................................................................... 17 

3.1.2.3 Adekvat kausalitet ................................................................................... 18 

3.1.3 Skadeståndsrättsliga ansvarsformer ................................................................. 18 

 3.1.3.1 Culpaansvar............................................................................................. 18 

 3.1.3.2 Strikt respektive rent strikt ansvar........................................................... 19 

3.1.4 Övriga ansvarsformer ....................................................................................... 20 

 3.1.4.1 Presumtionsansvar................................................................................... 20 

 3.1.4.2 Kontrollansvar......................................................................................... 21 

 3.1.4.3 Casus mixtus cum culpa.......................................................................... 21 

 3.1.4.4 Underlåtenhetsansvar .............................................................................. 21 

3.2   Trafikskadelagen .......................................................................................................... 22 

3.2.1 Motiv och funktion........................................................................................... 22 

3.2.2 Tillämpningsområde......................................................................................... 23 

3.2.3 Omfattning ...................................................................................................... 24 

 3.2.3.1 Ersättning vid personskada ..................................................................... 24 

 3.2.3.2 Ersättning vid sakskada........................................................................... 25 

3.3 Straffrättsligt ansvar avseende trafik............................................................................ 27 

3.3.1 Trafikförordningen ........................................................................................... 27 

3.3.2 Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.............................................. 27 

3.3.3 Brottsbalken ..................................................................................................... 28  

3.4  Produktansvarslagen .................................................................................................... 28 

3.4.1 Motiv och funktion........................................................................................... 28 

3.4.2 Tillämpningsområde......................................................................................... 28 

 3.4.2.1 Skadeståndsskyldiga ............................................................................... 30 

3.4.3 Omfattning ....................................................................................................... 31 

 3.4.3.1 Ersättning vid personskada ..................................................................... 31 

 3.4.3.2 Ersättning vid sakskada........................................................................... 31 

4 Utländsk och internationell rätt ...................................................................................... 33 



4.1   Amerikansk rätt ............................................................................................................ 33  

4.1.1 Allmänna förutsättningar för skadeståndsansvar ............................................. 33 

4.1.2 Trafikskaderegler ............................................................................................. 34 

4.1.3 Produktansvar................................................................................................... 34 

4.2   Engelsk rätt................................................................................................................... 35 

4.2.1 Allmänna förutsättningar för skadeståndsansvar ............................................. 35 

4.2.2 Trafikskaderegler ............................................................................................. 36 

4.2.3 Produktansvar................................................................................................... 36  

4.3   Internationella trafikkonventioner................................................................................ 37 

4.3.1 Wienkonventionen från den 8 november 1986 ................................................ 37 

4.3.2 Genevékonventionen om vägtrafik från den 19 september 1949..................... 37 

5 Supernationell rätt ........................................................................................................... 38 

5.1 Typgodkännande av fordon.......................................................................................... 38 

6 Analys ................................................................................................................................ 39 

6.1 Trafikskadesituationer .................................................................................................. 39 

6.1.1 Exempel 1......................................................................................................... 39 

6.1.2 Exempel 2......................................................................................................... 39 

6.2  Inledning....................................................................................................................... 39 

6.3  Ansvarsfördelning utifrån exempel 1 ........................................................................... 39 

 6.3.1 Komparativ analys............................................................................................ 47 

6.4  Ansvarsfördelning utifrån exempel 2 ........................................................................... 48 

 6.4.1 Komparativ analys............................................................................................ 53 

7 Slutord ............................................................................................................................... 56 

8  Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................ 57  

8.1 Offentligt tryck............................................................................................................. 57 

 8.1.1 Lagar och författningar..................................................................................... 57 

 8.1.2 Riksdagstryck ................................................................................................... 57 

 8.1.3 Regeringstryck ................................................................................................. 57 

 8.1.4 Övrigt offentligt tryck ...................................................................................... 57 

8.2 Litteratur....................................................................................................................... 57 

8.3 Artiklar och uppsatser .................................................................................................. 58 



8.4 Tidningsartiklar ............................................................................................................ 59 

8.5 Internetkällor ................................................................................................................ 59 

8.6 Muntlig information ..................................................................................................... 61 

9 Rättsfallsregister ............................................................................................................. 62 

9.1  Svensk rättspraxis......................................................................................................... 62 

 9.1.1 Högsta domstolen............................................................................................. 62 

9.2  Främmande rättspraxis ................................................................................................. 62 

 9.2.1 USA.................................................................................................................. 62 

 9.2.2 Storbritannien ................................................................................................... 62 

 

Tabellförteckning 

1 Automatiseringsnivåer enligt SAE................................................................................. 9 

2 Skadekategorier ............................................................................................................ 26

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 1	

1  Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Den tekniska utvecklingen har medfört att det inom en snar framtid kan bli möjligt att färdas i 

självkörande fordon på de svenska vägarna. Självkörande fordon är inte endast på väg i Sve-

rige, utan ett flertal länder, däribland Storbritannien och USA, är för närvarande redan i full 

gång med införandet. Det är biltillverkaren Volvo som genom projektet ”Drive Me” banar väg 

för en svensk lansering av fenomenet, vilket redan år 2017 ska komma att testas i trafik.2 

Vägen till självkörande fordon är däremot inte given, utan frågetecknen är många, framförallt 

vad gäller de juridiska aspekterna.  

Automatiseringen av fordon tydliggörs genom olika nivåindelningar, där graden av förarstöd 

skiljer sig åt. Beroende på nivå kan antingen det automatiska körsystemet alternativt den 

fysiske föraren komma att betraktas som fordonsförare. I och med att en fysisk förare kan 

komma att sakna kontroll över körsystemet, och i vissa fall kan behöva ingripa, uppstår där-

med ett behov av juridiska lösningar avseende ansvarsfrågan i olika tänkbara situationer. Vem 

bär exempelvis ansvaret när ett självkörande fordon bryter mot gällande trafikregler och hur 

ska ansvaret vid en trafikolycka utredas? Frågan är vilka olika ansvarsformer som kan bli 

aktuella och vilka aktörer som kan ha bidragit till en viss skada, utöver den fysiske fordonsfö-

raren. 

Regeringen har i en särskild utredning problematiserat ansvarsfrågan och lämnat ett förslag på 

regelverk för att möjliggöra de svenska testerna.3 I och med att länder som Storbritannien och 

USA redan påbörjat sina tester av självkörande fordon är en undersökning av hur dessa juris-

diktioner valt att hantera liknande frågor ytterst aktuell.  

1.2 Problemformulering 

Hur kommer införandet av självkörande fordon att påverka ansvarsfrågan enligt gällande rätt, 

och hur kan ett antal olika trafiksituationer förslagsvis komma att hanteras?  

 

 

 
																																																								
2 Volvo Cars, The self-driving car in action – Drive Me. 
3 SOU 2016:28.  
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1.3 Syfte  

Syftet med förevarande uppsats är att belysa de ansvarsproblem som kan tänkas uppstå med 

anledning av införandet av självkörande fordon, och mot bakgrund av såväl nationell som 

internationell och supernationell4 rätt, utreda vilka lösningar som skulle kunna råda bot på 

dessa. För närvarande finns varken självkörande fordon eller fullständigt utarbetade ansvars-

regler. Däremot pekar den tekniska utvecklingen på att en förändring är nära förestående, 

vilket innebär att lagstiftaren ställs inför uppgiften att harmonisera juridik och teknik. Genom 

att identifiera problem de lege lata och finna inspiration de lege ferenda ämnar denna uppsats 

att bidra till den fortsatta rättsutvecklingen på det aktuella området. Därutöver riktar sig upp-

satsen till personer med grundläggande juridisk kunskap och med särskilt intresse av självkö-

rande fordon: framtida användare, tillverkare och försäkringsbolag.  

1.4 Metod och material 

Vägledning har som utgångspunkt, vad gäller svensk rätt, hämtats genom sedvanlig juridisk 

metod från de traditionella rättskällorna: lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. I synnerhet 

har de olika ansvarsformer som är tillämpliga enligt svensk skadeståndsrätt studerats, fram-

förallt utifrån den allmänna skadeståndslagen, trafikskadelagen och produktansvarslagen samt 

dess förarbeten. Den aktuella utredningen,5 i den del där ansvarsproblematiken uppdagas, 

ligger till grund för uppsatsen och har därför fått en framträdande roll i den följande redogö-

relsen. Rättspraxis har löpande kommit att uppmärksammas med avsikt att dels redogöra för 

aktuellt rättsläge, och dels för att belysa de eventuella förändringar och brister som gällande 

rätt kan tänkas få genom införandet av självkörande fordon. I syfte att skapa ett skadestånds-

rättsligt helhetsperspektiv har därutöver ett urval av doktrin, och även artiklar, från olika 

författare med olika uppfattning och bakgrund använts. Utöver svensk rätt har internationella 

trafikkonventioner6, EU-rätt7 samt amerikansk och engelsk8 rätt beaktats. För att få en djupare 

förståelse för problembakgrunden, i praktiken, har dessutom information från betydelsefulla 

aktörer inom fordonsindustrin eftersökts. Den normativa diskussionen utgår i sin tur från två 

trafikskadesituationer med hänsyn till automatiseringsnivå 4 och 5. Detta eftersom hög- och 

full automatisering medför störst ansvarsproblematik. 

																																																								
4 Härvid åsyftas Europeiska Unionen.  
5 SOU 2016:28.  
6 Med internationella trafikkonventioner avses Wienkonventionen och Genèvekonventionen. 
7 Dir. 2007/46/EG. 
8 Med engelsk rätt åsyftas även Wales rättssystem. 	
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Den komparativa analysen tar sin utgångspunkt i svensk rätt, varför engelsk och amerikansk 

rätt har fått en mer underordnad, ”tjänande” roll. Framställningen av utländsk rätt har där-

emot, i den utsträckning som varit möjlig, försökt motsvara den nationella redogörelsen. 

Syftet är att spegla aktörernas olika förutsättningar beroende på nationalitet och finna inspira-

tion till nationell lagstiftning. Det utländska material som har studerats bygger på rättssyste-

met common law, vilket innebär att underlaget huvudsakligen består av rättspraxis, som per se 

utgör gällande rätt. Litteratur på området har dock använts som stöd i sammanhanget. Där-

emot har varken lagtext eller förarbeten granskats.  

Läsaren bör ha i åtanke att amerikansk reglering sker på delstatlig nivå, vilket medför en 

komplicerad komparativ analys. Uppsatsen avser att redovisa generellt accepterade regler, 

som de allra flesta delstater valt att tillämpa. Andra komparativa aspekter vilka kan påverka 

rättsreglernas tillämpning är samhälleliga och kulturella skillnader samt klimatvariationer.  

I fråga om doktrin har endast väl utvalt material, i första hand framställt efter millenniumskif-

tet och framåt, kommit att användas. Detta eftersom uppsatsen ämnar åskådliggöra en tidsen-

lig bild av rättsläget. Avseende eventuell rättspraxis har en avgränsning däremot behövt göras 

utifrån den senaste trafikskadelagens ikraftträdande, år 1975. Främmande material har emel-

lertid, både vad gäller rättspraxis och doktrin, kommit att härröra från senare tid; en tidsav-

gränsning avseende sådant material har således inte varit lämplig. 

Utländskt material har avgränsats till USA och Storbritannien av den anledningen att dessa 

två nationer påbörjat sina tester av självkörande fordon, och i viss mån, till och med hanterat 

ansvarsfrågorna. Hur dessa engelskspråkiga common law-länder väljer att hantera ansvarspro-

blematiken vad gäller självkörande fordon kan även vara av betydelse för, och förstås av, den 

kontinentaleuropeiska civil law-familjen. Det kan även vara särskilt intressant med en ameri-

kansk jämförelse eftersom sådan rätt många gånger avviker från svensk rätt, framförallt vad 

gäller de ekonomiska konsekvenserna avseende produktansvar.  

Uppsatsen har haft för avsikt att analysera dels det civilrättsliga ansvaret, dels det straffrättsli-

ga. Den komparativa redogörelsen kommer däremot inte att bestå av någon straffrättslig 

jämförelse. Vidare har både inomobligatoriska liksom utomobligatoriska situationer berörts, 

även om redogörelsen av allmänna skadeståndsrättsliga regler främst avsett utomobligatoriska 

förhållanden. Uppsatsens ändamål,9 att utreda ansvarsfrågan vid användandet av självkörande 

																																																								
9 Se avsnitt 1.3. 
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fordon, har slutligen kunnat uppnås genom en framställning bestående av komparativa inslag 

mellan olika jurisdiktioner och normativa resonemang utifrån olika förarstödsnivåer och 

situationer.  

1.5 Tidigare skrivelser på området 

Såvitt författaren vet finns ännu ingen framställning, likt denna, avseende självkörande for-

don. Däremot har både Transportstyrelsen10 och VTI11 var för sig upprättat skrivelser inom 

området, i form av rapporter. Information och resultat från nämnda utredningar har delvis fått 

betydelse i förevarande uppsats, framförallt vad gäller den tekniska redogörelsen. Eftersom 

skrivelserna utgör rapporter skiljer sig dessa, redan av den anledningen, från aktuell uppsats. 

Därutöver saknas dels en redogörelse av de traditionella rättskällorna, dels en komparativ 

studie utifrån engelsk och amerikansk rätt. Därutöver behandlar VTI:s rapport samtliga trafik-

slag, till skillnad från uppsatsen som enbart fokuserar på fordon; närmare bestämt fordonsty-

pen bilar. Visserligen finns det redan en aktuell uppsats beträffande självkörande fordon.12 

Denna uppsats avhandlar däremot endast straffrättsliga aspekter. Det tål att påpekas att den 

aktuella utredningen,13 som ligger till grund för uppsatsen, endast diskuterar lösningar avse-

ende den försöksverksamhet vilken påbörjas under år 2017. Ansvarsproblematiken uppdagas 

och förslag till lösningar ges, däremot på ett mer överskådligt plan. Förevarande uppsats 

utvecklar den juridiska diskussionen och för den utifrån ett verklighetsperspektiv; vilka blir 

konsekvenserna om självkörande fordon introduceras på marknaden redan imorgon. 

1.6 Avgränsningar  

Ämnet är visserligen intressant även utifrån andra juridiska perspektiv, så som exempelvis 

övervakning.14 Frågor rörande detta område lämnas emellertid obesvarade eftersom de måste 

anses falla utanför uppsatsens ramar. Eftersom de situationer då ansvarsfrågan aktualiseras till 

övervägande del sker i trafik ligger uppsatsens tyngd, utöver allmänna skadeståndsrättsliga 

regler, av naturliga skäl på just detta regelområde. Uppsatsen har dock främst, utöver en 

övergripande redogörelse, berört de olika ersättningsmöjligheterna enligt trafikskadelagen vad 

gäller person- respektive sakskador. Frågan om bland annat medvållande och jämkning har 

därmed inte besvarats, vilket även gäller för samtlig berörd lagstiftning. En avgränsning görs 

																																																								
10 Transportstyrelsen, Förstudie om autonom körning. 
11 VTI, Tekniska system: krav vid införande av ny teknik i förarmiljöer inom alla trafikslag. 
12 Lindgren, Straffansvar vid autonom körning.	
13 SOU 2016:8. 
14 Härvid åsyftas kameraövervakning. SOU 2016:8, s. 128.  
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även mot skadetypen rena förmögenhetsskador. Detta eftersom både trafikskadelagen och 

produktansvarslagen endast reglerar person- och sakskador samt att dessa två ansvarsformer 

är av uteslutande betydelse för den normativa analysen. I uppsatsen har den övergripande 

termen fordon kommit att användas genomgående. Det är däremot framförallt motordrivna 

fordon av typen bil som avses; lastbilar och bussar tillhör visserligen kategorin bilar, vilka 

emellertid har lämnats därhän. Generellt exkluderas Skottland och Nordirland från samlings-

namnet Storbritannien även om vissa skadståndsrättsliga principer, vilka härrör från dessa 

länder och som har generell tillämpning, ändå kan komma att nämnas. 

1.7 Disposition  

Utöver en inledande framställning av ämnet i kapitel 1 är hela uppsatsen indelad i två olika 

delar; en deskriptiv och en normativ del.  

Den första och deskriptiva delen inleds i kapitel 2 med en närmare redogörelse av självköran-

de fordon, senare även uppdelad utifrån nation. Läsaren ska i detta kapitel kunna tillgodogöra 

sig en helhetsbild av ämnet vad gäller teknik, funktion, ett urval av centrala marknadsaktörer 

samt var i genomförandeprocessen respektive nation befinner sig. Anledningen till en uppdel-

ning av framställningen med hänsyn till nation är framförallt att särskilja marknadens olika 

aktörer, vilket i sin tur kan medföra skillnader i både funktion och genomförande.  

Under kapitel 3 beskrivs nationell rätt i form av generella förutsättningar för skadestånd 

utifrån den allmänna skadeståndslagen. Tillämpliga ansvarsformer berörs särskilt. Därefter 

behandlas, i ett och samma kapitel, trafikskadelagen följt av produktansvarslagen. 

Det är i kapitel 4 som den utländska och internationella redogörelsen påträffas. Meningen är 

att läsaren ska kunna tillgodogöra sig liknande information som berörts vid den nationella 

redogörelsen, i en komprimerad framställning. Kapitel 5 tillägnas sedan den supernationella 

rätt som finns på området. 

Kapitel 6 utgör den andra och normativa delen. Till att börja med exemplifieras ett antal 

trafikskadesituationer, vilka har en avgörande betydelse för den analytiska framställningen. 

Det är i denna del, mot bakgrund av den första deskriptiva delen, som ansvarsproblematiken 

åskådliggörs och som eventuella lösningar till uppsatsens ställda problemformulering diskute-

ras fram. 
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I uppsatsens avslutande kapitel 7 sammanfattas slutligen resultatet från föregående kapitel 6, 

vilket leder till att svar kan ges till uppsatsens ställda problemformulering.    
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2 Redogörelse beträffande fenomenet självkörande fordon  

2.1 Övergripande bakgrund 

2.1.1 Historisk tillbakablick  

Arbetet med att utveckla mer eller mindre automatiserade fordon har varit ett utvecklingspro-

jekt under många år. Startskottet var projekt Eureka Prometheus under ledning av sex europe-

iska biltillverkare, finansierat av Europeiska Unionen, med syfte att framförallt förbättra 

trafiksäkerheten. I detta projekt, vilket pågick under åren 1987-1995, framställdes viktiga 

tekniska moment till den fortsatta utvecklingen av självkörande fordon med hjälp av deltagare 

från dels elektronikindustrin, dels forskningsinstitut, trafikingenjörer, leverantörer, myndighe-

ter och även universitet.15 Ytterligare ett EU-finansierat trafiksäkerhetsprojekt, vilket be-

nämns under namnet DRIVE, pågick omkring samma tid, år 1989-1995, med fokus på frågor 

om fordonskommunikation och infrastruktur.16  

2.1.2 Lagstiftande organ och myndigheter avseende vägtrafik  

Den övergripande lagstiftningsmakten på fordonsområdet tillfaller Europeiska Unionen och 

det är denna aktör som ansvarar för att gemensamma bestämmelser, såväl direktiv som för-

ordningar, fastställs på aktuellt område. Vad gäller de rent tekniska delarna är arbetet delege-

rat till det internationella organet UNECE, vilka arbetar fram bestämmelser, så kallade regle-

menten eller förordningar, som sedan hanteras av beslutsordningen inom EU.17  

På det nationella området är Transportstyrelsen en central aktör vad gäller regelgivning och 

även deltagare i det internationella arbete som sker på transportområdet inom UNECE. Där-

utöver är Trafikverket och landets kommuner involverade i frågor avseende landets infra-

struktur. Både Transportstyrelsen och Trafikverket ingår i Volvo Cars projekt ”Drive Me”, 

som för närvarande arbetar med att genomföra testverksamhet gällande självkörande fordon i 

Sverige. Det är den amerikanska myndigheten NHTSA som utgör den aktör inom området 

motsvarande den svenska, och som uttalat att artificiella intelligenssystem, d.v.s. datorer som 

kontrollerar fordon, i framtiden kan komma att betraktas som förare enligt lag.18  

																																																								
15 Projekt Eureka Prometheus, get involved. 
16	SOU 2016:28, s. 43. 	
17 Transportstyrelsen, internationella möten inom vägtrafik och Transportstyrelsen, Förstudie om autonom 
körning, avsnitt 2.1.4. 
18 Reuters, exclusive: In boost to self-driving cars, U.S. tells Google computers can qualify as drivers. 
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I Storbritannien, som nyligen lämnat sitt medlemskap inom EU19, behandlar Department of 

Transport frågor bland annat rörande trafiksäkerhet; ett arbete som utförs i samarbete med 19 

stycken agenturer, däribland Highways England.20  

2.1.3 Automatiseringsnivåer 

Automatiseringen av självkörande fordon klassificeras utifrån ett antal bestämda förarstödsni-

våer. Än så länge finns ingen enhetlig klassificering, utan ett flertal förslag har presenterats 

med skillnader i både terminologi, innehåll och antalet nivåer. Två stycken olika klassifice-

ringsförslag är framförallt av intresse: klassificering utifrån nivå A-E21 respektive nivå 0-522. 

Sifferbaserade automatiseringsnivåer har även utarbetats av den amerikanska myndigheten 

NHTSA.23 Eftersom den sifferbaserade nivåindelningen har en vidare internationell spridning, 

till skillnad från den europeiska bokstavsindelningen, kommer uppsatsen fortsättningsvis att 

utgå ifrån de av SAE utarbetade siffernivåerna.  

Vilket tidigare nämnts kan, beroende på nivå, antingen det automatiska körsystemet alterna-

tivt den fysiske föraren komma att betraktas som fordonsförare.24 Under vissa förarstödsnivå-

er och trafiksituationer kan den fysiske föraren behöva överta kontrollen över fordonet. SAE 

gör till att börja med två övergripande uppdelningar, mänskligt förarstöd i nivå 0-2 och auto-

matiserat körsystem i nivå 3-5. Därefter definieras och särskiljs samtliga nivåer åt. I tabell 1 

kan de olika nivåerna för automatiserad körning närmare studeras. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
19 Government UK, EU referendum. Ett frånträdande benämnt Brexit. 
20 Government UK, Department of Transport.  
21 Nivåindelning framtagen av UNECE.  
22 Nivåindelning framtagen av SAE. 
23 NHTSA, Federal Automated Vehicles Policy, s. 9 f. 
24 Se avsnitt 1.1. 
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Tabell 1 Automatiseringsnivåer enligt SAE25 

 
Nivå 

 
Namn 

 
Definition 

Utförande 
av styrning/ 
acceleration/ 
inbromsning 

 
Övervakning 
av förarmiljö 

 
Reserv- 
förare 

 
Körläge 

Mänsklig förarnivå  

 
 

0 

 
 

Ingen automa-
tisering 

Föraren har fullständig 
kontroll över samtliga 
aspekter avseende körupp-
giften, även om varnings- 
och interventionssystem 
finns att tillgå.  

 
 

Mänsklig 
förare 

 
 

Mänsklig 
förare 

 
 

Mänsklig 
förare 

 
 

n/a 

 
 

1 

 
 
 

Förarstöd 

Föraren kan i vissa trafik-
situationer få hjälp med 
styrning, acceleration och 
inbromsning genom ett 
förarstödjande system 
under förutsättning att 
föraren har kontroll över 
resterande köruppgifter. 

 
 

Mänsklig 
förare & 

körsystem 

 
 
 

Mänsklig 
förare 

 
 
 

Mänsklig 
förare 

 
 
 

Antal 
körlägen 

 
2 

 
Partiell auto-
matisering 

Föreligger ett eller flera 
förarstödjande system som 
hjälper föraren enligt nivå 
1. 

 
Körsystem 

 
Mänsklig 

förare 

 
Mänsklig 

förare 

 
Antal 

körlägen 

Automatiserat körsystem   

 
 

3 

 
 
 

Villkorlig 
automatisering 

Automatiserat körsystem 
som kontrollerar körupp-
giften i vissa situationer 
under förutsättning att 
föraren reagerar och 
ingriper på ett lämpligt sätt 
när systemet begär det.  

 
 
 

Körsystem 

 
 
 

Körsystem 

 
 
 

Mänsklig 
förare 

 
 
 

Antal 
körlägen 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

Hög automati-
sering 

Automatiserat körsystem, 
likt nivå 3, med den 
skillnaden att föraren inte 
behövs när det självköran-
de läget är aktiverat. 
Upphör det självkörande 
läget måste föraren dock 
kunna överta kontrollen. 
Trots att inte föraren 
reagerar på lämpligt sätt 
kan fordonet ändå hantera 
situationen.    

 
 
 
 
 

Körsystem 

 
 
 
 
 

Körsystem 

 
 
 
 
 

Körsystem 

 
 
 
 
 

Antal  
körlägen 

 
5 

 
Full automati-

sering 

Automatiserat körsystem 
har kontroll över samtliga 
trafiksituationer och 
miljöer. Fordonet kan vara 
förarlöst. Utrustad med en 
nödstoppsknapp. Ratt och 
pedaler saknas däremot.  

 
 

Körsystem 

 
 

Körsystem 

 
 

Körsystem 

 
Alla 

körlägen 

 

 

																																																								
25 Tabell för nivåindelning bearbetad från SAE:s hemsida.  



	 	 10	

2.1.4 Självkörande teknik 

Det föreligger redan ett antal olika förarstödjande tekniker i dagens fordon vilka, genom en 

kombination, kan utöka automatiseringsgraden från lägsta nivå ett, och i framtiden upp till 

högsta nivå fem, där körsystemet till fullo ersätter den fysiske fordonsföraren. Exempel på 

redan existerande förarstödjande tekniker är bland annat parkerings-, körfälts- och styrassi-

stans med farthållare samt automatisk inbromsning. De olika assistanssystemen kan allt från 

att varna och ingripa vid avvikelse från ett körfält till att hålla avstånd till framförande fordon, 

placera fordonet i körfilens mitt och styra fordonet på rätt plats.26  

Det internationella teknikföretaget Bosch har kommit ett steg närmare automatiserad parker-

ing genom utvecklingen av ett system inom parkeringsassistans27 som både kan hjälpa for-

donsföraren att finna en ledig parkeringsplats och att parkera.28 Denna form av parkeringsas-

sistans är ett avsteg från det sedvanliga assistanssystemet som genom olika signalfrekvenser 

indikerar fordonets avstånd till föremål kring bilen, vilket bland annat bilföretaget Volvo 

utrustat sina bilar med.29 Körfältsassistans30 är en utrustning som genom att känna av de 

målade vägavgränsningarna kan förhindra att fordonsföraren avviker från sitt körfält utan att 

använda blinkers. Trafikverket, genom forskare Simon Sternlund, har i samarbete med Volvo 

Cars tagit fram en av de första studierna i världen avseende körfältsassistans vilken baseras på 

svensk statistik och svenska förhållanden avseende bilolyckor. Studien visar på en 30 procen-

tig minskning av mötes- och singelolyckor för bilar utrustade med körfältsassistans. Sternlund 

menar att utrustningen borde vara standard i alla nya bilar, inom en femårsperiod med start år 

2016. Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, poängterar dock vikten av att få systemet att 

fungera även vintertid, framförallt vad gäller nordiska vinterförhållanden. Assistanssystemet 

har således sina brister och forskningen på området kommer således behöva fortsätta.31 Vad 

gäller styrassistans har Volvo utvecklat ett vingelvarningssystem till fordonsförarens hjälp för 

att undvika en oavsiktlig avåkning genom att styra fordonet tillbaka på rätt kurs.32 Farthållare, 

med funktionen att hålla avstånd till framförvarande fordon, är ingen nyhet. Volvo har där-

emot utvecklat ett system som hjälper fordonsföraren att dels hålla trafikrytmen, och att dels 

																																																								
26 SOU 2016:28, s. 39. 
27 På engelska översatt Active parking assist.  
28 Bosch, Parking assistace systems och Bosch i Sverige, Parkering genom ett knapptryck – nytt system från 
Bosch.   
29 Volvo Cars, Parkeringsassistans.  
30 På engelska översatt Lane Keep Assist (LKAS).	
31 Trafikverket, 30 liv kan räddas i trafiken varje år visar ny forskning. 
32 Motormännens Riksförbund, Tekniken som ska rädda liv.	
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hålla sig inom körfältet; ett styrassistanssystem med farthållare33. Detta system blir möjligt 

genom att data från kamera och sensorer följer framförvarande fordon.34 Ytterligare en tek-

nisk nyhet från Volvo är automatisk inbromsning35 vilket innebär att systemet först påkallar 

varning för att sedan bromsa i syfte att undvika en eventuell påkörning, alternativt minska 

dess konsekvenser.36  

En del självkörande fordon kräver internetanslutning eller uppkoppling via korthållskommu-

nikation37 för att kunna inhämta information och på så sätt färdas självständigt. Självkörande 

fordon vars funktion är beroende av extern information behöver en konstellation av dels 

digital information baserad på uppgifter från fordonets sensorer, dels digital information från 

karta och dessutom även digital information från trafik och väg. Inhämtad information bear-

betas därefter av en särskild fordonsdator. Denna typ av fordon är utrustad med sensorer i 

syfte att skapa en helhetsbild av både väg och trafikmiljö. Den aktuella kartfunktionen bidrar 

med information om infrastrukturen i realtid; körfält, vägmärken och utfarter uppmärksam-

mas så att fordonet också kan navigera i realtid. Genom att fordonet ständigt mottar informa-

tion från andra fordon i dess närhet kan dessa fordon kommunicera sinsemellan. Denna funk-

tion bidrar till en anpassad körning och att eventuella faror kan uppmärksammas i god tid. 

Vid hastiga väderomslag, framförallt vid halka, kan en särskild molntjänst motta sådan infor-

mation som sedan kan vidarebefordras till efterkommande fordon, vilket i sin tur kan anpassa 

hastighet efter väglag. Därutöver kan fordonen sända uppgifter om hastighet, acceleration, 

inbromsning och körfältshållning till andra fordon i närheten.38  

2.1.5 Tekniska begränsningar  

Den tekniska utvecklingen avseende självkörande fordon har visserligen kommit långt, även 

om tekniken ännu inte är fullt utvecklad. De tester som nu genomförs av självkörande fordon 

på allmän väg syftar till att utveckla tekniken ytterligare. Fler kombinerade körsystem kom-

mer behöva utvecklas, vilket kan väntas med tanke på att ett flertal aktörer, utöver biltillver-

karen Volvo, har meddelat att satsa på marknaden för självkörande fordon.39 

																																																								
33 Även kallat Adaptiv Cruise Control med styrassistans.  
34 Motormännens Riksförbund, Tekniken som ska rädda liv.  
35 På engelska översatt Automatic Emergency Brake System (AEBS). 
36 Volvo Cars, City Safety – Volvo Cars banbrytande teknik för att undvika krockar är standard i nya XC90.  
37 Med korthållskommunikation avses kommunikation vid signaler med kort räckvidd. 
38 SOU 2016:28, s. 39 f. 
39 Ny teknik, Ford storsatsar på förarlösa bilar.  
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I nuläget föreligger tekniska begränsningar vad gäller avläsningsmöjligheter i förhållande till 

människors rörelsemönster och avsikter. En polisman som genom tecken ger anvisningar för 

trafiken kan exempelvis, för det självkörande fordonet, likväl framstå som en viftande privat-

person; någon förståelse för skillnaden har således inte kunnat uppnås. Ett självkörande for-

don kan i dagsläget inte heller förstå och tolka blinkande ljus, vilka härrör från andra fordon. 

Ytterligare en begränsning avser viltolyckor. Det föreligger en lagstadgad skyldighet att 

anmäla en sammanstötning som sker med djur av de arter som finns angivna i jaktlagen, 

oavsett om djuret är iakttagbart skadat eller inte. Underlåtenhet att iaktta anmälningsplikten är 

straffbelagt med böter i de fall då försummelsen sker uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. 

Även om tekniken i dagsläget kan avgöra om en sammanstötning skett med ett stort eller litet 

djur, föreligger däremot en begränsning i förståelsen av skillnaden mellan mindre djur, vilket 

innebär att fordonet saknar förmåga att kunna avgöra när det de facto föreligger en anmäl-

ningsskyldighet. Ett förarlöst fordon kan i dagsläget inte heller kontrollera antalet passagerare 

eller övervikt i ett fordon samt avgöra vilken last det har.40  

2.2 Självkörande fordon i Sverige  

2.2.1 Genomförande 

Det är inom projektet ”Drive Me” som ett hundratal självkörande fordon, av märket Volvo, 

ska köras på allmän väg i Göteborg med start år 2017. För att säkerställa att tekniken är opti-

merad för trafik kommer fordonen att testas på några av Göteborgs mest populära pendlings-

vägar, med en genomsnittlig hastighet på 70 km/h.41 Körsträckan kommer vara omkring 50 

km lång och tanken är att det självkörande fordonet ska kunna hantera alla tänkbara trafiksitu-

ationer, helt på egen hand. Projektet, vilket stöds av regeringen, har sedan år 2014 tillsam-

mans med företag, myndigheter och forskning utvecklat tekniska lösningar och molntjänster 

samt genomfört kundundersökningar.42 

2.2.2 Aktörer  

Det är Volvo Cars som, tillsammans med det amerikanska teknikföretaget Uber, ansvarar för 

utvecklingen av självkörande fordon. Avtalet aktörerna emellan innebär att fordonen först ska 

tillverkas hos Volvo, för att sedan köpas av Uber och utrustas med teknikföretagets egentill-

																																																								
40 SOU 2016:28, s. 40 f. 
41 Volvo Cars, Testing in the City.  
42 Trafikverket, unikt pilotprojekt med självkörande bilar på allmän väg. 	
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verkade autonoma system.43 Nationellt kommer bilarna istället förses med ett autopilotsystem 

framtaget tillsammans med det svenska bilsäkerhetsföretaget Autoliv.44 Samarbetet kommer 

ske genom ett nyskapat företag, ett så kallat joint venture-partnerskap45, med inriktning på 

mjukvaruutveckling för självkörande bilar. Förutom att förse de egna Volvobilarna med 

produkterna kommer bolaget även sälja mjukvaran och dess teknik till andra biltillverkare 

runt om i världen.46 

2.2.3 Funktion 

Tekniken bakom Volvos självkörande fordon består bland annat av kameror och laserskanna-

re i syfte att dels kunna upptäcka eventuell fara, d.v.s. föremål på nära håll, och dels kunna 

särskilja objekt samt övervaka körfältsmarkeringar. Bilen utrustas även med radarsändare för 

att möjliggöra 360-graders utsikt över omgivningar och genom att detektera bakomförande 

fordon kan det i framtiden komma att ske säkra filbyten. Med hjälp av en digital 3D-karta och 

ett GPS-system kommer bilen kunna visa exakt position, och genom information om hastig-

hetsbegränsningar och tillfälliga vägmärken, välja den snabbaste och mest effektiva vägen. 

För att behärska oväntade och plötsliga händelser kommer en kamera placeras längst upp på 

fordonets vindruta i syfte att överblicka stora områden och avstånd och på så sätt uppmärk-

samma allt från fotgängare till övriga trafikanter.47 Genom samarbetet mellan Volvo Cars och 

Autoliv hoppas aktörerna dessutom kunna utveckla nya avancerade förarassistanssystem och 

tekniker, däribland ADAS48 och AD49, som förhoppningsvis finns tillgängliga på marknaden 

mellan åren 2019-2021.50   

2.3 Självkörande fordon i USA 

2.3.1 Genomförande 

Sedan år 2009 har försöksverksamhet pågått av den såkallade Google-bilen, som redan från 

start är konstruerad för att vara självkörande. Testerna har genomförts med en särskilt utbil-

dad fordonsförare som kunnat observera hur fordonet hanterat olika situationer. Detta i syfte 

																																																								
43 Volvo Cars, Volvo Cars och Uber utvecklar självkörande bilar tillsammans.  
44 Volvo Cars, Utveckling genom samarbete. 
45 Samriskföretag/samarbetsföretag där företag går samman i ett nytt bolag för att kunna utveckla ett gemensamt 
projekt. 
46 Teknikens Värld, Volvo och Autoliv bildar gemensamt bolag för självkörande bilar. 
47 Volvo Cars, The tech behind a new era of travel.  
48 Förarstödjande system vilket omfattar adaptiv farthållare (ACC) och kollisionsminimerande bromssystem 
(CMBS). 
49 Autonomt system. 
50 Teknikens Värld, Volvo och Autoliv bildar gemensamt bolag för självkörande bilar. 
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att ge ökad kunskap åt den tekniska utvecklingen.51 Google-projektet kom sedermera att bli 

Waymo, ett självdrivande teknikföretag, som år 2015 blev först i världen med att introducera 

helt självdrivande fordon på de allmänna vägarna i USA; närmare bestämt i Austin, Texas.52 

Därutöver testar även många andra företag sina självkörande fordon runt om i USA, däribland 

Tesla Motors vars fordon, med aktiverad autopilot, varit inblandat i en dödsolycka i Florida. 

Den amerikanska myndigheten NHTSA meddelade däremot att lägga ned utredningen efter 

dödsolyckan eftersom bevis, att bilarna varit felaktiga, saknats.53 Ytterligare en Tesla-

relaterad dödsolycka har skett i Kina. Huruvida självstyrningsfunktionen i den senare olyckan 

varit påslagen eller inte, är man dock fortfarande osäker på. Tesla Motors har, som svar på 

konkurrensen, nyligen uppgett att samtliga bilar kommer att förses med en hårdvara som gör 

dem självkörande.54  

2.3.2 Aktörer 

Det finns ett brett utbud av företag på marknaden som alla fått godkänt att testa självkörande 

fordon i olika amerikanska delstater: Google, Mercedes Benz, Daimler, Tesla Motors, Ford, 

BMW, Volkswagen, Bosch, Uber etc.55   

2.3.3 Funktion 

Google-bilen är konstruerad för att upptäcka allt från fotgängare till bilar och vägarbeten från 

ett avstånd upp till två fotbollsplaner bort, i samtliga riktningar. Detta med hjälp av sensorer 

och en programvara som är så pass utvecklad att fordonet, genom exempelvis en cyklist eller 

annan trafikants rörelse, kan förutspå färdriktning och sänka hastigheten. Genom en defensiv 

körning behärskar fordonet komplexa scenarier och oväntade förändringar, på riktiga gator.56    

2.4 Självkörande fordon i Storbritannien 

2.4.1 Genomförande 

Det pågår en försöksverksamhet inom projektet ”UK CITE” där ett antal aktörer testar sam-

manlagt 100 uppkopplade och automatiserade fordon i trafik. Den aktuella vägsträckan, på 

ungefär 65 km, utrustas med teknik för trådlös kommunikation. Syftet med testverksamheten 

																																																								
51 SOU 2016:28, s. 46. 
52 Waymo, Journey.  
53 Mest motor, Utredningen av dödsolyckan med Teslas autopilot läggs ned – ingen återkallelse. 
54 M3, Snart kommer alla Tesla-bilar att bli självkörande.  
55 SOU 2016:28, s. 45. 
56 Waymo, Tech.  



	 	 15	

är att utvärdera fordonets möjligheter; kommunikation mellan fordon, infrastruktur och trafik-

signaler samt varning om utryckningsfordon.57 Projektet förväntas pågå under 30 månader 

och utförs med ett antal konsortiemedlemmar.58 Ytterligare projekt, exempelvis ”GATEway”, 

fokuserar på tester i Londons stadsmiljö med avsikt att utvärdera de självkörande fordonens 

användningsområde.59 Volvos projekt ”Drive Me” kommer även att testas i London år 2017.60   

2.4.2 Aktörer 

De främsta aktörerna utgörs av Jaguar Land Rover, Siemens och Vodafone.61  

2.4.3 Funktion  

Jaguar Land Rover-fordonet utmärker sig genom att erbjuda autonom körning på samtliga 

terränger. Ultraljudssensorer har förmågan att identifiera allt från gräs till snö, innan bilen 

passerar aktuellt underlag, på en räckvidd upp till fem meter. Fordonet är dessutom den första 

att demonstrera så kallad ”bil-till-bil-kommunikation”.62 

 

 

 

																																																								
57 SOU 2016:28, s. 44. 
58 UK CITE, Home.  
59 SOU 2016:28, s. 44 f. 
60 Volvo Cars, Volvo Cars announces the largest test of self-driving cars on UK road.  
61 SOU 2016:28, s. 44. 
62 Jaguar Land Rover, All-terrain self-driving technology. 	
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3 Nationell rätt  

3.1 Allmänna förutsättningar för skadeståndsansvar 

3.1.1 Motiv och funktion 

Skadeståndsrätten är ett regelverk beträffande sådan ersättning som syftar till att sätta den 

skadelidande i samma ekonomiska ställning, som om skadan aldrig inträffat. Regleringen i 

skadeståndslagen tar sin utgångspunkt i utomobligatoriska förhållanden, d.v.s. utanför kon-

traktsmässiga förhållanden. När två parter istället står i kontraktsförhållande till varandra, är 

det ingångna avtalet och regler som anknyter till kontraktsförhållandet vägledande för be-

dömningen. Utöver ett typiskt inom- och utomobligatoriskt ansvar föreligger ett flertal skade-

situationer som faller in under ett betydande gränsområde; exempelvis passagerare i en buss 

alternativt köparen av en vara behäftad med en säkerhetsbrist.63  

Skadeståndsansvaret är uppbyggt på ett antal olika funktioner: reparation, prevention, pulvri-

sering och kostnadsplacering. En av de egentliga funktionerna kan sägas vara den reparativa, 

vilken har en allmän betydelse för samhällets säkerhet. Den skadelidande ska känna sig trygg 

genom ersättningsrätten vid skadans inträffande, även om tryggheten egentligen är något 

begränsad. I ett sådant perspektiv får ljus riktas på försäkringar, som möjliggör att ersättning 

kommer den skadelidande till godo. Försäkringslösningar har även allmän betydelse för ska-

deståndsanspråk; systemen lever mer eller mindre i symbios. Likaså har försäkringslösningar 

betydelse för pulvriseringen, d.v.s. spridningen av förlusterna, eftersom ett ersättningsanspråk 

ofta kanaliseras till ett av den skadeståndsskyldige tecknat försäkringsbolag. Försäkringsbola-

get övertar således det ansvar som i egentlig mening tillfaller försäkringstagaren.64 Utöver den 

reparativa funktionen anses prevention, d.v.s. hotet att bli skadeståndsskyldig, vara av huvud-

saklig betydelse.65 

3.1.2 Tillämpningsområde 

Skadeståndslagens vidsträckta tillämpningsområde framgår av dess portalparagraf, 1 kap. 1 §. 

Trots sin vida lydelse reglerar paragrafen emellertid uteslutande ansvaret för eget vållande, 

det så kallade culpaansvaret. Skadeståndslagen reglerar således endast en del av den utomob-

																																																								
63 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 23.	
64	a.a. s. 26, 36 f. och Lagerström,	Företagsförsäkring: juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkrings-
tagare, s. 149 ff.	
65 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen: en kommentar, s. 22.  
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ligatoriska skadeståndsrätten. I praktiken är därför dels rättspraxis och dels förarbeten till 

hjälp för tillämpningen av den utomobligatoriska skadeståndsrätten.66  

En av de objektiva förutsättningarna för skadeståndsskyldighet är att skada ska ha träffat 

annan än den skadeståndsskyldige själv. Detta synsätt uppluckras emellertid något vid kolli-

sionsskador mellan exempelvis motorfordon. Enligt 10 § andra stycket TskL uppställs nämli-

gen inget krav på att fordonet ska tillhöra annan än den som ägde det vållande fordonet. En 

såkallad ”systerfordonsregel” kan sägas vara införd i lagen.67 En annan objektiv ansvarsförut-

sättning är skadevållarens handlingsplikt, att undvika skada. Vid aktiva handlingar ska hänsyn 

tas till risken för skada, däremot inte vid passivitet. Som huvudregel gäller att utomobligato-

riskt skadeståndsansvar förutsätter positiv handling, och endast i undantagsfall medför passi-

vitet skadeståndsansvar.68  

3.1.2.1 Skadetyper: person- och sakskador  

Med personskador avses fysiska och psykiska skador uppkomna på människokroppen: sår, 

brutna ben, hjärnskador och depressioner etc. Sakskador å sin sida är fysiska skador på fast 

eller lös egendom: sönderslagna saker, förstörda bilar osv. Även rent estetiska förändringar 

vilka inte har någon påverkan på användbarheten kan utgöra sakskador, liksom funktionella 

förändringar.69 

3.1.2.2 Ansvarsfrihet 

Det föreligger ett antal omständigheter som enligt culparegeln kan utesluta skadeståndsan-

svar, nämligen: nöd, nödvärn, tjänsteplikt och samtycke. Vad gäller samtycke avses ett ut-

tryckligt medgivande att lida en viss skada. Avgörande för skadeståndsansvar är frågan om 

samtycket varit försvarligt eller inte. Endast sådana handlingar som är oförsvarliga är brottsli-

ga och kan föranleda skadestånd, och tvärt om vad gäller försvarliga händelser. Ett samtycke 

kan även sakna brottslig relevans, men likväl få skadeståndsrättslig verkan till följd av skydd 

för allmänna intressen. Samtycke till vetenskapliga projekt innebär ofta en risk för skada. 

Personer som deltar i utprovning av nya läkemedel och medicinska experiment omfattas 

emellertid av en, i Sverige framtagen, särskild patientskadeförsäkring. Samtycke kan även 

vara underförstått; av omständigheterna framgår att den som deltar i en boxningsmatch sam-

																																																								
66 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 26 ff. 
67 a.a. s. 102 ff.  
68 a.a. s. 104 ff. 
69 a.a. s. 98 ff.	Gällande funktionella förändringar jfr NJA 1996 s. 68, ”Flygmotorfallet”. 	
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tyckt till motståndarens slag. Samtyckets räckvidd är emellertid inte fastställt, utan får bedö-

mas utefter de särskilda omständigheterna. Som en variant av underförstått samtycke talas om 

medvetet risktagande eller ”accept av risken”. Vad gäller personskador bör ansvarsfrihet 

enbart kunna förekomma i extrema fall, när risktagandet ingår som ett spänningsmoment i 

den skadelidandes agerande. I främmande rätt har passagerare som medföljer en berusad 

förare ansetts ha samtyckt till risken.70  

3.1.2.3 Adekvat kausalitet 

Som en allmän förutsättning för skadeståndsansvar är orsaksförhållandet, d.v.s. kausaliteten. 

En viss händelse utgör ett typiskt orsaksförhållande om det antingen utgör en ”tillräcklig 

betingelse”, d.v.s. att den förra händelsen leder till den andra med anledning av naturens och 

samhällets ordning, alternativt en ”nödvändig betingelse”. Att en händelse är nödvändig 

innebär att den senare händelsen aldrig skulle inträffat om inte den förra inträffat.71 Denna 

såkallade betingelselära vilken tar sin grund i juridiska och normativa bedömningar har dock 

kommit att kritiseras av Mårten Schultz, som istället förespråkar en empirisk orsaksmodell 

med öppna frågor utifrån faktiska bedömningar.72  

För att skadeståndsskyldighet ska föreligga krävs dessutom att orsaksförhållandet har en viss 

kvalitet, d.v.s. adekvans. Denna begränsning liksom värdering syftar till att avlägsna alltför 

slumpmässiga, avlägsna och orimliga följder från det ansvarsgrundande området. Handlingen 

måste typiskt sett ha ökat risken för skadans inträffande. Krav uppställs på förutsebarhet; 

skadan ska således ligga i farans riktning.73  

3.1.3 Skadeståndsrättsliga ansvarsformer  

3.1.3.1 Culpaansvar 

Culpaansvaret enligt culparegeln i 2 kap. 1 § SkL innebär ansvar för uppsåt eller oaktsamhet, 

d.v.s. ”skuld”, och motiveras genom den samhälleliga önskvärdheten om att en skadelidande 

ska kunna erhålla ersättning, även om den skadevållande individen inte hade för avsikt att 

																																																								
70 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 113 ff. 
71 a.a. s. 184 ff. 
72 Schultz, Mårten, Kausalitetspraktikan.  
73 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 192 ff. och Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen: en kommentar, s. 
46 f. 
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orsaka den aktuella skadan. Regeln utgör således en rättvis reaktion mot vållande vars till-

lämplighet den skadelidande, som huvudregel, har att styrka.74  

Vid culpabedömningen har en diskussion gentemot sedvanan av den påstått oaktsammes 

handlande länge varit relevant. Därutöver har lagstadganden, föreskrifter och rättspraxis 

kommit att beaktas. Har inte tillräcklig ledning kunnat ges har domstolen istället fått göra en 

fri helhetsbedömning75 utifrån i svensk rätt tre grundläggande element: riskfaktorer, skadefak-

torer och handlingsalternativ. Ett fjärde element har även kommit att beaktas, nämligen insik-

ten om risken för skada. Numer utgår culpabedömningen endast delvis utifrån sedvana, efter-

som denna visat sig överprövbar. Istället utgår man ifrån den såkallade ”riskavvägningen” 

bestående av de fyra ovan nämnda komponenterna.76  

Förutom ansvar för eget vållande kan arbetsgivare komma att ansvara för arbetstagares vål-

lande enligt regeln för principalansvar i 3 kap. 1 § SkL. Denna ansvarsform är däremot att 

betrakta som strikt, eftersom arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig oberoende av eget vållan-

de. Därutöver kan arbetsgivaren, vilken ofta är en juridisk person, bli ansvarig för eget vål-

lande i enlighet med culparegeln under förutsättning att oaktsamhet ligger dess ”organ” till 

last: styrelse, verkställande direktör etc.77  

3.1.3.2 Strikt respektive rent strikt ansvar 

Lagstiftarens motiv, vad gäller strikt ansvar, torde ha varit att i särskilda situationer förse den 

skadelidande med ett särskiljande och betydligt starkare skydd än det skydd som ges av cul-

paregeln. Under särskilda omständigheter, främst inom en viss bestämd lagstiftning78, kan det 

således anses motiverat att någon står ansvarig för uppkomna skador, i vissa situationer obe-

roende av culpa.  

Strikt ansvar ska därutöver särskiljas från ansvarsformen rent strikt ansvar som vid bedöm-

ningen av rätten till skadestånd endast tar hänsyn till det sätt på vilket skadan uppstått. I detta 

hänseende bortses alltså vållandebedömningen till fullo. I de fall där de särskilda riskerna 

motiverat en sträng aktsamhetsbedömning och omständigheterna vid skadans inträffande varit 

invecklade, har man dessutom ansett det enklare att ålägga ett rent strikt ansvar. Detta med 

																																																								
74 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 44, 141.  
75 Jfr ”the Learned Hand formula”. 
76 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s.122 ff. och Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 63 ff. 
77 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 144 f. 
78 Härvid åsyftas exempelvis PAL och TskL. 
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anledning av minskade utredningskostnader och eliminering av slumpmässiga utfall.79 Utöver 

lagstiftningsärenden80 har regeln om framförallt rent strikt ansvar införts genom svensk rätts-

praxis, vilket framförallt har rört farlig verksamhet inom militärområdet och mer avancerad 

typ av sprängningar.81  

I de fall där rent strikt ansvar föreskrivs är det naturligt att detta ansvar endast omfattar skador 

som beror på de särskilda riskerna. Järnvägens strikta ansvar omfattas exempelvis inte av att 

en passagerare blir misshandlad av en medpassagerare i en väntsal. Slagsmål utgör således 

inte “den typiska faran” för järnvägsdriften och ska därför inte omfattas av ansvaret för järn-

vägstrafik. Uttrycket innebär alltså att endast sådana slags skador som står i samband med den 

för verksamheten typiska faran omfattas.82 Ur ett skadevållarperspektiv har uttrycket ett 

skyddsändamål eftersom ansvar kan uteslutas för de skadeföljder som saknar motiv till strikt 

ansvar.83 Ytterligare ett exempel där en avgränsning av den typiska faran kan komma i fråga 

är ansvaret ifråga om djur. En förutsättning för att skador ska omfattas av lag (2007:1150) om 

tillsyn av hundar och katter är att skadan föranletts av en typiskt farlighet hos det aktuella 

djurslaget. Bitskador orsakade av hundar är typiska fall vilka omfattas av hundansvaret, där-

emot faller situationen att någon snubblar på en hund utanför lagens ansvar. Gränsen för var 

det strikta ansvaret ska gå kan i många situationer däremot vara svår att dra.84  

3.1.4 Övriga ansvarsformer 

3.1.4.1 Presumtionsansvar 

Presumtionsregeln utgör en annan skärpt ansvarsform, utöver det strikta ansvaret, vilken 

bygger på presumtion om vållande.85 Den som inte lyckas bevisa att skadan inträffat utan 

dennes vållande, d.v.s. att ett rättsfaktum inte inträffat, åläggs således ett skadeståndsansvar. 

Det är alltså svaranden som har i uppgift att bevisa att den påstådda omständigheten inte 

inträffat; omvänd bevisbörda föreligger.86 Denna ansvarsform vilken är vanlig i inomkontrak-

tuella förhållanden, vid omhänderhavd egendom, motiveras av besittarens möjlighet att ge-

																																																								
79 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 162 ff. 
80 Härvid åsyftas exempelvis järnvägstrafiklagen, atomansvarighetslagen och lagen (2007:1150) om hundar och 
katter.  
81 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 313. 
82 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 167.	
83	Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 184 f.	
84 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten, s. 186 ff. 
85 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 44.  
86 Heuman, Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs, s. 112 ff.  
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nom frambringad bevisning kunna exculpera sig.87 Vad gäller utomkontraktuella förhållanden 

är det så kallade ”segelbåtsfallet”88 av betydelse. I målet uppstod skada på en med kvarstad 

belagd segelbåt, emedan staten inte kunnat visa att skadorna inte uppkommit till följd av 

försummelse vid skötseln av båten. 

3.1.4.2 Kontrollansvar 

Regeln om kontrollansvar är en inomobligatorisk ansvarsform vilken framförallt återfinns i 

köprättslig lagstiftning och innebär att näringsidkaren är skyldig att ersätta köparen för skada 

om inte näringsidkaren lyckas visa att ett kontraktsbrott89 beror på ett hinder utanför hans 

kontroll. Hindret ska dessutom varken ha kunnat förväntas eller undvikits.90  

3.1.4.3 Casus mixtus cum culpa 

Enligt denna utvidgade ansvarsprincip utgår ersättning trots att skadan inte kan anses utgöra 

en adekvat följd av vållandet, d.v.s. sannolikheten för skadans inträffande kan inte anses ha 

ökat genom vållandet. Man brukar tala om ”olyckshändelse blandad med culpa”; en hybrid av 

olika ansvarsgrunder. Det är framförallt i situationer då någon stjäl alternativt olovligen bru-

kar annans egendom, vilken sedermera skadas genom en olyckshändelse i dennes besittning, 

som denna ansvarsform aktualiseras. Två erkända mål91 i svensk rätt rörande denna princip är 

de fall där frågan om skadeståndsskyldighet uppkom för passagerare i olovligt tillgripen bil 

när skadan de facto uppstått genom förarens vårdslöshet.92 

3.1.4.4 Underlåtenhetsansvar 

Vilket tidigare nämnts93 gäller som huvudregel att en positiv handling krävs för skadestånds-

ansvar. Undantag från denne regel har dock införts genom ett i lag föreskrivet underlåtenhets-

ansvar. Handlingsplikt föreligger exempelvis i 2 kap. 8 § trafikförordningen. En trafikant, 

som på något sätt är inblandad i en olycka, har således en skyldighet att kvarstanna på olycks-

platsen, och med hänsyn till förmåga, dels hjälpa skadade och dels begränsa konsekvenserna. 

Därutöver föreligger en skyldighet att underrätta polis.94 Schultz menar att underlåtenhetsan-

svaret delvis kan ses som en formuleringsfråga, som genom omformulering istället kan be-
																																																								
87 Holm, Föreläsning i Avancerad Skadeståndsrätt och Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 170.  
88 NJA 1989 s. 191. 
89 Härvid åsyftas exempelvis dröjsmål enligt 27 § KöpL och fel i vara enligt 40 § KöpL.  
90 Hellner, Hager, Persson, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, s. 118.  
91 NJA 2004 s. 746 I och II. 
92 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 202.  
93 Se avsnitt 3.1.2. 
94 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s. 104 ff. 
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traktas som en aktiv handling med samma innebörd. För att förtydliga sitt argument använder 

sig Schultz av ett exempel, nämligen: en badvakt brister i sin uppsikt då han med anledning 

av sömn undgår en drunkningsolycka, varpå den skadelidande, ett barn, blir medvetslöst. 

Argumentationen skulle således kunna föras på två olika sätt: antingen att badvakten underlät 

att ingripa eller att badvakten agerat culpöst genom att bryta mot gällande föreskrifter.95 

3.2 Trafikskadelagen96 

3.2.1 Motiv och funktion  

Eftersom trafik med motorfordon är en särskilt riskfylld verksamhet är motivet till utform-

ningen av trafikskadelagen den att utövarna, d.v.s. bilisterna, ska svara för sådana skador som 

uppstår i trafik. Detta motiv uppnås genom att den som är ägare och brukare av ett motorfor-

don åläggs en särskild ersättningsskyldighet; ett culpaansvar respektive strikt eller rent strikt 

ansvar.97 Trafikförsäkringen har ett direkt betalningsansvar, vilket innebär att den skadelidan-

de direkt kan vända sig till försäkringsbolaget vid ett ersättningsanspråk, utan föregående 

kontakt med ägare, förare eller brukare. Till skillnad från en sedvanlig ansvarsförsäkring 

saknas således motiv att rikta ett ersättningskrav i trafiksammanhang mot den faktiska skade-

vållaren; trafikförsäkringen är frikopplad från skadeståndsrättens ansvarsregler. Däremot är 

det visserligen möjligt att, vid intresse, föra en sådan skadeståndstalan direkt mot skadevålla-

ren enligt 18 § TskL.98 Samtliga aktörer vid en trafikskada, förare och passagerare till fot-

gängare och cyklister, utgör skyddsvärda subjekt vid personskador. Vad gäller sakskador 

däremot är i princip endast andra skadelidande än ägare, förare och passagerare till det skade-

vållande fordonet skyddade enligt lag.99 Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring100 

för bilisterna och all ersättning som kommer på fråga enligt trafikskadelagen betalas därur. 

Den skadelidande är dessutom garanterad att erhålla ersättning även i det fall att bilisten inte 

betalt premie eller då skadevållaren är okänd.101  

 

 

																																																								
95 Schultz, Kausalitet: Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s. 520 ff.; se även Nilsson Victor, Det all-
männas skadeståndsansvar vid underlåtenhet: en studie av Landskrona-domens effekter, s. 58 f.	
96 Se prop. 1975/76:15 och SOU 1974:87. 
97 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 18 f.  
98 a.a. s. 20. 
99 a.a. s. 19. 
100 Med undantag för statliga fordon enligt 3 § TskL.  
101 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 19. 
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3.2.2 Tillämpningsområde  

Trafikskadelagen är tillämplig på skador som sker till följd av trafik med motordrivet fordon, 

dock med vissa undantag102 enligt lagens 1 §. En betydande avgränsning görs således mot 

skador som faller utanför begreppet ”skada i följd av trafik här i landet”. Det skadevållande 

fordonet ska alltså, när skadan inträffar, ha brukats i svensk trafik.103  

Frågan om skada föreligger i en viss situation är inte alltid given. Vad gäller personskador 

råder det generellt sett inga oklarheter. Omständigheterna är däremot inte lika självklara 

beträffande sakskador.104 I ett rättsfall från Högsta domstolen, det såkallade ”tunnelfallet”105, 

uppkom frågan om sakskada förelåg i det särskilda fallet. Efter att drivmedel läckt ut på väg-

banan, till följd av en trafikolycka vid Tingstadtunneln i Göteborg, utförde Vägverkets drifts-

entreprenör sanering och visst avstängningsarbete av ifrågavarande körfält. Ersättningen för 

dessa tjänster ålades Vägverket vilket, genom att väcka talan, yrkade att kostnaderna istället 

skulle ersättas av fordonets trafikförsäkringsgivare. En förutsättning för bifall var att Vägver-

ket kunde anses åsamkats en sakskada, vilket var tvistigt i målet. HD ansåg att gränsen mellan 

sakskada och icke ersättningsgill nedskräpning eller nedsmutsning var svår att dra och uttala-

de: “Om ett utsläpp är av så begränsad omfattning att det inte förorsakar något egentligt men 

kan någon sakskada inte anses ha uppkommit. Detsamma gäller om de negativa effekterna av 

ett utsläpp inte är så begränsade men kan undanröjas genom obetydliga åtgärder”. Enligt 

domstolen hade vägbanan påverkats på ett sådant sätt att en sakskada kunde anses ha upp-

kommit. Däremot konstaterades att skadestånd var uteslutet för sådana åtgärder som Vägver-

ket, i egenskap av väghållare, varit skyldig att utföra enligt 26 § väglagen. Ersättning för 

mindre påverkan på vägmiljön uteslöts liksom nedskräpning, nedsmutsning och åtgärder av 

skyddskaraktär vilka vanligtvis är hänförliga väghållaren. Domslutet kom däremot att skapa 

bekymmer beträffande trafikförsäkringens ersättningsplikt; oklarhet uppstod nämligen angå-

ende omfattningen av HD:s slutsatser, vilka senare kom att klargöras genom två rättsfall.106  

Med begreppet ”trafik” avses rörelse; skada som uppkommer genom rörelsen anses således 

vara skada ”i följd av trafik”. För att ett fordon ska anses vara i rörelse behöver däremot inte 

																																																								
102 Med undantag avses motordrivet fordon avsett att föras av gående, att användas för tävling, träning, övnings-
körning, uppvisning eller liknande samt motorredskap huvudsakligen avsett som arbetsredskap med en tjänste-
vikt av högst 2 000 kg och som varken är eller bör registreras i vägtrafikregistret.  
103 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 39 f. 
104 a.a. s. 40 f. 
105 NJA 2004 s. 566.	
106 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 41 f.  
Jfr NJA 2011 s. 331 I och II. 
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motorn vara igång. Inte heller föreligger något krav på att fordonet ska framföras på ett visst 

avsett sätt. Ofrivilla rörelser och en parkerad bil, vilken kommer i rullning, är båda föremål 

för begreppet ”trafik”. I rättspraxis har däremot även skador uppkomna av ett stillastående 

fordon ansetts föranledda av trafik. Skada har exempelvis inträffat i samband med fordonets 

ändamålsenliga användning; förare har halkat i samband med skrap av rutor i syfte att hålla 

fordonets rutor isfria107 och passagerare har, vid avstigning, snavat på sina säkerhetsbälten. 

Dessutom anses ett felparkerat fordon vara i trafik.108 Sammanfattningsvis kan som utgångs-

punkt, för frågan om trafik föreligger eller inte, antas att de åtgärder som leder till skada vilka 

är en naturlig del i fordonets utnyttjande för sitt ändamål är en följd av skada i trafik.109 Mar-

cus Radetzki menar att utvecklingen mot ett mer vidsträckt trafikbegrepp, genom domstolar-

nas försorg, drivs med hänsyn till trafikskadelagens reparationssyfte; strikt ersättningsansvar 

och skadekostnadspulvrisering. Incitament föreligger således att hänföra så många skador 

som möjligt till just trafikförsäkringen.110  

Därutöver måste ett orsakssamband, d.v.s. kausalitet, föreligga mellan trafik och skada. Sam-

bandet är ofta enkelt att fastställa; en snöskoter välter och föraren dödas eller att medpassage-

rare skadas vid kollision med ett träd. Det finns däremot situationer där rekvisitet inte är lika 

enkelt att fastställa; en cigarett orsakar brand i medpassagerares kläder eller förbipasserande 

fotgängare, alternativt cyklist, drabbas av skada när en dörr på en parkerad bil öppnas. Or-

sakssamband vad gäller cigarettfallet torde oftast saknas liksom situationer då kläder fastnar i 

någon del av fordonet. Bildörrsfall har å andra sidan, i ett flertal fall, ansetts uppfylla kausali-

tetskravet.111  

3.2.3 Omfattning 

3.2.3.1 Ersättning vid personskada 

För personskador, vilka antingen drabbar förare och/eller passagerare i fordonet eller fotgäng-

are och cyklister utanför fordonet, gäller ansvaret oberoende av culpa enligt 8 § TskL. Det är 

sociala motiv som ligger bakom den förenklade rätten till ersättning. Trafikolyckor är ett stort 

problem och lösningen på frågan om trafikoffrens ersättning har ansetts vara att ta ett radikalt 

																																																								
107 Jfr NJA 2007 s. 997.  
108 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 42 f. och Schönning, Svendeni-
us, Skadad i trafiken, s. 11. 
109 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 43. 
110 Radetzki, Marcus, Vad innebär uttrycket skada i följd av trafik vid tillämpning av trafikskadelagen?  
111 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 43 f.  
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avstånd från skadeståndslagens regelverk.112 Av 9 § TskL framgår att ersättningens storlek 

bestäms enligt skadeståndslagens regler gällande personskador.113 Även om fordonet saknar 

trafikförsäkring eller att fordonet inte går att identifiera, vid exempelvis smitning, påverkas 

inte rätten till ersättning.114  

3.2.3.2 Ersättning vid sakskada115   

Regelverket i fråga om ersättning ur trafikförsäkringen vad gäller sakskador är, till skillnad 

från de tämligen okomplicerade reglerna avseende personskador, betydligt mer svåröverblick-

liga. Genom en grov indelning kan tänkbara sakskadetyper hänföras till tre olika kategorier, 

nämligen: kollisionsskada, singelskada och annan skada. I tabell 2, vilken återfinns nedan, 

görs en översiktlig indelning respektive beskrivning av de tre nämnda kategorierna.116 Till 

skillnad från den förenklade regleringen på området vad gäller personskador, appliceras istäl-

let skadeståndsrättsliga normer vid rätten till ersättning avseende sakskador.117 Ersättningens 

omfattning bestäms enligt skadeståndsrättsliga regler.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
112 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 20 f. 
113 a.a. s. 51 f. och Schönning, Svendenius, Skadad i trafiken, s. 28 f. Se kap. 5 och 6 kap. 3 § SkL. 
114 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 49 f.  
115 För inskränkningar i ersättningsrätten vad gäller sakskada se avsnitt 3.2.2. 	
116 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 66 f. 
117 a.a. s. 22. 
118 Se 5 kap. 7 § SkL. 
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Tabell 2  Skadekategorier 

Skadekategori Definition Ansvarsform Ansvarsgrund 
 
 

Kollisionsskada 

Skada på motordrivet fordon eller sådan 
egendom som transporterats med sådant 
fordon, vid kollision med annat 
motordrivet fordon i följd av trafik och 
genom vållande i samband med föran-
det av fordonet. Skada på eget fordon 
ersätts inte. 
 

 
Vållande (culpa) 
eller bristfällig-
het hos fordon. 

 
 

10 § andra stycket 
TskL. 

 
 

Singelskada 

Skada på motordrivet fordon eller sådan 
egendom som transporterats med sådant 
fordon, om skadan inte uppstått genom 
kollision med annat motordrivet fordon 
i följd av trafik. 
 

  
 

Ersätts ej enligt 
TskL. 

 
 

 
Annan skada 

Sakskada utanför det motordrivna 
fordonet, orsakad i följd av trafik med 
sådant fordon. Exempelvis egendom 
tillhörig fotgängare, cyklister, trafikan-
ordningar, staket etc.  
Vissa undantag görs beträffande av det 
egna fordonet skadad egendom tillhörig 
fordonets ägare, brukare eller förare. 
 

 
 

 
Strikt ansvar. 

 
 

 
11 § TskL. 

 

Av vad som framgår av tabellen är det endast kollisionsskador och andra skador som ersätts 

enligt trafikskadelagen. Singelolyckor faller emellertid utanför lagens tillämpningsområde 

och kommer därför inte att beröras i den fortsatta framställningen.  

Vilket framgår av tabellen119 krävs för ersättning att den skadelidande kan styrka vållande hos 

motparten eller bristfällighet på dennes fordon. Kan ingen av fordonsägarna vid en kollision 

styrka vållande går istället båda fordonsägarna miste om eventuell ersättning, vilket följer av 

10 § TskL. Är situationen sådan att flera fordon är inblandade i en kollisionsolycka, och mer 

än en av förarna styrkt vållande, svarar istället dessa förares trafikförsäkringar solidariskt för 

skadorna. Ersättningsskyldighet kan annars styrkas objektivt, genom bristfällighet på fordonet 

inklusive adekvat kausalitet. Förarens kännedom om bristfälligheten saknar därmed betydel-

se.120   

I 10 § andra stycket TskL uppställs utöver begreppet ”i följd av trafik”, rekvisitet ”i samband 

med förande av fordon”. Med detta rekvisit menas att inte endast föraren själv måste varit 

vårdslös, utan att även passagerare kan ha ingripit eller påverkat fordonets förande på ett 

																																																								
119 Se tabell 2. 
120 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 70 ff. 
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oaktsamt sätt. För att passagerarens handlande ska omfattas av rekvisitet krävs adekvat kausa-

litet mellan tillvägagångssättet och skadan. En passagerare kan exempelvis ha gripit tag i 

ratten, skymt förarens sikt eller underlåtit att uppmana föraren till minskad hastighet. Långt 

ifrån alla åtgärder vidtagna av passagerare faller emellertid under begreppet.121  

För sådana sakskador som uppstår på egendom utanför motorfordonet gäller 11 § TskL. An-

svarsformen är objektiv; vållande behöver således inte styrkas för ersättning. För denna typ av 

skador krävs heller inte, till skillnad i fråga om kollisionsskador, att skadan uppkommit vid 

förandet av fordonet. Det räcker sålunda att skadan uppkommit i följd av trafik.122 Denna 

regel innebär däremot inte att den skadelidande har rätt till ersättning i samtliga situationer. 

Är den skadelidande förare eller brukare till det skadevållande fordonet får denne som huvud-

regel ingen ersättning för skadan enligt 11 § andra stycket TskL.123  

3.3 Straffrättsligt ansvar avseende trafik  

3.3.1 Trafikförordningen  

Straffbestämmelserna i förordningen är omfattande och riktar sig dels till föraren av ett 

motordrivet fordon, dels till andra trafikanter, men även till exempelvis fordonsägaren. Ex-

empelvis står det föreskrivet i 4 kap. 10 e § att föraren inte får ägna sig åt aktiviteter som 

användande av mobiltelefon vid färd på väg om det kan inverka på förandet av fordonet.124 I 2 

kap. 3 § uppställs även krav på att lyda en polismans instruktioner. Övertändelser av såväl 

uppsåtlig som oaktsam karaktär är straffbelagda med böter. Däremot ska bestämmelserna i 

förordningen inte tillämpas om straff kan utdömas enligt antingen brottsbalken eller trafik-

brottslagen.125  

3.3.2 Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 

Enligt trafikbrottslagen kan föraren alternativt andra vägtrafikanter åläggas böter eller, som 

strängast, fängelse i högst två år vid en överträdelse. Exempel på lagstiftning är 1 § som 

reglerar vårdslöshet i trafik. Lagrummet aktualiseras vid bristande omsorg och varsamhet; när 

																																																								
121 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 69 f. 
122 a.a. s. 79 f. 
123 a.a. s. 83 f. 
124 Denna regel infördes genom förordning (2013:779) om ändring i trafikförordningen (1998:1276).	
125 SOU 2016:28, s. 61 f.  
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en person uppsåtligen eller med vetskap om risken för olycka bryter mot trafikregler, vidtar 

farliga omkörningar osv.126  

3.3.3 Brottsbalken  

I samband med trafik kan även brottsrubriceringarna mord (1 §), misshandel (5 §) alternativt 

grov sådan (6 §), vållande till annans död (7 §) eller vållande till kroppsskada (8 §) i 3 kap. 

BrB bli aktuella. En del brott kräver således uppsåt medan det för andra brott räcker med 

oaktsamhet.127  

3.4 Produktansvarslagen 

3.4.1 Motiv och funktion 

Produktansvar avser det skadeståndsansvar för sådan skada som en produkt orsakar på annat 

än själva produkten, vilket kan vara av utomobligatorisk karaktär. Flera led i distrubutions-

kedjan avseende en viss produkt kan hållas ansvarig: tillverkare, insamlare, frambringare, 

importör eller marknadsförare. Regelverkets syfte är att ersätta skada som uppstår genom en 

produkt vilken är behäftad med en säkerhetsbrist. Lagen har dels en reparativ funktion och 

dels en preventiv funktion; tillverkaren får ett större incitament att framställa säkra produk-

ter.128 Nuvarande produktansvarslag infördes mot bakgrund av EU-rätten129 främst eftersom 

skadeståndslagen ansågs otillräcklig. Innan lagens ikraftträdande kunde den skadelidande 

normalt endast erhålla ersättning för skada orsakad av en produkt i de situationer då skadan 

antingen orsakades uppsåtligen eller genom vårdslöshet, 2 kap. 1 § SkL. Genom rättspraxis 

kom den skadelidandes ofördelaktiga ställning att uppluckras något och genom produktan-

svarslagens införande togs ytterligare ett steg till förmån för den skadelidande; lagen bygger 

numera på principen om rent strikt ansvar.130  

3.4.2 Tillämpningsområde  

Eftersom produktansvarslagen inte förutsätter vårdslöshet som ansvarsform, utan rent strikt 

ansvar, har lagstiftaren därför valt att inskränka rätten till skadestånd genom begreppet ”sä-

kerhetsbrist” i lagens 1 §. Vad som avses med säkerhetsbrist framgår vidare av 3 § PAL; 

”produkten ska vara så säker som skäligen kan förväntas”. Därutöver förutsätter rätten till 
																																																								
126 SOU 2016:28, s. 62 f. 
127 a.a. s. 63 f. 
128 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen: en kommentar m.m., s. 11. 
129 Dir. 85/374/EEG och prop. 1990/91:197. 
130 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen: en kommentar m.m., s. 50 f.  
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skadestånd att det föreligger ett orsakssamband mellan föranledd person- eller sakskada och 

säkerhetsbrist. I överensstämmelse med allmänna skadeståndsrättsliga regler åläggs bevisbör-

dan den skadelidande parten.131   

Med produktbegreppet avses det exemplar av en särskild produkttyp, hänförlig till kategorin 

lösa saker, vilket orsakat en viss skada. Med lösa saker avses vidare varje slag av rörligt 

fysiskt föremål. Lös egendom som inte utgör lösa saker faller emellertid utanför begreppet 

produkter i lagens mening. Lösa saker kan exempelvis även innehålla flera olika beståndsde-

lar, en sammansättning av ett antal olika komponenter. En beståndsdel som infogats i den 

sammansatta produkten utgör inte längre en särskild lös sak. Av lagens 2 § följer att en sådan 

produkt de facto utgör en produkt för sig. Detta oavsett om beståndsdelen är en självständig 

komponent i en produkt som om den utgör en del i en nyskapad sådan.132 

Genom produktbegreppet uppdagas intressanta frågor rörande tillämpningen på datorer, vilka 

dels består av ”maskinvara”, d.v.s. den fysiska utrustningen, och dels ”programvara”, d.v.s. 

instruktioner för datorns funktion. De olika beståndsdelarna i maskinvaran utgör alla produk-

ter enligt produktansvarslagen. Annorlunda förhåller det sig däremot med programvaran, som 

i sig självt är hänförligt till kategorin ”intellektuella alster”. En programmerare är således inte 

ansvarig för en tillverkad produkt i lagens mening. Denna regel gäller däremot inte konse-

kvent, för samtliga datorprogram. Vad gäller integrerade program, vilka omöjligen kan nås av 

användaren, svarar datorns tillverkare för uppkomna skador även om det är fråga om ett pro-

gramfel; en säkerhetsbrist föreligger således. Dagens bilar innehåller ofta system som styrs av 

datorer. Uppstår en skada genom att en datoriserad funktion brister, åläggs ansvaret produk-

tens tillverkare oavsett om felet beror på en felprogrammering.133      

Begreppet ”säkerhetsbrist”, vilket definieras i lagens 3 §, kan delas in i tre olika kategorier, 

nämligen: konstruktionsfel, fabrikationsfel och instruktionsfel. Därutöver omnämns utveck-

lingsskador och systemskador. Ett konstruktionsfel har sin grund i produktens utformning 

eller sammansättning och säkerhetsbristen uppkommer med anledning av att produkten avvi-

ker från rådande tekniska och vetenskapliga standarder. Dessa typer av fel återfinns därför 

ofta i samtliga produkter i en tillverkningsserie, och såldes inte bara i enstaka exemplar. Med 

fabrikationsfel avses istället enstaka exemplar eller serier av en särskild produkt, behäftade 

med en säkerhetsbrist. Sådana typer av fel förklaras av en tillfällig avvikelse eller misstag. 
																																																								
131 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen: en kommentar m.m., s. 51 f.	
132 a.a. s. 68 ff.	
133	a.a. s.	74	ff.	
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Övriga exemplar kan således vara säkra i samma avseende. Vad gäller instruktionsfel är 

produkten farlig på grund av att det antingen saknas tillräckliga upplysningar, eller att åtföl-

jande upplysningar är felaktiga. En produkt vars farliga egenskaper varken förses med var-

ningar eller anvisningar, hur farorna ska undvikas, anses behäftad med ett såkallat instruk-

tionsfel. En utvecklingsskada är en följd av en omständighet som inte kunnat upptäckas, inte 

ens av den främsta vetenskapliga expertisen. Det rör sig således om en säkerhetsbrist som inte 

varit känd, och därför omöjlig att beakta vid produktens inträde på marknaden. Systemskador 

är å sin sida skador som orsakas av produkter vilka är godtagbara i samhället, fastän det är 

allmänt känt att de är skadebringande. I och med att skaderisken är känd, kan användaren 

knappast förvänta att produkten inte ska orsaka någon skada.134   

3.4.2.1 Skadeståndsskyldiga 

Skadeståndsskyldigheten, vilket följer av 6 § PAL, belastar i första hand tillverkaren av en 

produkt enligt första stycket p. 1. Anledningen bakom denna reglering är att ansvaret ska 

åläggas den part som oftast innehar en sådan position att han dels kan bedöma vilka krav som 

bör ställas på en produkt och dels bestämma över produktens konstruktion. I egenskap av 

tillverkare finns dessutom ofta ekonomiska resurser för att bära ett skadeståndsansvar, bland 

annat genom försäkringslösningar. Flera olika personer kan dessutom hållas ansvariga som 

tillverkare för skador som orsakas av en slutprodukt: råvarutillverkare, komponenttillverkare, 

bearbetare och framställare av en produkt. Därutöver kan både frambringare och insamlare 

hållas ansvariga.135 Strikt ansvar åligger även importören av en produkt, vilket framgår av 6 § 

första stycket p. 2 och 3. För att ansvaret ska tillfalla importören måste kriteriet ”att sätta 

produkten i omlopp” vara uppfyllt. Från importörsansvaret finns undantag, importören är 

nämligen inte ansvarig om import sker från ett medlemsland till ett annat, vilket ratificerat 

Lagunokonventionen. Detta följer av 6 § andra stycket PAL.136 Kretsen av skadeståndsansva-

riga utvidgas i 6 § första stycket p. 4 till de aktörer som utger sig för att vara tillverkare. Trots 

att produkter framställts av annan aktör är det inte ovanligt att varuhus och butikskedjor säljer 

produkter i eget namn. En marknadsföring som innebär att näringsidkaren ikläder sig ett 

produktansvar.137  

																																																								
134 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen: en kommentar m.m., s. 79 ff. 
135 a.a. s. 100 ff. 
136 a.a. s. 106 ff. 
137 a.a. s. 111 f. 
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Kan varken tillverkare eller importör identifieras föreskrivs i 7 § PAL ett ansvar för den aktör 

som sålt eller på annat sätt tillhandahållit den ”anonyma produkten”.138 För en och samma 

produktskada kan även flera aktörer hållas ansvariga. Solidariskt ansvar enligt skadeståndsla-

gens regler, närmare bestämt 6 kap. 4 §, blir då tillämpliga. Detta kan exempelvis aktualiseras 

då skada orsakats av en bristfällig beståndsdel i en sammansatt produkt.139  

3.4.3 Omfattning 

3.4.3.1 Ersättning vid personskada 

Enligt lagen 1 § första stycke stadgas ersättningsrätten för personskada. Närmare reglering på 

området är hänförligt skadeståndslagen och dess förarbeten140. För bestämmandet av ska-

deståndsskyldighet enligt produktansvarslagen är även 5 kap. 1-5 §§ SkL tillämplig.141 

3.4.3.2 Ersättning vid sakskada  

Ersättningsrätten för sakskada omfattas av lagens 1 § andra stycke, ett lagrum vilket begränsar 

rätten till ersättning i två hänseenden. Sakskador ersätts enbart på så kallad konsumentegen-

dom och kompensation för skador på den skadegörande produkten saknas helt. Enligt 9 § 

PAL ska dessutom en självrisk på ett belopp om 3 500 kronor avräknas vid ersättningens 

bestämmande.142 Med konsumentegendom avses sådan egendom som till sin art framförallt är 

avsedd för enskilt ändamål, och som vid skadetillfället utgör den skadelidandes huvudsakliga 

användningsområde. Genom denna regel undantas sådan egendom vilken framförallt används 

i näringsverksamhet, alternativt i offentlig verksamhet. För att en sakskada ska vara ersätt-

ningsgill i enlighet med produktansvarslagen måste alltså den skadade egendomen uppfylla 

två kriterier: egendomen ska vara avsett för enskilt ändamål och huvudsakligen, vid skadans 

inträffande, också ha använts för sådant ändamål.143   

Anledningen till att lagen utesluter sådana skador som en säkerhetsbrist i en produkt orsakar 

på själva produkten är att särskilja det köprättsliga ansvaret från produktansvaret. En produkt 

som skadas med anledning av en säkerhetsbrist får anses ha ett köprättsligt fel, vilket istället 

kan hänföras till köprättslig lagstiftning; köplagen alternativt konsumentköplagen. Det före-

																																																								
138 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen: en kommentar m.m., s. 115 f. och Bengtsson, 
Ullman, Produktansvaret: en översikt, s. 28. 
139 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen: en kommentar m.m., s. 112 f.	
140 Prop. 1972:5 och 1975:12. 
141 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen: en kommentar m.m., s. 57 ff. 
142 a.a. s. 60 ff. och Bengtsson, Ullman, Produktansvaret: en översikt, s. 18, 30. 
143 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen: en kommentar m.m., s. 62.	
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ligger en gränsdragningsproblematik huruvida produkter som infogats eller på annat sätt blivit 

en beståndsdel i annan egendom ska vara tillämpliga för ifrågavarande undantag, d.v.s. hur 

ska situationen, då en beståndsdel orsakar skada på den huvudsakliga egendomen, hanteras? 

För att utröna gränsen får hänsyn tas till förhållandena vid förvärvstidpunkten. Enligt den 

vedertagna uppfattningen bör det avgörande för bedömningen vara huruvida beståndsdelen 

förvärvats tillsammans med huvudprodukten eller inte. Ingick den skadebringande produkten 

i huvudprodukten vid förvärvet, ska ersättningen bedömas enligt köprättsliga regler. När en 

skada av en beståndsdel uppdagas på huvudprodukten, vilken förärvats för sig och sedermera 

infogats i huvudprodukten, äger produktansvarslagen däremot generell tillämplighet.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
144 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen: en kommentar m.m., s. 66 f. 
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4 Utländsk och internationell rätt  

4.1 Amerikansk rätt   

4.1.1 Allmänna förutsättningar för skadeståndsansvar 

Eftersom USA utgör en del utav common law-familjen är det amerikanska rättssystemet 

uppbyggt på rättspraxis. Domstolarna skapar således rättsregler genom bindande prejudikat, 

stare decisis.145 Begreppet negligence definieras i amerikansk rätt genom Brown v. Kendall. I 

målet fastställdes att en process, baserad på negligence, endast kan vinna bifall om svaranden 

inte utövat ordinary care. Termen definieras i Brown v. Kendall som ”that kind and degree of 

care, which prudent and cautious men would use, such as is required by the exigency of the 

case, and such as is necessary to guard against probable danger”.  

Skadeståndsansvaret var till en början strikt, och på flera områden återinfördes denna ansvars-

form under 1900-talet, liksom ett strängare produktansvar. 146 Fallet Escola v. Coca-cola 

bottling Co är ett erkänt exempel på det förnyade ansvarssystemet. Servitrisen Escola drabba-

des av skär- och nervskador i handen till följd av att en Coca-cola flaska i glas exploderat vid 

uppackning. Majoriteten ansåg att beslut skulle fattas enligt principen res ipsa loquitur, d.v.s. 

Coca-cola skulle åläggas automatisk culpa. Domaren Traynor var däremot skiljaktig och 

ansåg att principen skulle åsidosättas till förmån för regeln om strikt ansvar eftersom en till-

verkare har lättare att kontrollera en produkts säkerhet, än vad en konsument har.147  

Det amerikanska skadeståndsansvaret bestäms genom en aktsamhetsbedömning enligt the 

Learned hand formula; en ekonomisk avvägning mellan nytta och kostnad av ett särskilt 

handlande.148 Punitive damages har dels ett straffande, dels ett avskräckande syfte. Har ska-

devållaren handlad vårdslöst och åsidosatt den skadelidandes rättigheter utdöms detta straff. 

Punitive damages kan ses som ett skydd för grundläggande värderingar och utdöms utöver 

compensatory damages, d.v.s. ”den vanliga” skadeståndsersättningen.149   

 

 

																																																								
145 Nationalencyklopedin, Common law. 	
146 Hall, Kermit L., Tort law in American history: major historical interpretations, s. xi, xiii.   
147 Fleming John G., The American tort process, s. 10.  
148 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s. 127 f.  
149 Owen, David G, Products liability law, s. 1132 ff. och Koziol, Wilcox, Tort and Insurance Law, s. 155. 
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4.1.2 Trafikskaderegler  

Ett flertal amerikanska delstater har, efter att ursprungligen ha tillämpat vanliga skadestånds-

rättliga regler där skadelidanden ålagts bevisbördan, infört ett tillfredställande ersättningssy-

stem uppbyggt på obligatorisk försäkring. Den skadelidande behöver vanligtvis inte styrka 

vårdslöshet hos bilisten, utan endast den omständigheten, att personskada uppstått till följd av 

trafik, är tillräcklig för att ersättning ska utgå.150 Ersättningssysystemet kan huvudsakligen 

jämföras med det svenska, däremot skiljer sig systemen åt eftersom endast mycket allvarliga 

trafiksituationer omfattas av den amerikanska konstruktionen. Full ersättning för liden skada 

är det således inte fråga om, utan ersättningen motsvarar ofta ett grundskydd av socialförsäk-

ringskaraktär vilket kan jämställas med en svensk olycksfallsförsäkring. Bilisten tecknar 

försäkringen till förmån dels för sig själv, och dels för sin familj; en försäkringsform som inte 

är knuten till ett specifikt fordon. Vanligtvis ingår även ett ansvarsskydd mot tredje man, 

exempelvis mot fotgängare. Försäkringen omfattar som regel inte sakskador, i vissa delstater 

kan däremot ett sådant skydd finnas att tillgå. Federal lagstiftning på området har tidigare 

lagts fram i USA, dock aldrig godkänts av senaten. Enhetliga regler skulle bl.a. innebära stora 

fördelar vid bilfärd genom de olika delstaterna i USA. Ett övervägande motstånd kommer 

dock från den amerikanska advokatkåren, som genom en förenkling av trafikskadereglerna 

skulle komma att få en reducerad roll.151   

4.1.3 Produktansvar152  

Enligt amerikansk rätt kan den skadelidande enklast grunda en skadeståndstalan genom an-

svarsgrunden strikt ansvar, även om ett culpaansvar är möjligt. Vissa stater har däremot valt 

att inte anta regler om strikt produktansvar, varför culpaansvar, framförallt i dessa stater, 

fortfarande har en viktig betydelse.153 För strikt produktansvar krävs att en produkt har en 

defekt, och att denna defekt orsakar skada.154 Om en produkt avviker från vad som rimligen 

kan förväntas i förhållande till den vanlige konsumenten anses den vara unreasonable dange-

rous.155 Ansvaret tillfaller i första hand tillverkare, men även andra medverkande i tillverk-

nings- och distrubutionskedjan kan hållas ansvariga, allt från mellanhänder till återförsäljare. I 

de situationer då det ansvariga företaget inte kan identifieras, p.g.a. att den skadevållande 
																																																								
150 Såkallad ”no-fault”- försäkring.  
151 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 32 f. 
152 I amerikansk rätt återfinns viktiga principer i ”the Third Restatement”. 
153 Owen, Products liability law, s. 60. De stater som avses är Delawere, Massachusetts, Michigan, North Caro-
lina och Virgina. 
154 a.a. s. 249. 
155 a.a. s. 292 f.	
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produkten tillverkats i samma form av olika tillverkare, kan samtliga tillverkare hållas solida-

riskt ansvariga för skadan enligt principen enterprise liability. Den skadelidande har till följd 

av skada från en defekt produkt rätt till ersättning för både person- och sakskada.156  

Defekta produkter uppdelas ofta utifrån tre olika kategorier, nämligen: fabrikationsfel (manu-

facturing defects), konstruktionsfel (design defects) och instruktionsfel (Inadequate warnings 

or instructions).157 Kategoriernas innebörd har tidigare förklarats utifrån nationellt produktan-

svar.158 

4.2  Engelsk rätt 

4.2.1 Allmänna förutsättningar för skadeståndsansvar 

Det är med anledning av engelska domstolar som stare decisis-principen159 och common law-

systemet en gång kom att grundas.160 Utöver common law är det engelska rättssystemet dess-

utom uppbyggt av statue law och equity law. Equity law tillkom i kompletterande syfte, för 

att täcka de situationer då common law skapar orättvisa. Systemet består således av ett antal 

olika regler som kan härledas ur moralprinciper.161    

I engelsk skadeståndsrätt kan uttrycket law of torts sägas motsvara det utomobligatoriska 

skadeståndsansvaret.162 Den huvudsakliga typen av tort utgörs av negligence, vilket innebär 

vårdslöst eller oaktsamt orsakade skador. För att kunna utdöma skadeståndsansvar måste 

domstolen först ta ställning till huruvida duty of care, d.v.s. en aktsamhetsplikt att inte orsaka 

skada, kan åläggas endera part. Omfattas skadevållaren av aktsamhetsplikten har domstolen 

därutöver att pröva om skadevållaren brutit mot denna plikt (breach of duty) och därmed 

orsakat (causation) skada (damage).163     

Vad gäller aktsamhetspliktens existens får ledning hämtas från det skotska produktansvarsfal-

let Donoghue v. Stevenson vari Lord Atkins uttalat att skadevållaren och den skadelidande ska 

stå i en viss relation till varandra för att plikten överhuvudtaget ska aktualiseras, the neigh-

bourhood principle. Uppvisas inte tillräcklig grad av aktsamhet, utifrån ett normalt aktsamt 

																																																								
156 Owen, Products liability law, s. 268 ff., 433 och 752.	
157 a.a. s. 348 f. 
158 Se avsnitt 3.4.2. 
159 Se även avsnitt 4.1.1. 
160 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 93. 
161 a.a. s. 97 ff. 
162 Dam, European tort law, s. 101 f. 
163 Gerven, Lever, Larouche, Cases, Materials and Text on National, Supernational and International Tort Law, 
s. 2, 44 f. 
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beteende, anses skadevållaren ha brutit mot plikten. Det är den skadelidande som har att 

bevisa att skadevållaren förfarit oaktsamt och orsakat aktuell skada, ofta utifrån en tvåstegs-

modell: cause-in-fact respektive legal cause. Det första steget besvarar frågan huruvida skada 

inträffat även oaktat skadevållarens handlande medan det andra steget avser själva sambandet 

mellan handling och skada. Skadan får däremot inte vara alltför avlägsen enligt principen om 

remoteness of damage.164 

4.2.2 Trafikskaderegler 

På trafikskadeområdet i Storbritannien åläggs bilägaren, enligt Road Traffic Act från år 1988, 

en skyldighet att teckna försäkring för risken att orsaka person- respektive egendomsskada 

med sitt fordon. Systemet bygger, till skillnad från många andra rättssystem, på vanliga ska-

deståndsregler. Den skadelidande måste såldes för ersättning kunna bevisa att bilisten förfarit 

vårdslöst, vilket ofta presumeras; ett culpaansvar föreligger således. Något ansvar oberoende 

av vållande, bland annat likt det svenska, föreligger således inte.165 

4.2.3 Produktansvar 

I engelsk rätt kan, liksom i amerikansk och svensk rätt, defekta produkter härröras till tre 

olika kategorier, nämligen: fabrikationsfel, konstruktionsfel och instruktionsfel. En ska-

deståndstalan i nationell rätt har tidigare grundat sig på generella skadeståndsrättsliga princi-

per, framförallt inom ramen för begreppet negligence. Ett välkänt fabrikationsfel uppstod i 

fallet Grant v. Australian Knitting Mills, till följd av att ett par underbyxor orsakat eksem. 

Tillverkaren blev, trots att bevisbördan vad gäller oaktsamhet åläggs käranden, automatiskt 

ansvarig för felet med anledning av den mycket betungande bevisbördan.166 Genom imple-

mentering av direktiv167 och stiftandet av ”The Consumer Protection Act 1987” (CPA) före-

ligger numer ett strikt produktansvar.168 

 

 

																																																								
164 Gerven, Lever, Larouche, Cases, Materials and Text on National, Supernational and International Tort Law, 
s. 50, 54 ff., 408 och Dam, European tort law, s. 103 f. 
165 Strömbäck, Olsson, Sjögren, Trafikskadelagen: ersättning vid trafikskada, s. 28 f. och Dam, European tort 
law, s. 413. 
166 Gerven, Lever, Larouche, Cases, Materials and Text on National, Supernational and International Tort Law, 
s. 635, 639 ff. 
167 Dir. 85/374/EEG. 
168 Legislation.gov.uk, Consumer Protection Act 1987.  
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4.3 Internationella trafikkonventioner  

4.3.1 Wienkonventionen från den 8 november 1968 

Wienkonventionen är uppdelad i två olika konventioner, varav den ena behandlar vägtrafik 

medan den andra rör vägmärken och signaler. Det är FN:s ekonomiska kommission för Euro-

pa, UNECE, som ligger bakom de båda överenskommelserna och eftersom Sverige ratificerat 

båda överenskommelserna har trafiklagstiftningen till stora delar utformats i enlighet med 

dessa. Wienkonventionen är ännu inte anpassad till de tekniska nyheterna avseende självkö-

rande fordon.169 

Konventionen om vägtrafik syftar till att öka trafiksäkerheten och underlätta internationell 

vägtrafik. I samband med utvecklingen av självkörande fordon diskuteras bland annat defini-

tionen av en förare och vilka krav som kan ställas på ett självkörande fordon. Eftersom varje 

land ges möjlighet att utforma sina egna regler föreligger en risk för att reglerna kommer få 

ett varierat innehåll och som i sin tur försvåra internationella förhållanden.170 Syftet vad gäller 

överenskommelsen om vägmärken och signaler är att med hjälp av beskrivningar av vägmär-

ken, trafiksignaler och vägmarkeringar harmonisera regelverken mellan diverse länder och på 

så sätt underlätta internationell trafik.171  

4.3.2 Genevékonventionen om vägtrafik från den 19 september 1949 

Liksom Wienkonventionen syftar Genevékonventionen till att främja trafiksäkerheten genom 

ett till övervägande del identiskt innehåll. Eftersom ett större antal länder valt att ansluta sig 

till samtliga konventioner172 kan de även i fortsättningen komma att få ett liknande innehåll. 

Likt Wienkonventionen pågår utvecklingsarbetet för att få till stånd en anpassning till självkö-

rande fordon.173  

 

 

 

 

																																																								
169 SOU 2016:28, s. 51 ff. 
170 a.a. s. 52 ff. 
171 a.a. s. 54.  
172 Med undantag för exempelvis USA.  
173 SOU 2016:28, s. 54 f.	
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5 Supernationell rätt 

5.1 Typgodkännande av fordon 

Genom EU:s ramdirektiv174 angående typgodkännande av fordon har harmoniserade regler 

inom EU beträffande trafiksäkerhet, hälskoskydd, miljöskydd, energieffektivitet och skydd 

mot obehörig användning kunnat fastställas. Regelverket är uppbyggt av ett antal kapitel, så 

kallade reglementen, vilket var och ett reglerar en särskild fordonsdetalj; den tekniska kon-

struktionen. Reglerna har i vissa fall även fått global spridning. De tekniska bestämmelserna 

utarbetas till övervägande del inom organisationen UNECE.175  

Än så länge är överenskommelserna inte anpassade till självkörande fordon, även om det för 

närvarande pågår ett sådant internationellt arbete. Regler om styrning har exempelvis framta-

gits av UN R79. Däremot avser bestämmelserna sådana fordon som fortfarande har en ratt, 

d.v.s. ännu inte helt självkörande fordon. Överenskommelsen utgår från att fordonsföraren 

kontrollerar och styr fordonet. För ett fordon som framförs med en hastighet understigande 10 

km/h tillåts dock styrning via signaler som kommer inifrån fordonet, d.v.s. full automatisk 

styrning. För framförande på högre hastigheter är det endast körfältsassistans176 som är en 

godkänd form av styrning.177 Inom UNECE WP29 har huvudregeln hittills varit att en männi-

ska alltid har rätt att bestämma över ett fordon, utan att bli ifrågasatt av detta.178 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
174 Dir. 2007/46/EG. 
175 SOU 2016:28, s. 55 f. 
176 Se avsnitt 2.1.4. 
177 SOU 2016:28, s. 57 f. 
178 a.a. s. 117.	
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6  Analys 

6.1 Trafikskadesituationer 

6.1.1 Exempel 1 

Plötslig händelse inträffar vid färd med självkörande fordon på nivå 4, behov av förarstöd 

uppstår.  

6.1.2 Exempel 2 

Skada uppstår till följd av färd med självkörande fordon på nivå 5. 

6.2 Inledning 

Mot bakgrund av uppsatsens deskriptiva del följer härmed en analys, vilken har till syfte att 

diskutera den i kapitel 1 uppställda problemformuleringen. För att denna fråga ska kunna 

besvaras på ett tillfredsställande sätt kommer resonemang att föras utifrån två olika automati-

seringsnivåer och trafikskadesituationer, vilka exemplifierats under avsnitt 6.1, för att avslut-

ningsvis utmynna i några slutord. De båda trafikskadesituationerna kommer även att studeras 

komparativt, framförallt med utgångspunkt i utländsk rätt, men även utifrån internationell- 

och supernationell rätt. Huvudsakligen kommer eventuella skillnader belysas och inspiration 

till nationell lagstiftning eftersökas. Som nämnts179 kommer den komparativa redogörelsen 

däremot inte att beröra straffrätt. Med risk för upprepning kommer redogörelsen av varje 

enskilt exempel endast att behandla det mest centrala gällande aktuell automatiseringsnivå, 

även om generella synpunkter, vilka tidigare nämnts, ändå kan vara tillämpliga.  

6.3 Ansvarsfördelning utifrån exempel 1 

Av vad som tidigare framgått180 kan ett högt automatiserat självkörande fordon, på nivå 4, 

själv köra på vissa sträckor medan den fysiske fordonsföraren förväntas överta kontrollen 

över köruppgiften då det självkörande läget upphör. Enligt den nivåindelning som framtagits 

av SAE ska fordonet, trots att föraren inte reagerar på lämpligt sätt, ändå kunna hantera situa-

tionen. Om det inträffar en plötslig händelse vid färd på nivå 4, och förarstöd uppstår, är 

frågan hur ansvarsfördelningen ska hanteras.  

																																																								
179 Se avsnitt 1.4. 
180 Se avsnitt 2.1.3 och tabell 1. 
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Det straffrättsliga ansvaret avseende trafik utgår i dagsläget från att en fysisk fordonsförare 

kan hållas ansvarig.181 I likhet med lägre automatiseringsnivåer vore det därför även rimligt 

att den fysiske fordonsföraren, som framför fordonet manuellt på nivå 4, åläggs det straffrätts-

liga ansvaret. Någon annan lösning vore, enligt min mening, onaturlig. Detta resonemang 

förutsätter att fordonet befunnit sig i avaktiverat läge och att något tekniskt fel i körsystemet 

därför inte kunnat uppstå. I annat fall, om körsystemet skulle hållas straffrättsligt ansvarig, 

exempelvis då det självkörande läget är aktiverat, skulle straffsystemet möjligtvis behöva ses 

över. Att hålla körsystemet ansvarigt enligt reglerna i trafikbrottslagen respektive brottsbalken 

kan bli problematiskt; böter och fängelsestraff är således inte sanktioner lämpade för ett kör-

system. Ett straffrättsligt ansvar kan normalt inte komma att åläggas en juridisk person, där-

emot kan en fysisk person inom den juridiska personen komma att bli ansvarig. I likhet med 

culparegeln torde straffansvaret för den juridiska personen åläggas dess ”organ”, d.v.s. nor-

malt en verkställande direktör eller en styrelseledamot.182 

Det kan däremot ifrågasättas vem körsystemet de facto är. Tillverkaren bör vara den aktör 

som rimligtvis måste stå ansvarig för en framtagen produkt. Vad gäller självkörande fordon 

måste dock hårdvaror särskiljas från kategorin mjukvaror, till vilken ett körsystem är hänför-

ligt. Såsom tidigare nämnts183 kommer Volvo Cars mjukvaruproduktion att ske genom ett 

nyskapat företag, vilket skulle innebära att detta företag står som ansvarig för skador orsakade 

av körsystemet.  

Ett självkörande fordon som kör på en fotgängare på ett obevakat övergångsställe, i självkö-

rande läge på nivå 4, varav fotgängaren avlider, kan enligt nuvarande lagstiftning komma att 

rubriceras som mord alternativt vållande till annans död.184 Av vad som följer av 3 kap. 1 och 

7 §§ BrB utgör sanktionen vanligtvis fängelse, med undantag för ringa fall då alternativt böter 

kan påföras. Några problem skulle däremot inte uppstå om det självkörande läget istället vore 

avaktiverat. Det vore emellertid egendomligt att som fysisk fordonsförare hållas ansvarig för 

en händelse som man själv inte skapat; en diskussion som utvecklas nedan. Liksom mord och 

vållande till annans död är, vad gäller hastighetsöverträdelser och farliga omkörningar enligt 

trafikbrottslagen, böter alternativt fängelsestraff tillämpliga sanktioner. Som ett alternativ till 

böter vore därför en sanktionsavgift förslagsvis att föredra i de situationer då det självkörande 

läget varit aktiverat och körsystemet, tillika mjukvaruproducenten, de facto ansvarigt.  
																																																								
181 Se avsnitt 3.3.	
182 Se avsnitt 3.1.3.1. 
183 Se avsnitt 2.2.2. 
184 Se avsnitt 3.2.3. 
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Av vad som tidigare framgått185 föreligger än så länge vissa tekniska begränsningar avseende 

den självkörande förmågan. Ett självkörande fordon saknar i dagsläget exempelvis förståelse 

för skillnaden mellan olika människor. En polisman kan således komma att uppfattas som 

vilken annan människa som helst. Detta innebär i sin tur att ett självkörande fordon inte kan 

anpassa sig till trafikförordningens 2 kap. 3 §, d.v.s. lyda en polismans instruktioner.186 Vid 

färd med ett självkörande fordon är det således orimligt att hålla någon ansvarig för en över-

trädelse av detta slag. Eftersom det är fråga om en teknisk begränsning torde det inte vara 

möjligt att hävda att det föreligger en säkerhetsbrist i enlighet med 3 § PAL. Det kan inte 

skäligen förväntas att fordonet ska hantera en funktion som är en allmänt känd begränsning; 

ett resonemang vilket skulle kunna hänföras till kategorin systemskador, vilka faller utanför 

produktansvarslagens tillämpningsområde.187 I avaktiverat läge kan den fysiske fordonsföra-

ren förvisso hållas ansvarig. Det kan däremot uppstå hastiga förändringar och farliga situatio-

ner om det självkörande läget, på nivå 4, upphör att fungera så fort en människa rör sig i 

närheten av fordonet, i tro om att det är en polisman. En sådan lösning vore således ohållbar. 

Antingen måste tekniken utvecklas ytterligare för att bestämmelsen ska äga tillämpning, eller 

så har lagstiftaren att se över nuvarande regel. Gängse regel är således inte anpassad till själv-

körande teknik.  

I trafikförordningen finns det ytterligare en bestämmelse som inte kan anses förenlig med 

fenomenet självkörande fordon. Det står nämligen föreskrivet att fordonsföraren inte får ägna 

sig åt andra aktiviteter vid färd på väg, exempelvis mobiltelefoni, om det kan inverka på 

själva förandet av fordonet.188 Denna föreskrift strider emellertid mot ett utav de huvudsakliga 

syftena med självkörande fordon, d.v.s. att kunna förlita sig på att körsystemet hanterar kör-

uppgiften för att istället kunna ägna sig åt annan aktivitet. Även denna regel i trafikförord-

ningen är i behov av översyn. Denna diskrepans saknar däremot relevans i de situationer då 

körsystemet utgör fordonsförare. Det är således endast vid byte av fordonsförare, d.v.s. när 

den fysiske fordonsföraren behöver hantera köruppgiften, som regeln vållar problem. 

Civilrättsligt avgörs frågan utifrån konsekvens, d.v.s. vilken sorts skada den plötsliga händel-

sen leder till. Vilket tidigare framgått189 skiljer sig ansvaret enligt nuvarande trafikskadelag 

beroende på om det föreligger person- eller sakskada. Vad gäller sakskador måste även tre 

																																																								
185 Se avsnitt 2.1.5. 
186 Se avsnitt 3.2.1. 
187 Se avsnitt 3.4.2.1. 
188 Se avsnitt 3.3.1. 
189 Se avsnitt 3.2.3. 
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föreliggande skadekategorier beaktas.190 Ansvaret avseende personskador är, vilket tidigare 

nämnts,191 strikt. I det fall att personskada skulle uppstå när den fysiske fordonsföraren över-

tar kontrollen i självkörande läge, på nivå 4, blir föraren således ansvarig enligt gällande rätt, 

oberoende av vållande. Orsakas å andra sidan en sakskada, hänförlig till skadekategorin kolli-

sionsskador, är så som framgått ansvaret beroende av förarens vållande alternativt en bristfäl-

lighet hos fordonet. Är det däremot fråga om annan egendomsskada är ansvaret istället 

strikt.192 Av redogörelsen följer att den fysiske fordonsföraren, som tvingas överta kontrollen, 

alltid blir ansvarig vid andra egendomsskador enligt gängse regler, medan det för ansvarsför-

delningen vid kollisionsskador behöver vidtas en culpabedömning. Ansvaret övertas slutligen 

av ett av den skadeståndsskyldige tecknat försäkringsbolag.193 Även om inte sakskador till 

följd av en singelolycka ersätts enligt trafikskadelagen kan ansvarsfrågor likväl aktualiseras, 

med den skillnaden att en eventuell sakskada inte omfattas av trafikförsäkringen utan kräver 

ett mer omfattande försäkringsskydd.194 

Det kan ifrågasättas om inte culpabedömningen vid kollisionsskador kan komma att försvåras 

i och med att fordonsföraren hastigt tvingas ingripa, vilket i sin tur kan medföra bevissvårig-

heter. Frågan är således vilket ansvar som kan åläggas den person som färdas i självkörande 

läge, på nivå 4. Av vad som får förstås är det meningen att den som färdas i ett självkörande 

fordon ska kunna ägna sig åt en annan aktivitet, och helt och hållet kunna bortse från trafiken. 

Eftersom det kan uppstå ett behov av förarstöd vid färd på nivå 4 föreligger en viss oklarhet 

avseende kravet på aktivitet. Var går egentligen gränsen för att handla på ett icke ”lämpligt 

sätt” inom ramen för aktuell nivå? Vilket tidigare framgått195 utgör handlingsplikten en objek-

tiv förutsättning för skadeståndsskyldighet. Den fysiske fordonsföraren skulle således behöva 

agera för att undvika skada och på så sätt undgå ansvar. I trafikförordningen har ett underlå-

tenhetsansvar införts i samband med trafikolyckor. Likt trafikförordningen vore det eventuellt 

lämpligt, för att undvika oklarhet, att precisera handlingsplikten genom ett i lag föreskrivet 

underlåtenhetsansvar. Å andra sidan kan det inte anses rimligt att ”tvinga” en fysisk person att 

överta ansvaret, eftersom körsystemet utlovat att hantera den huvudsakliga köruppgiften.  

Det kan således anses egendomligt att hållas ansvarig vid ett övertagande av köruppgiften, då 

det de facto varit automatiseringssystemet som skapat en icke önskvärd situation. Person- 
																																																								
190 Se tabell 2.  
191 Se avsnitt 3.2.3.1. 
192 Se avsnitt 3.2.3.2 och tabell 2. 
193 Se avsnitt 3.1.1. 
194 Se avsnitt 3.2.3.2 och tabell 2. 
195 Se avsnitt 3.1.2.	
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respektive egendomsskada skulle kunna uppstå till följd av att systemet handlat olämpligt, 

varefter det slutliga ansvaret övervältras till den fysiske fordonsföraren genom att körsystemet 

avaktiveras. Det uppstår följaktligen en märklig situation i det fall att skada uppstår, i självkö-

rande läge på nivå 4, när den fysiske fordonsföraren beordrats överta kontrollen. 

Vad gäller kollisionsskador kan ansvaret enligt gällande trafikskadelag tillfalla fordonsföraren 

om det går att styrka bristfällighet hos det skadevållande fordonet.196 Vilket tidigare nämnts197 

betalas all ersättning slutligen ur trafikförsäkringen. Denna ansvarsbestämmelse kan däremot 

tänkas problematisera rättsläget i och med att ansvaret för eventuell bristfällighet åläggs 

tillverkaren alternativt importören eller saluföraren av produkten, och således inte den fysiske 

fordonsföraren. Med bristfällighet avses i detta exempel en defekt i själva körsystemet, och 

således inte sådana okulära fel som den fysiske fordonsföraren själv kunnat åtgärda.  

Av redogörelsen avseende strikt och rent strikt ansvar198 framgår att regeln införts för bland 

annat farlig verksamhet. Det kan diskuteras hur riskfylld verksamheten avseende självkörande 

fordon kommer att uppfattas. Av vad som framgått199 är syftet med införandet att förbättra 

trafiksäkerheten och på så sätt minska antalet olyckor; det ska således bli säkrare att färdas i 

trafiken. I både USA och Kina har dödsolyckor200 däremot inträffat och innan systemet är 

fullt utvecklat måste verksamheten uppfattas så som riskfylld. Möjligtvis vore därför en regel 

om strikt alternativt rent strikt ansvar för den aktör som tillverkar fordonet, åtminstone till en 

början, rättfärdigad. 

Vid färd med högt automatiserat fordon på nivå 4, där körsystemet huvudsakligen ansvarar 

för köruppgiften, vore en form av presumtionsansvar201 att föredra. För att fordonsföraren ska 

åläggas ansvar måste det således kunna bevisas att körsystemet fungerat korrekt, och att 

fordonsföraren istället agerat culpöst. Denna ansvarsform vore enligt mig fullt rimlig eftersom 

teknik skulle underlätta bevisläget och på så sätt fördela ansvaret rättvist.      

Frågan är om inte körsystemets, tillika mjukvaruproducentens, skadeståndsansvar kan komma 

att uteslutas med anledning av nuvarande regler angående samtycke.202 Genom att sätta sig i 

ett förarlöst fordon kan den fysiske fordonsföraren sägas ha ”accepterat risken”, d.v.s. tagit ett 

																																																								
196 Se avsnitt 3.2.3.2. 
197 Se avsnitt 3.2.1. 
198 Se avsnitt 3.1.3.2. 
199 Se avsnitt 2.1.1. 
200 Se avsnitt 2.3.1. 
201 Se avsnitt 3.1.4.1. 
202 Se avsnitt 3.1.2.2. 
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medvetet och underförstått risktagande. Frågan är hur långt lagstiftaren tänkt att reglerna 

kring ansvarsfrihet ska sträcka sig. Det går förvisso att anse fenomenet självkörande fordon 

som ett vetenskapligt projekt, likt tester av nya läkemedel. Personer som samtyckt till sådana 

projekt omfattas emellertid av en särskild patientskadeförsäkring. Vilket tidigare framgått är 

skadeståndsrätten beroende av försäkringslösningar och här finns det således behov av över-

syn.203 I främmande rätt har passagerare, vilka medföljt en berusad förare, ansetts ha samtyckt 

till risken.204 Körsystemet kommer förvisso aldrig kunna vara berusad. Om systemet slutar att 

fungera skulle konsekvensen däremot kunna bli densamma. Denna liknelse påvisar det förtro-

ende som ges tillverkaren och risken med att faktiskt färdas i ett självkörande fordon. Skulle 

lagstiftaren anse att det vore fråga om en accept av risken skulle troligtvis fenomenet självkö-

rande fordon bli en kortlivad historia. Detta eftersom ansvaret för den enskilde skulle bli 

alltför betungande vid en eventuell trafikskadesituation.                 

Det kan ifrågasättas om händelsen egentligen innebär att ett inom- eller utomobligatoriskt 

ansvar aktualiseras.205 Mot bakgrund av självkörande fordons syfte och funktion, d.v.s. att på 

ett säkert sätt kunna färda ett fordon från en sträcka till en annan, är en möjlig uppfattning att 

exempelvis ett köpavtal har ingåtts och att det därmed vore fråga om ett inomobligatoriskt 

ansvar för fordonssäljaren. Lika möjligt vore det att istället vara av motsatt uppfattning, d.v.s. 

att det vore fråga om ett ansvar utanför ett kontraktmässigt förhållande; ett utomobligatoriskt 

ansvar. Beroende av åsikt i frågan kommer principer avseende ansvarsfördelningen därför att 

skilja sig åt. Vid inomobligatoriska förhållanden kan det i sådana fall bli aktuellt med ett 

kontrollansvar.206  

En intressant diskussion är vilka olika situationer som kan förflytta ansvaret till andra aktörer. 

Vilka krav kan exempelvis ställas på väghållaren vid halt underlag? Vägverket i egenskap av 

väghållare har, vilket tidigare framgått207, ett ansvar att vägen hålls i ett tillfredsställande 

skick enligt 26 § väglagen. Ett omdiskuterat mål är det såkallade ”tunnelfallet”,208 där tvistigt 

var om kostnaden för framförallt sanering av utsläpp, till följd av en trafikolycka, omfattades 

av trafikskadelagen eller inte. Väghållaren hävdade att det var fråga om en sakskada, och att 

trafikförsäkringen därför kunde utnyttjas. Så som tidigare nämnts209 kom domstolen fram till 

																																																								
203 Se avsnitt 3.1.1. 
204 Se avsnitt 3.1.2.2.	
205 Se avsnitt 3.1.1. 
206 Se avsnitt 3.1.4.2. 
207 Se avsnitt 3.2.2. 
208 NJA 2004 s. 566. 
209 Se avsnitt 3.2.2. 
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att det var fråga om en sakskada, men att denna skada däremot åvilat väghållaren enligt lag. 

Skador av begränsad omfattning, varmed endast obetydliga åtgärder krävs, utgör däremot inte 

sakskador enligt trafikförsäkringen. Detta gäller även åtgärder av skyddskaraktär. Att bekäm-

pa väghalka bör vara en skyldighet vilken omfattas av lagens bestämmelse. Ett undvikande av 

halkbekämpning skulle innebära olägenhet för människors hälsa, varför ansvaret ålagts väg-

hållaren enligt 26 § väglagen.  

Det kan däremot ifrågasättas om väghållarens ansvar kan komma att utökas i och med att 

självkörande fordon introduceras på marknaden. Det går att tänka sig ett scenario där det 

självkörande fordonet, i självkörande läge på nivå 4, färdar fordonet med hjälp av GPS-

system och 3D-karta, på den snabbaste och mest effektiva vägen, genom en av körsystemet 

bestämd sträcka.210 Såsom tidigare nämnts,211 vad gäller tekniska funktioner, ska ett självkö-

rande fordon vid hastiga väderomslag, som exempelvis halka, kunna motta sådan information 

genom en särskild molntjänst. Frågan är vem som står ansvarig vid en skada, med anledning 

av halka, då körsystemet av någon anledning inte reagerat eller tagit hänsyn till föreliggande 

väderförhållanden? Detta svar är dessutom beroende av om den fysiske fordonsföraren över-

tagit ansvaret, eller om körsystemet fortfarande varit aktiverat. Ytterligare problematik upp-

står beroende av vilken sorts skada det är fråga om; personskada, kollisionsskada eller annan 

egendomsskada.  

Av vad som följer av diskussionen har väghållaren en skyldighet att sanda vägen och tillver-

karen ett ansvarar för att fordonet färdas säkert. Därutöver förflyttas ansvaret till den fysiske 

fordonsföraren när denne övertar kontrollen över köruppgiften. I det fallet att väghållaren 

underlåter att hålla vägen i gott skick, och på så sätt försämrar säkerheten för ett fordon i 

självkörande läge, bör ansvaret istället kunna övervältras på denna aktör. Väghållaren skulle 

däremot kunna hävda att körsystemet, om möjligt, borde reagerat på väglaget och istället valt 

en lämpligare väg. Beroende av biltillverkarens löften till användaren kan väghållaren således 

komma att befrias från ansvar. Med hänsyn till skadans omfattning kan påföljdssystemet 

behöva ses över, i det fall att körsystemet skulle hållas ansvarigt.  

Av Trafikverkets utredning framgår en statistisk minskning utav antalet trafikolyckor för 

fordon utrustade med körfältsassistans.212 Sternlund menar att tekniken borde vara standard i 

alla nya bilar inom loppet av en femårsperiod, med start år 2016. Krafft belyser dock utrust-
																																																								
210 Se avsnitt 2.2.3. 
211 Se avsnitt 2.1.4.	
212 Se avsnitt 2.1.4. 
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ningens brister, d.v.s. oförmågan att fungera även under vinterförhållanden. Tillverkare som 

utrustar sina fordon med exempelvis körfältsassistans kan därmed inte anses ha lämnat någon 

garanti för att systemet ska fungera under vintertid.  

Om situationen istället vore den att den fysiske fordonsföraren fick överta kontrollen i sam-

band med att halka uppstår, skulle denne istället åläggas ansvaret. Väghållaren skulle visserli-

gen kunna bryta mot väglagen även i denna situation, med den begränsningen att något löfte 

från körsystemet inte vore möjligt att hävda eftersom det självkörande läget, när skada upp-

stod, varit avaktiverat. En återkommande fråga är om inte körsystemet sätter den fysiske 

fordonsföraren i en alltför besvärlig position när ansvaret i svårhanterliga situationer kan 

komma att övervältras på denne. Beroende av skadetyp kan, vilket tidigare framgått,213 den 

fysiske fordonsföraren enligt nuvarande trafikskaderegler antingen åläggas ett strikt ansvar 

alternativt ett culpaansvar. Av vad som tidigare diskuteras kan culpabedömningen däremot 

komma att försvåras med hänsyn till oklarhet avseende dels omfattning av handlingsplikt och 

dels eventuella bevissvårigheter. Ansvaret övervältras slutligen på det försäkringsbolag i 

vilket skadevållaren tecknat aktuell trafikförsäkring.214 

Enligt lag (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter är, som nämnts,215 ansvaret rent strikt 

för sådana skador vilka avser en typisk farlighet hos det aktuella djurslaget.216 I det fallet att 

ett självkörande fordon kör på en hund, i aktiverat eller avaktiverat läge på nivå 4, uppstår 

därför inget ansvar för annan än djurägaren. Beträffande vilda djur finns som bekant en be-

stämmelse i jaktlagen om anmälningsskyldighet avseende viltolyckor. Som tidigare nämnts217 

kan tekniken ännu inte skilja mellan olika sorters djur, varför regeln om anmälningspliktiga 

djur omöjliggörs då fordonet färdas i självkörande läge. I avaktiverat läge, då den fysiske 

fordonsföraren övertagit kontrollen, råder det däremot inga tvivel. Frågan är däremot om 

ansvaret kan övervältras på den fysiske fordonsföraren vid en eventuell viltolycka, även om 

körsystemet de facto var ansvarig för händelsen? Eftersom det alltid finns en fysisk fordons-

förare vid färd på nivå 4 torde det inte vara en omöjlig uppfattning. 

 

 

																																																								
213 Se avsnitt 3.2.3. 
214 Se avsnitt 3.2.1. 
215 Se avsnitt 3.1.3.2. 
216 Med djurslag avses enbart hundar. Vad gäller katter föreligger inget strikt ansvar. 
217 Se avsnitt 2.1.5. 
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6.3.1 Komparativ analys 

Amerikanska trafikskaderegler bygger, vilket tidigare nämnts,218 på skadeståndsrättsliga 

regler och försäkringslösningar med den skillnaden att ersättningssystemet endast omfattar 

mycket allvarliga situationer. Detta medför i sin tur en viss skillnad i ansvarsfrågan beträffan-

de självkörande fordon. Ansvaret avseende personskador är däremot strikt i enlighet med 

svensk rätt. Vilket ovan nämnts,219 utgår svensk rätt från de i trafikskadelagen tre uppställda 

skadekategorierna vad gäller sakskador; kollisionsskador, singelskador och andra egendoms-

skador. Singelskador ersätts inte enligt trafikskadelagen, medan kollisionsskador är beroende 

av culpa alternativt bristfällighet hos skadevållande fordon. För andra egendomsskador är 

ansvaret strikt liksom för personskador. 

Enligt amerikansk rätt måste alltså en vållandebedömning vidtas i det fall att det är fråga om 

annan skada än personskada. Enligt engelsk rätt krävs däremot alltid en culpabedömning, då 

systemet saknar motsvarighet till strikt ansvar.220 Enligt amerikansk rätt ska svaranden, vilket 

tidigare nämnts,221 ha brutit mot vad som benämns som ordinary care för att det ska vara 

fråga om negligence. Liksom i svensk rätt kan culpabedömningen bli komplicerad med hän-

syn till de självkörande fordonens funktion. Mot bakgrund av amerikansk rätt kan det däremot 

bli svårare att hållas ansvarig för att ha handlat olämpligt i viss trafikskadesituation eftersom 

att endast mycket allvarliga situationer ersätts. Då skada, vilken kan klassificeras som allvar-

lig, inträffar vid färd i självkörande läge på nivå 4 måste en bedömning göras av hur begrep-

pet ordinary care ska appliceras på ett körsystem. Av rättsfallet Brown v. Kendall synes 

begreppet uppställa krav på ett undvikande av uppenbar fara.222 Ett fel i själva körsystemet 

måste anses vara en uppenbar fara med anledning av självkörande fordons syfte, och frågan är 

därför om inte sådana fel alltid strider mot begreppet ordinary care. Uppstår emellertid skada 

när körsystemet är avaktiverat är culpabedömningen något enklare att utföra, även om den 

kompliceras av kravet på handlingsplikt vid själva övertagandet. Diskussionen angående 

vållandebedömningen enligt svensk rätt kan således tillämpas även här.223 Engelsk ska-

deståndsrätt följer huvudsakligen samma principer som i amerikansk rätt. 

																																																								
218 Se avsnitt 4.1.2. 
219 Se avsnitt 6.3. 
220 Se avsnitt 4.2.2. 
221 Se avsnitt 4.1.1. 
222 Se avsnitt 4.1.1. 
223 Se avsnitt 6.3. 
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Till skillnad från Volvos Cars bilkonstruktion har Storbritannien satsat på bilar särskilt anpas-

sade för samtliga underlag, exempelvis halka, vilket kan komma att tolkas som ett utvidgat 

löfte från tillverkarens sida.224 Enligt tidigare diskussion angående väghållarens ansvar skulle 

denne aktör således ha en fördel genom att lättare kunna befrias från ansvar i Storbritanni-

en.225  

Inom EU har, som tidigare nämnts,226 regler avseende styrfunktionen framtagits av UN R79. 

Bestämmelserna avser däremot än så länge enbart fordon som har ratt, som exempelvis högt 

automatiserade fordon på nivå 4. Överenskommelsen, vilken utgår från att fordonsföraren 

kontrollerar och styr fordonet, innebär således en begränsning av övriga aktörers ansvar. Vid 

färd understigande 10 km/h anses däremot styrningen härledas till själva fordonet. Enligt 

nuvarande supernationella regler torde det inte finnas någon möjlighet att anse någon annan 

än fordonsföraren, d.v.s. den som styr fordonet med hjälp av ratt och pedaler, så som ansvarig 

för en eventuell trafikskadesituation.  

6.4 Ansvarsfördelning utifrån exempel 2  

Till skillnad från tidigare exempel 1, varmed den fysiske fordonsföraren kan behöva ingripa, 

utgår exempel 2 från ett fullt automatiserat läge på nivå 5. På denna nivå har, så som tidigare 

nämnts,227 det automatiserade körsystemet full kontroll över köruppgiften och fordonet kan 

således vara helt förarlöst. Vid en första anblick måste ansvarsfördelningen vid en trafikska-

desituation på nivå 5 framstå så som okomplicerad emedan fysisk fordonsförare saknas. 

Förutom att, om möjligt, hålla körsystemet ansvarigt, antingen straffrättsligt eller civilrätts-

ligt, torde däremot både ett culpaansvar och ett produktansvar eventuellt kunna realiseras för 

andra aktörer.  

Civilrättslig ansvarsfördelning är, vilket nämnts i samband med nivå 4, beroende av konse-

kvens. Avgörande för frågan om strikt ansvar alternativt ett culpaansvar ska aktualiseras vid 

en trafikskadesituation är vilken sorts skada som händelsen leder till; personskada alternativt 

sakskada i form av kollisionsskada, singelskada eller annan egendomsskada. Självkörande 

läge på nivå 5 saknar, till skillnad från nivå 4, en fysisk fordonsförare. Därmed bör det rim-

ligtvis, utan någon närmare analys, endast bli aktuellt att hålla körsystemet ansvarigt i egen-

skap av fordonsförare. Frågan är däremot om det överhuvudtaget är möjligt och i sådana fall 
																																																								
224 Se avsnitt 2.4.3. 
225 Se avsnitt 6.3. 
226 Se avsnitt 5.1.	
227 Se tabell 1.  
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hur culpabedömningen skulle gå till? I praktiken skulle troligtvis ansvaret i en sådan situation 

dessutom behöva diskuteras utifrån reglerna avseende produktansvar.  

Eftersom ett förarlöst fordon på nivå 5 kommer sakna både ratt och pedaler, d.v.s. manövre-

ringsmöjligheter, finns det ingen fysisk person som kan hållas ansvarig i egenskap av föra-

re.228 Visserligen skulle den fysiska person som färdas med fordonet kunna aktivera nödstopp 

och/eller ge en instruktion till körsystemet, vilket i sin tur medför att en fysisk person ändå 

kan komma att anses som fordonsförare. För att en sådan handling ska kunna likställas med 

ett föraransvar måste åtgärden vara av sådant slag att den fysiske fordonsföraren ändå kan äga 

kontroll över fordonet. Av vad som får förstås kan en fysisk person som färdas i ett självkö-

rande fordon på nivå 5 endast aktivera nödstopp och ge en instruktion, varmed förmåga sak-

nas att därefter ge en ny instruktion alternativt avaktivera nödstopp. Det måste uppfattas som 

så att det fysiska föraransvaret är alltför begränsat i förhållande till körsystemets, varför det 

vore olämpligt att ålägga annan än körsystemet229 ansvar i en sådan situation. Denna begrän-

sade handlingsförmåga i samband med en given instruktion är en stor skillnad i förhållande 

till självkörande läge på nivå 4. Dessutom kan en sådan tanke omöjligtvis anses överens-

stämma med syftet för nivå 5, d.v.s. att vara helt förarlöst. Det kan därutöver tyckas vara så att 

körsystemet själv borde avböja en instruktion som kan uppfattas så som olämplig. Om ett 

avböjande däremot inte sker, och handlandet istället utförs i enlighet med instruktionen, borde 

körsystemet ansvara för att instruktionen innebär ett handlande i enlighet med överenskom-

melsen, d.v.s. att framföra fordonet på ett säkert sätt. Det kan å andra sidan uppfattas som om 

den fysiske personen lägger sig i körsystemets uppgift och därmed själv bryter mot överens-

kommelsen att tillåta köruppgiften tillfalla körsystemet.  

En intressant reflektion är däremot om en fysisk person som väljer att exempelvis aktivera 

nödstopp kan anses ha agerat culpöst? En eventuell trafikskadesituation skulle nämligen 

kunna undvikas genom den fysiske personens agerande, d.v.s. att aktivera nödstopp. Å andra 

sidan skulle en aktivering samtidigt kunna innebära att en trafikskadesituation de facto inträf-

far. Frågan är vilka krav som går att ställa, eller om det faktiskt går att ställa några krav över-

huvudtaget, på medförande personer i självkörande läge på nivå 5. Likt nivå 4 borde det inte 

gå att ”tvinga” en fysisk person att agera eftersom körsystemet åtagit sig ansvaret för körupp-

giften. Nivå 5 innebär dessutom att det långt ifrån alltid finns en fysisk person i bilen. Ett 

tvingande övervakningsansvar måste således framstå som opassande. Det kan däremot inte 

																																																								
228 Se tabell 1.	
229 Härmed åsyftas exempelvis en mjukvaruproducent. 
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anses varken omöjligt eller obetydligt att ett culpaansvar faktiskt kan komma att realiseras. I 

annat fall skulle färd med ett fullt automatiserat fordon, och trafiken i sin helhet, i framtiden 

kunna bli alltför riskfylld. Det måste framstå som obehagligt att vistas i trafik med vetskap 

om att en fysisk person, både medvetet och omedvetet, kan skapa farliga situationer, utan att 

hållas ansvarig för sitt agerande. En fysisk person skulle exempelvis kunna uppmana körsy-

stemet till att vidta en farlig omkörning eller att köra på en passerande människa.  

Detta resonemang kan appliceras på det skadeståndsrättsliga syftet. Av vad som tidigare 

framgått230 är den reparativa funktionen av central betydelse. Inträffar en trafikskadesituation 

ska den skadelidande känna sig trygg genom att ersättas för inträffad skada. Därutöver är det 

viktigt att det finns en preventiv funktion, d.v.s. ett hot om att bli skadeståndsskyldig. I av-

saknad av en regel som straffbelägger ett farligt agerande i trafiken, kan dessa funktioner 

därför inte anses uppfyllda.  

Eftersom syftet med full automatisering på nivå 5 är att fordonet ska kunna färdas helt förar-

löst är en diskussion kring ett passageraransvar relevant. Samtliga fysiska personer som färdas 

på nivå 5 skulle således kunna jämställas med passagerare. Vilket tidigare nämnts231 uppställs 

enligt 10 § andra stycket TskL ett föranderekvisit vad gäller kollisionsskador. Detta krav 

innebär däremot inte att endast föraren kan ha agerat vårdslöst, utan även passagerare kan 

komma att omfattas av regeln. Som exempel ges bland annat att en passagerare kan ha gripit 

tag i ratten eller underlåtit att uppmana till minskad hastighet. Enligt nuvarande trafikskadelag 

torde således en form av passageraransvar vid culpösa trafikskadesituationer redan kunna 

aktualiseras. Till skillnad från gällande rätt, som förutsätter manövreringsmöjlighet, saknas 

som framgått både ratt och pedaler i ett självkörande fordon på nivå 5.232 Det kan därför 

aldrig bli fråga om något ingripande i själva styrningen. Däremot kan det bli aktuellt att som 

passagerare aktivera nödstoppsknappen, vilket skulle kunna jämställas med ett ingripande av 

nämnd karaktär. En passagerare bör alltså kunna åläggas ett culpaansvar för att ha ingripit i 

trafiken och på så sätt förorsakat en kollisionsskada genom aktivering av nödstopp. Även det 

underlåtenhetsansvar som uppställs skulle kunna appliceras på passagerare i ett självkörande 

fordon. Av vad som diskuterats måste det framstå som möjligt att påverka körsystemet genom 

att lämna en instruktion. Genom att instruera ett självkörande fordon att exempelvis vidta en 

farlig omkörning kan en kollisionsskada komma att uppstå. Vilket jag i detta avsnitt kommit 

																																																								
230 Se avsnitt 3.1.1. 
231 Se avsnitt 3.2.3.2.	
232 Se tabell 1. 
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fram till kan en fysisk person inte anses tvingad att agera enär körsystemet de facto har hu-

vudsaklig kontroll över köruppgiften. En fysisk person kan dessutom inte anses uppfylla 

kravet på förare i självkörande läge, på nivå 5. Däremot vore det egendomligt att inte behöva 

ansvara för handlingar som faktiskt leder till skada. Beträffande aktuellt underlåtenhetsansvar 

vore det ett alltför omfattande ansvar i förhållande till möjlig påverkan; skillnad mellan möj-

ligheter och skyldigheter är således avgörande. Utnyttjar en fysisk person möjligheten att 

påverka körsystemet bör denne således få stå ansvarig för sin handling. Däremot kan det inte 

anses rimligt att hålla en fysisk person ansvarig för att denne underlåtit att vidta en handling; 

ett övervakningsansvar vore i allmänhet alltför långtgående.    

En förutsättning för att ansvar ska utdömas är att kravet på adekvat kausalitet kan anses vara 

uppfyllt. Av den tidigare redogörelsen233 följer att betingelseläran är avgörande för om ett 

orsaksförhållande, kausalitet, mellan handling och skada föreligger. Därutöver krävs att or-

saksförhållandet har en viss kvalitet, så kallad adekvans. Enligt en i svensk rätt utvidgat an-

svarsprincip, casus mixtus cum culpa, kan ansvar däremot komma att aktualiseras trots att 

skadan inte utgör en adekvat följd av vållandet.234 Det är framförallt i situationer när någon 

stjäl eller olovligen brukar annans egendom, som exempelvis fordon. Skadeståndsskyldighet 

har i två erkända mål235 uppkommit för passagerare vilka färdats i ett olovligt tillgripet fordon 

varmed skada uppstått till följd av fordonsförarens vårdslöshet.   

En intressant aspekt är därför om passagerare i ett självkörande fordon, i självkörande läge på 

nivå 5, kan åläggas ett sådant ansvar när körsystemet de facto utgör fordonsförare. Den första 

frågan att besvara är den vem som olovligen kan tillgripa ett förarlöst fordon? Det går att måla 

upp ett scenario där ett förarlöst fordon på nivå 5 nyttjas av andra passagerare än de av ägaren 

tillåtna. Genom att instruera fordonet att färdas från en sträcka till en annan, utan tillåtelse, 

måste ett tillgripande sägas uppstå trots att det vanligtvis krävs att tillgriparen förflyttar for-

donet med egen maskin. Passagerare skulle således kunna tillgripa ett självkörande fordon, på 

nivå 5. Uppstår något fel i körsystemet, vilket resulterar i att en trafikskadesituation uppstår, 

blir frågan om medförande passagerare kan bli ansvariga för händelsen, i enlighet med tidiga-

re rättspraxis. Vid en jämförelse kan det inte anses främmande att ålägga ansvar för passage-

rare även i ett självkörande fordon, på nivå 5, eftersom tillgripsrekvisitet måste anses uppfyllt.          

																																																								
233 Se avsnitt 3.1.2.3. 
234 Se avsnitt 3.1.4.3.	
235 NJA 2004 s. 746 I och II. 
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Ytterligare en aspekt är den då körsystemet på något sätt utsätts för manipulation. En form av 

manipulation kan sägas vara den då en fysisk person, vilken färdas i ett självkörande fordon 

på nivå 5, väljer att ingripa i köruppgiften. Antingen genom att lämna en instruktion eller 

genom att aktivera nödstoppsknappen. Denna manipulationsform, vilken anses tillåten, har 

emellertid redan kommenterats. Det skulle däremot kunna bli fråga om manipulation av ägare 

eller brukare genom att exempelvis utsätta fordonet för trimning. Därutöver skulle körsyste-

met eventuellt kunna utsättas för extern påverkan. Körsystemet är programmerat att följa 

gällande trafikregler och på så sätt färda fordonet från en sträcka till en annan, på ett säkert 

sätt. I enlighet med 1 § PAL uppställs krav på att det självkörande fordonet ska vara så säker 

som skäligen kan förväntas.236 Avviker körsystemet från rekvisitet borde därför en produkt-

skada vara för handen.  

Den intressanta frågan är emellertid vilken påverkan som bidragit till att körsystemet brustit i 

sin säkerhet? Enligt produktansvarslagen skulle det exempelvis kunna vara fråga om antingen 

ett konstruktionsfel alternativt ett fabrikationsfel. Vilket tidigare nämnts237 utgör ett fabrika-

tionsfel, till skillnad från konstruktionsfel, en tillfällig avvikelse. Det är således inte omöjligt 

att ett körsystem skulle kunna orsaka skada, på annat än det egna fordonet, genom en tillfällig 

avvikelse. För sådana tillverkningsskador följer av 6 § PAL en lång distributionskedja där 

flera led kan hållas strikt ansvariga.238 

Ett körsystem består dels av en fysisk utrustning, en ”maskinvara”, och dels av instruktioner 

till maskinvaran, en så kallad ”programvara”. Samtliga beståndsdelar i maskinvaran utgör, 

som tidigare nämnts,239 produkter enligt produktansvarslagen. Vad gäller programvaran kan 

en programmerare däremot inte alltid anses ansvarig i lagens mening. Däremot skulle princi-

palen kunna åläggas ansvar enligt 3 kap. 1 § SkL.240 Är det fråga om integrerade program som 

inte nås av användaren, som exempelvis ett körsystem i ett självkörande fordon, ansvarar 

däremot tillverkaren trots att det vore fråga om en felprogrammering.  

I och med att framtidens självkörande fordon huvudsakligen kommer vara fullt datoriserade 

kan manipulation från externa parter tänkas bli förekommande. Vem står exempelvis ansvaret 

för att körsystemet blir ”hackat”? Ett ”hackat” körsystem skulle kunna liknas med en otillåten 

programmering. Eftersom det är fråga om integrerade program måste det enligt nuvarande 
																																																								
236 Se avsnitt 3.4.2. 
237 Se avsnitt 3.4.2. 
238 Se avsnitt 3.4.2.1. 
239 Se avsnitt 3.4.2.  
240 Se avsnitt 3.1.3.1. 
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produktansvarlag bli fråga om ett tillverkaransvar. Det kan däremot ifrågasättas om inte pro-

grammet faktiskt går att nås av andra än tillverkaren. Lika enkelt som det idag går att manipu-

lera en dator, måste det vara att i framtiden manipulera ett förarlöst fordon. Med hänsyn till 

tekniken241 är det relevant att ifrågasätta tillverkaransvarets omfattning. Är det juridiskt kor-

rekt att ålägga tillverkaren ansvar med anledning av bristande teknik, i det fall att en data-

hackare kunnat manipulera ett körsystem? Visserligen vore en rimlig åsikt att hävda att det 

råder en säkerhetsbrist om systemet enkelt har kunnat manipuleras. Om den framtida tekniken 

kan möjliggöra att händelser i körsystemet kan spåras, och på så sätt bevisa till vilken aktör en 

störning är hänförlig, skulle emellertid en rättvis ansvarsfördelning uppstå. I väntan på ut-

veckling bör en översyn av regleringen vidtas. 

En passagerare i ett självkörande fordon på nivå 5 skulle kunna jämställas med en passagerare 

på ett tåg. Ansvaret för skador i samband med järnvägstrafik är, såsom tidigare nämnts,242 

strikt. Detta förutsätter emellertid att skadorna är att hänföra till järnvägsdriften, d.v.s. utgör 

”den typiska faran”. I likhet med Statens Järnvägar, ett svenskt järnvägsbolag, borde exem-

pelvis Volvo, ett svenskt biltillverkarföretag, därför kunna åläggas ett strikt ansvar för skador 

uppkomna vid färd med ett självkörande fordon.      

I likhet med nivå 4 krävs även på denna nivå 5, för straffrättsligt ansvar i trafik, att en fysisk 

fordonsförare kan hållas ansvarig. Till skillnad från nivå 4 blir det aldrig aktuellt med ett 

ansvarsövertagande eftersom körsystemet ska kunna hantera samtliga trafiksituationer på nivå 

5. Samma problematik, som när det självkörande läget är aktiverat på nivå 4, uppstår i denna 

nivå. Det föreligger således ett otillfredsställande sanktionssystem med hänsyn till föreliggan-

de ansvarssubjekt, d.v.s. körsystemet.243 I fråga om straffrättsligt ansvar saknas normalt ett 

sådant för den juridiska personen. En straffrättslig sanktion skulle däremot kunna åläggas en 

fysisk person inom den juridiska personen; normalt en verkställande direktör eller en styrelse-

ledamot.244 

6.4.1 Komparativ analys  

En jämförelse mellan de skadeståndsrättsliga grunderna i både amerikansk och engelsk rätt, i 

förhållande till svensk rätt, har tidigare kommenterats.245 Skillnaden i förhållande till självkö-

																																																								
241 Se avsnitt 2.1.4. 
242 Se avsnitt 3.1.3.2. 
243 Se avsnitt 6.3.	
244 Se avsnitt 3.1.3.1. 
245 Se avsnitt 6.3.1. 
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rande läge på nivå 4 är, som tidigare nämnts,246 att det saknas en fysisk fordonsförare. Om 

någon annan än körsystemet kan hållas ansvarig har däremot diskuterats, särskilt utifrån 

manipulationsaspekten.  

Enligt svenska regler avseende produktansvar anses en produktskada föreligga om ett självkö-

rande fordon inte är så säker som skäligen kan förväntas, och för sådana skador kan ett antal 

aktörer hållas strikt ansvariga.247 Liknande produktansvarsreglering återfinns även i ameri-

kansk rätt, med den skillnaden att en produktskada bedöms utifrån principen om unreasonab-

le dangerous.248 I engelsk rätt saknades tidigare ett strikt produktansvar och generella ska-

deståndsrättsliga principer fick tillämpas inom ramen för begreppet negligence. Av vad som 

följer av rättsfallet Grant v. Australian Knitting Mills kunde emellertid ansvaret åläggas till-

verkaren med anledning av alltför betungande bevisbörda. Med anledning av avsaknad av 

strikt ansvar vore det således fördelaktigare för distrubutionskedjan att saluföra självkörande 

fordon i Storbritannien. Genom ”Consumer Protection Act 1987” har ett strikt ansvar däremot 

införts, varför resonemanget angående saluförandeland saknar relevans.249 

Den amerikanska myndigheten NHTSA, som motsvarar svenska Transportstyrelsen, har 

lämnat ett viktigt uttalande, nämligen att ett körsystem, d.v.s. en särskild dator som kontrolle-

rar köruppgiften, i framtiden kan komma att betraktas som fordonsförare enligt lag.250 Denna 

åsikt kan komma att få stor betydelse, dels för den framtida EU harmoniseringen av regelver-

ket avseende självkörande fordon och dels för trafikkonventionernas arbete. Detta oavsett om 

varken USA eller England är medlemmar inom EU. Vilket tidigare nämnts är USA inte heller 

anslutet till Genèvekonventionen.251 Kommer ett körsystem kunna betraktas som fordonsföre 

i enlighet med det amerikanska myndighetsförlaget kommer ansvarsfördelningen underlättas 

eftersom det idag inte finns någon fordonsförare på nivå 5.  

Av vad som tidigare framgått har dödsolyckor inträffat med självkörande fordon. Någon 

lösning på dödolyckan i USA kunde NHTSA inte finna, varför myndigheten valde att lägga 

ned utredningen.252 Resultatet tyder således på att det finns behov av att utreda ansvarsfördel-

ningen vid en eventuell trafikskadesituation med ett självkörande fordon.  

																																																								
246 Se avsnitt 6.3. 
247 Se avsnitt 3.4.2.1. 
248 Se avsnitt 4.1.3. 
249 Se avsnitt 4.2.3.	
250	Se	avsnitt	2.1.2.	
251 Se avsnitt 4.3.1. 
252 Se avsnitt 2.3.1. 
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Det kan ifrågasättas om inte en myndighet, likt NHTSA, alternativt EU kan åläggas ett ansvar 

för att ha godkänt en särskild utrustning. Inom EU fastställs exempelvis olika tekniska kon-

struktioner; bestämmelser vilka blir bindande för medlemsstaterna.253 Det kan tyckas att en 

tillverkare som konstruerar ett självkörande fordon utifrån antagna bestämmelser ska ha 

agerat korrekt, och att ansvaret för skador vilka beror på fordonets utrustning i sådant fall ska 

tillfalla en beslutande aktör.  

Som nämnts254 är huvudregeln enligt europeisk rätt, UNECE WP29, att en människa alltid ska 

ha rätt att bestämma över ett fordon utan att bli ifrågasatt. Vill en fysisk person påverka kör-

systemet på något sätt kan systemet inte välja att ignorera en given instruktion enligt superna-

tionell rätt. Denna syn överensstämmer med, och ger stöd för, den diskussion som tidigare 

förts kring ansvarsfördelningen utifrån svensk rätt, nämligen att det måste anses egendomligt 

att inte hållas ansvarig för skadebringande handlingar.255  
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254 Se avsnitt 5.1. 
255 Se avsnitt 6.3.	
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7 Slutord   

Syftet med förevarande uppsats har varit att belysa hur självkörande fordon kommer att på-

verka ansvarsfrågan enligt gällande rätt och ge förslag på hur olika situationer kan komma att 

hanteras.  

Efter att ha redogjort för fenomenet självkörande fordon och åskådliggjort den problematik 

som är förknippad med denna, är bedömningen den att ansvarsfrågan utifrån gällande rätt inte 

är självklar. Detta främst utifrån skadeståndslagen, trafikskadelagen och produktansvarslagen 

samt mot bakgrund av generella skadeståndsrättsliga principer och ansvarsformer. Jag har i 

analysen diskuterat olika tänkbara trafiksituationer utefter automatiseringsgrad och belyst 

vilka rättsregler som kan tänkas vålla problem i praktiken. Även om jag kommit till insikt om 

att lagstiftningen är i behov av översyn, torde det inte finnas någon självklar lösning på an-

svarsproblematiken. Genom att förslagsvis betrakta körsystemet som fordonsförare, likt det 

amerikanska myndighetsförlaget, skulle däremot en del av ansvarsproblematiken möjligtvis 

reduceras. Än så länge är fenomenet självkörande fordon en teknisk nyhet av science fiction-

karaktär, vilket gör en anpassning ytterst komplicerad. Ansvarsfrågan är intressant att diskute-

ra, och framförallt problematisera. Jag hoppas att jag med denna diskussion bidragit till inspi-

ration för det framtida lagstiftningsarbetet och det blir spännande att följa utvecklingen, både 

nationellt, internationellt och supernationellt. Det kommer med all sannolikhet dröja innan 

anpassningen är fullständig; lagstiftning revideras ständigt och nya luckor identifieras dagli-

gen. Ansvarsfrågan avseende självkörande fordon är således ett livstidsarbete som redan 

påbörjats.      
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