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Sammanfattning 

I samband med allvarliga olyckshändelser är det viktigt att räddande åtgärder snabbt sätts in. 
Eftersom befolkningen i Sverige är ojämnt fördelad är det en utmaning att upprätthålla ett 
tillfredsställande och likvärdigt skydd över hela landet. Det är förenat med svårigheter att i 
praktiken organisera en effektiv och heltäckande räddningstjänst samt ambulansverksamhet. 
Det har de senaste åren gjorts olika försök att förbättra möjligheterna till snabbare hjälp i 
framför allt glesbygdsområden. Som en följd av detta finns det numera nya aktörer i 
närområdet som kan vidta vissa basala åtgärder för att därigenom förhoppningsvis kunna 
rädda liv samt värdefull egendom från att förstöras. I dessa försöksverksamheter, försöker 
samhället och enskilda hantera räddningsinsatser samt skydd mot olyckor på ett mer effektivt 
sätt än tidigare. I ett av försöken samverkar offentliga organisationer med varandra – med 
befintliga resurser – genom s.k. sambruk, i en annan försöksverksamhet involveras lokala 
företag samt privatpersoner på olika sätt i räddningsinsatser.  

De i rapporten beskrivna privatpersonerna benämns trygghetspersoner eller förstärkta 
medmänniskor.  Dessa frivilliga ställer upp för att rädda och hjälpa andra, men de har ett 
förhållandevis svagt skydd i den mån det uppstår skador i samband med en räddningsinsats. 
Dessa frivilliga riskerar att skada sig själva eller sin egendom vid en insats. De riskerar även 
att bli skadeståndsskyldiga mot den person som de uppfattat som nödställd och/eller annan 
skadelidande i den mån trygghetspersonen orsakat skadan genom vårdslöshet i samband med 
räddningsinsatsen. 

Initiativen med nytillkomna räddande aktörer har skapats inom de befintliga rättsliga 
regleringarna,  utan stöd av någon särskilt anpassad lagstiftning. Generellt betraktat saknas 
lagstiftning i Sverige angående olika frivillighetsinitiativ. Av den i rapporten beskrivna 
rättsutredningen torde vi kunna dra slutsatsen att lagstiftaren, med något undantag, inte ansett 
det nödvändigt att reglera olika former av frivilligarbeten. Det senare kan vara positivt i och 
med att det öppnar för möjligheter till nya initiativ. En sannolik nackdel med att 
frivillighetsverksamheten är oreglerad är att de personer som, likt de ovan beskrivna 
trygghetspersonerna, gör en insats för sina medmänniskor måste bära en betydande egenrisk 
för uppkomna skador. En metod att stärka skyddet för denna grupp med frivilliga vore att 
förbättra deras försäkringsskydd. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ...............................................................................................................................................5 
1.1 Problembakgrund ...........................................................................................................................5 

1.2 Syfte och disposition ......................................................................................................................6 

2 Kategorier av räddande aktörer ...........................................................................................................7 
2.1 Inledning .........................................................................................................................................7 

2.2 Anställda och tjänstepliktsbeordrade  ............................................................................................7 

2.3 Frivilliga  ..........................................................................................................................................8 

3 Den räddande aktörens rätt till ekonomisk kompensation vid egen skada .................................... 10 
3.1 Inledning ...................................................................................................................................... 10 

3.2 Anställda och tjänstepliktsbeordrade ......................................................................................... 10 

3.3 Frivilliga ........................................................................................................................................ 11 

4 Skadeståndsansvar – om räddaren skadar annan vid en räddningsinsats ...................................... 13 
4.1 Allmänt om skadeståndsansvar  .................................................................................................. 13 

4.2 Anställda och tjänstepliktsbeordrade ......................................................................................... 14 

4.3 Frivilliga ........................................................................................................................................ 15 

5 Avslutning .......................................................................................................................................... 18 
5.1 Summering  .................................................................................................................................. 18 

5.1 Förslag avseende ett förstärkt individuellt ekonomiskt skydd .................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Några ansvarsfrågor avseende aktörer, i synnerhet frivilliga, som deltar i 
räddningsinsatser.  

 

1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige inträffar det varje dag oönskade händelser som kan definieras såsom 
olyckshändelser,1 i vilka människor och värdefull egendom skadas. I syfte att reglera bl.a. 
organisation och ansvarsfördelning avseende samhällets skydd mot olyckor finns lag om 
skydd mot olyckor (LSO).2 Ett grundläggande syfte med denna lag är enligt lagstiftaren att 
”bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”3  Enligt lagstiftaren är det 
den enskilde medborgaren som bär det primära ansvaret för att vidta åtgärder till skydd för liv 
och egendom och miljö.4 I den mån den enskilde själv inte har rimliga resurser skall samhället 
agera bl.a. genom olika former av räddningstjänstsverksamhet. Begreppet räddningstjänst är 
definierat i lag och avser ”de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för 
vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på 
människor, egendom eller miljön.”5 För närvarande är det en kommunal angelägenhet att 
anordna räddningstjänst,6 men det är respektive landsting som ansvarar för organisationen av 
sjuktransporter (exempelvis ambulans).7  

Eftersom befolkningen i Sverige är ojämnt fördelad över landet är det en utmaning att 
upprätthålla ett tillfredsställande och likvärdigt skydd över hela landet. Det är förenat med 
svårigheter att i praktiken organisera en effektiv och heltäckande räddningstjänst samt 
ambulansverksamhet i bl.a. glesbygdsområden. Hur stora skillnader inom landet som kan 
accepteras avseende denna samhällsservice är förstås en politisk fråga.  

Det har de senaste åren gjorts olika försök att förbättra möjligheterna till snabbare hjälp i 
framför allt glesbygdsområden. Som en följd av detta finns det numera nya aktörer i 
närområdet som kan vidta vissa basala åtgärder för att därigenom förhoppningsvis kunna 
rädda liv samt värdefull egendom från att förstöras.  

                                                           
1 En olycka kan kortfattat definieras såsom plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan medföra 
skada. Se utförligare beskrivning i prop. 2002/03:119 s. 68 f. med hänvisningar till äldre förarbeten. Se även 
Bergling m.fl., Krisen, myndigheterna och lagen, 2016, s. 34. 
2 SFS 2003:778. Se mer om denna lag samt dess föregångare i prop. 2002/03:119, Reformerad räddningstjänst. 
3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 1 kap. 1 §. 
4 Prop. 2002/03:119, Reformerad räddningstjänst s. 101. 
5 LSO 1 kap. 2 § 1 st. Enligt 2 st. innefattas i räddningstjänstbegreppet även (via hänvisning till 4 kap. 1-4 §§)  
räddningsinsatser som utförs, utan att det inträffat någon olycka eller föreligger överhängande fara för en 
olycka, av fjäll-, flyg- och sjöräddningstjänsten samt viss annan verksamhet som ägnar sig åt efterforskning av 
försvunna personer.  
6 LSO 3 kap. 7 §. 
7 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 6 §. 
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Föreliggande rapport har beställts via forskningsorganisationen CARER - Centrum för 
forskning inom respons- och räddningssystem och finansierats av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB).  CARER, är ett samarbete mellan Linköpings universitet 
och MSB. Centrat bedriver forskning och utbildning som behandlar samhällets 
responsförmåga vid olyckor. Ett fokus är nya resurser och nya samverkansformer mellan 
professionella, semi-professionella och frivilliga aktörer i det svenska responssystemet.  
Föreliggande uppdrag har utförts som respons på ett behov som varit tydligt i samtliga de 
projekt CARER genomfört på området; behovet av att utreda de rättsliga förutsättningarna för 
nya samverkansformer. Då det gäller frivilliga och s.k. trygghetspersoner kan den här 
rapporten kopplas till och ses i ljuset av rapport nr 17 i CARERS rapportserie, Integration av 
frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser. Denna rapport beskriver 
samverkan i projektet Förstärkt Medmänniska i Medelpad på en övergripande nivå, samt 
utreder hur integration av trygghetspersoner i dynamisk utlarmning av larmresurser bör ske.   

  

1.2 Syfte och disposition 

I och med att det finns nya kategorier av aktörer som kan förväntas dyka upp vid framtida 
olycksplatser finns det skäl att utreda om det rättsliga regelverket är anpassat till detta. I denna 
rapport är det särskilt de räddande personernas rätt till skadeersättning respektive 
skadeståndsansvar som behandlas. I rapporten fokuseras det främst på den kommunala 
räddningstjänstens verksamhetsområde.   

Först presenteras de olika kategorier av räddande personer som kan komma att agera vid en 
olycksplats. Därefter utreds dessa personers rättigheter avseende ekonomisk kompensation 
särskilt vad gäller situationer där de räddande personerna skadas vid insatsen. Nästa steg blir 
att undersöka vilka skadeståndsregler som de inblandade har att förhålla sig till. Slutligen 
diskuteras det om huruvida det råder ett reformbehov avseende det rådande rättsläget.  
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2 Kategorier av räddande aktörer 

2.1 Inledning  

När en människa skadar sig och behöver hjälp är det inte sällan slumpen som avgör vem som 
finns närmast till hands. I bästa fall kan de, i rumslig mening, närmaste människorna bidra 
med konstruktiv hjälp och lindra samt begränsa den aktuella skadan. Samhället har å sin sida 
resurser i form av anställd blåljuspersonal med särskild kompentens att agera i samband med 
olyckor. I förevarande avsnitt delas de räddande människorna in i olika kategorier beroende 
på bl.a. deras ansvar och kompetens. 

 

2.2 Anställda och tjänstepliktsbeordrade 

Det är i första hand de professionella, d.v.s. anställda vid räddningstjänsten, som förväntas 
agera vid kvalificerade räddningsinsatser.  Personerna i denna kategori kan vara såväl hel- 
som deltidsanställda och det är rimligt att anta att de har en adekvat utbildning för sedvanliga 
räddningsuppdrag.  I samband med allvarliga olyckor kan dock även enskilda medborgare 
komma att beordras att hjälpa till av räddningsledaren.  Denna s.k. tjänsteplikt innebär att var 
och en, som under kalenderåret fyller lägst arton och högst sextiofem år, är skyldig att 
medverka i räddningstjänst, i den mån hans eller hennes kunskaper, hälsa och kroppskrafter 
tillåter det.8 Det kan normalt inte förväntas att en sådan tjänstepliktsbeordrad person besitter 
kunskap och kompetens i paritet med en anställd vid räddningstjänsten. En beordrad person 
bör därför nyttjas för mindre komplicerade uppdrag som inte kräver särskild utbildning. Det 
kan röra sig om transportuppdrag och andra lämpliga uppdrag i samband med skogsbränder, 
oljesaneringsarbeten samt efterforskning av försvunna.9 Vid sidan om nyss nämnda personer 
som ålagts den lagstadgade (och straffsanktionerade) räddningsplikten kan en särskild nämnd 
i respektive kommun även rekrytera lämpliga personer till ett s.k. räddningsvärn. De personer 
som kan bli aktuella ska rekryteras ur gruppen tjänstepliktiga boende i den aktuella 
kommunen. I första hand ska frivilliga utses och den som blivit utsedd är bl.a. skyldig att delta 
i vissa övningar under högst tjugo timmar årligen.10  

På senare tid har det på flera platser i Sverige gjorts försök med att försöka utnyttja befintliga 
samhällsresurser på ett mer effektivt sätt avseende räddnings- och sjuktransportverksamhet.  
Det kan exempelvis handla om att olika grenar av offentliga institutioner samarbetar med 
varandra på nya sätt. I litteraturen förekommer beteckningen sambruk för detta sätt arbeta. 
Det kan exempelvis vara fråga om en kommunalt anställd sjuksköterska som är med och 
biträder räddningstjänsten, i väntan på ambulans, i områden där räddningstjänsten vanligtvis 
kommer fram till olycksplatsen före ambulans.11 En annan variant på samarbete för att uppnå 

                                                           
8 LSO 6 kap. 1 § 1 st. 
9 Se Hermelin, J. m.fl.; Lagen om skydd mot olyckor: beskrivningar och kommentarer, 2004, s. 158 f. 
10 LSO 6 kap. 1 § 3 st. 
11 Se Svensson, A., och Weinholt, Å., När hemsjukvården lämnar hemmet - En analys av sambruk på Öckerö när 
kommunens sjuksköterskor biträder räddningstjänsten vid akuta vårdlarm i väntan på ambulans, Carer, 
Arbetsrapport nr. 10, Linköpings universitet 2014. 
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högre effektivitet med begränsade resurser är när det offentliga samarbetar med privata 
företag avseende vissa specifika uppgifter. Det kan exempelvis vara ett företag som redan 
bedriver verksamhet på en viss aktuell ort och som kan åta sig ytterligare uppgifter där. 
Såsom exempel kan anges privatanställda väktare som även har uppdrag avseende att 
upptäcka och släcka bränder som ett tillägg utöver det sedvanliga bevakningsuppdraget.12  

De personer som delvis fått nya uppgifter i samband med dessa samarbetsformer utgör en 
särskild kategori, vilka i detta sammanhang benämns semiprofessionella aktörer.13 Dessa är 
på sedvanligt vis anställda av en privat- eller offentlig arbetsgivare med hänsyn till deras 
respektive kompetens.  Därutöver kan dessa arbetstagare, i större eller mindre utsträckning, 
nyttjas även för andra uppdrag än deras huvudsakliga.  

 

2.3 Frivilliga 

Många människor är beredda att hjälpa till vid olyckor utan att de är förpliktade därtill av lag 
eller avtal. De är således att beteckna såsom frivilliga. En del av dem är spontanfrivilliga, som 
på olika sätt bidrar med en insats. Det kan exempelvis handla om personer som befinner sig i 
närheten av olycksplatsen och därför råkar vara de som är först på plats. Det finns kanske 
ingen annan ingen i närheten att konsultera och de har att fatta beslut och agera helt på eget 
initiativ. I detta sammanhang betyder spontanfrivillig att det är personer som inte har någon 
naturlig anknytning till den aktuella räddningsinsatsen via sin tjänst eller liknande. 

I ett särskilt fall har lagstiftaren beaktat även de frivilligas roll vid räddningsinsatser. Det finns 
en reglering i LSO avseende frivilliga  som, med räddningsledarens samtycke, medverkar i 
räddningstjänst. I den mån räddningsledaren samtycker till deras medverkan ges dessa 
frivilliga vissa rättigheter.14  

I glesbygd kan det dröja innan räddningstjänst och ambulans kommer fram till den 
hjälpbehövande. Detta utgör av lätt insedda skäl en nackdel vid allvarliga olyckor där det 
krävs snabba räddningsinsatser.  Den s.k. insatstiden är vanligen avgörande i akuta situationer 
och för den hjälpbehövande kan det vara en fråga om liv eller död.15 Vid t.ex. ett hjärtstopp är 
det helt avgörande att det sker lämpliga åtgärder inom mycket kort tid. Det måste således ske 
något omedelbart och det finns inte tidsutrymme att invänta en iltransport från en centralort 
belägen ett antal mil från olycksplatsen.  För att lindra de negativa följderna av olyckor har 
såväl den enskilde individen som samhället mycket att vinna på att medborgarna kan och vill 
hjälpa varandra genom att bidra med vissa insatser innan den professionella hjälpen är på 

                                                           
12 Weinholt, Å., Andersson Granberg, T., En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan 
räddningstjänst och väktare, Carer, Arbetsrapport nr. 6, Linköpings universitet 2013. 
13 Se uttrycket användas i bl.a.  Bättre tillgänglighet till hjälp vid nödlägen, Förslag till utformning och 
finansiering av försöksverksamhet, Diarienr. 2010-4632, MSB 2011-05-27 samt Stenberg, R., Alarmering, larm 
och larmkedjor, Carer, Arbetsrapport nr. 15, Linköpings universitet 2016 s. 24. 
14 LSO 7 kap. 4 §. 
15 Svensson, A., och Weinholt, Å., När hemsjukvården lämnar hemmet - En analys av sambruk på Öckerö när 
kommunens sjuksköterskor biträder räddningstjänsten vid akuta vårdlarm i väntan på ambulans, Carer, 
Arbetsrapport nr. 10, Linköpings universitet 2014, s. 2. 
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plats. Detta accentueras särskilt, men hänsyn till de längre transporttiderna, i glesbygd. I 
Sundsvalls kommun har räddningstjänsten genomfört försök med s.k. trygghetspersoner. På 
ett antal olika orter i kommunen, har det skapats grupper av 10-20 frivilliga 
trygghetspersoner. Dessa grupper larmas via SMS direkt av SOS Alarm vid olyckor och 
sjukvårdslarm. Trygghetspersonerna uppges ha genomgått åtminstone viss grundläggande 
utbildning i brandsläckning, akutsjukvård och hjärt-lungräddning.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16  Se mer avseende denna kategori http://www.holmbygden.se/2015/07/13/forstarkt-medmanniska-
framgangsrikt-i-glesbygden/  Det lär handla om ca: 4-5 timmars utbildning för trygghetspersonerna. 

http://www.holmbygden.se/2015/07/13/forstarkt-medmanniska-framgangsrikt-i-glesbygden/
http://www.holmbygden.se/2015/07/13/forstarkt-medmanniska-framgangsrikt-i-glesbygden/
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3 Den räddande aktörens rätt till ekonomisk kompensation vid egen skada 

3.1 Inledning 

Den som agerar i syfte att rädda en medmänniska kan göra det av en rad olika anledningar. 
Det kan vara fråga om att denne vägleds av exempelvis altruism, tjänsteplikt eller något annat 
incitament. Dessa olika drivkrafter kan samverka i en viss riktning, men de kan även ge 
styrningskommandon i diametralt motsatta riktningar. Att hjälpa en nödställd kan betraktas 
såsom en moralisk plikt och/eller ett positivt altruistiskt initiativ. I samband med 
räddningsinsatser handlar det i hög grad om att vidta rätt åtgärder i största möjliga 
skyndsamhet, vilket i viss utsträckning ökar riskerna för att person- och sakskador ska uppstå. 
De spontana tankarna att omedelbart försöka att rädda en nödställd kan därför komma att 
bromsas av andra tankar grundade på exempelvis riskaversion. I den mån det senare 
förekommer torde, åtminstone i viss utsträckning, trygghetsfaktorer såsom ekonomiska 
incitament påverka den potentielle räddaren. 

 

3.2 Anställda och tjänstepliktsbeordrade 

När det gäller anställda (d.v.s. professionella) som skadar sig i sitt arbete gäller särskilda 
regler för arbetsskador. Med arbetsskada menas en skada till följd av olycksfall eller annan 
skadlig inverkan som har tillräcklig anknytning till arbetet. Arbetsgivaren riskerar i och för 
sig att bli skadeståndsansvarig enligt skadeståndslagens regler, men detta har dock mindre 
praktisk betydelse, därför att de flesta arbetsgivare tecknar en s.k. trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada (TFA) i enlighet med respektive kollektivavtal på marknaden.17 Generellt 
betraktat föreligger det således ett betydande ekonomiskt skydd avseende arbetsskador för 
arbetstagare som är anställda av en seriös arbetsgivare. För kategorin arbetstagare är det i 
detta sammanhang mest intressant att lyfta fram konsekvenser av personskador. I normalfallet 
borde det inte vara särskilt vanligt att det uppstår skador på den anställdes egendom vid 
räddningsinsatser. Här förutsätts att de aktuella arbetstagarna bär särskilda, av arbetsgivaren 
finansierade, arbetskläder samt att de färdas i räddningstjänstens utryckningsfordon.  

Även de semiprofessionella är, vilket framgår ovan, arbetstagare. Deras ordinarie arbetsgivare 
har godtagit att de även förväntas utföra olika slags uppdrag åt någon annan, i detta 
sammanhang det allmänna. De ska således kompenseras för skador enligt samma principer 
som andra arbetstagare. Det kan dock uppstå frågor om vem av de inblandade arbetsgivarna 
som ska stå för ev. kostnader och vems trygghetsförsäkring som aktiveras. Det synes viktigt 
att de inblandade arbetsgivarna reglerar dessa frågor i ett avtal sinsemellan. 
 
De ovan beskrivna tjänstepliktsbeordrade samt de frivilliga som accepterats av 
räddningsledaren har, trots att de inte agerar som anställda, en lagstadgad rätt till skälig 
kompensation för arbete och tidsspillan. De har därutöver rätt att bli kompenserade i den mån 

                                                           
17 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, 9 uppl., s. 278. 
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kläder och andra personliga tillhörigheter skadats.18 Slutligen har även dessa två grupper ett 
utökat skydd i den mån de ådrar sig personskador vid räddningsuppdrag.19 De senare kan av 
lätt insedda skäl vara mycket viktigt och det innebär en betydande trygghet för dessa 
frivilliga. 
 
 
3.3 Frivilliga 

Av redogörelsen ovan framkommer att de frivilliga som accepterats av räddningsledaren 
tilldelas ekonomiska rättigheter i den mån person- och sakskador uppstår i samband med en 
räddningsinsats. För de övriga spontanfrivilliga däremot torde utgångspunkten vara den 
motsatta, d.v.s.  det allmänna (d.v.s. stat och kommun) är inte ersättningsförpliktade gentemot 
dessa. De spontanfrivilliga har därmed inte rätt till ersättning, vare sig för själva arbetet de 
utför eller för förlorad arbetsinkomst. Det allmänna har därutöver normalt ingen särskild 
skyldighet att, utöver det generella socialförsäkringsskyddet, kompensera för uppkomna 
skador som den spontanfrivillige ådragit sin person och egendom. Det finns dock ett exempel 
i LSO där en spontanfrivillig ges rätt till ersättning och det är i den mån denne har 
tillhandahållit utrustning till räddningstjänsten. Om så har skett föreligger en rätt till 
kompensation avseende nyttjandet och för eventuellt uppkomna skador på den utlånade 
utrustningen.20  

De spontanfrivilliga agerar helt på eget initiativ och har således inte någon rätt till särskild 
ersättning från det allmänna.21 Detta utesluter dock inte att en spontanfrivillig som gjort en 
konkret insats kan vända till den nödställde med krav om ekonomisk kompensation. Den 
nödställde kan bli ersättningsskyldig enligt de allmänna principer om negotiorum gestio (fritt 
översatt: tjänst utan uppdrag) som anses gälla. Rättsinstitutet negotiorum gestio, vilket har 
mycket gamla anor,22 innebär att den som oombedd utför en tjänst åt någon annan, i vissa fall, 
kan kräva kompensation av den sistnämnde. I den mån detta krav framställs riskerar 
meningsskiljaktigheter att uppstå. Det som kan vara kontroversiellt, och därmed föremål för 
tvist, är att den aktuella tjänsten som utförts till förmån för någon annan inte föranletts av 
något avtal.23 Å andra sidan är en nödsituation, generellt betraktat, ett mindre lyckat tillfälle 
för balanserade avtalsförhandlingar. 

För att räddaren ska ha rätt till ersättning (enligt negotiorum gestio) krävs att det ska ha 
handlat om en nödvändig åtgärd och att det inte funnits tid eller praktiska möjligheter att 
inhämta samtycke av den räddade.24 I detta sammanhang kan det diskuteras vad som menas 
med nödsituation. Den inträffade olyckan eller den aktuella farofyllda situationen måste 

                                                           
18 LSO 7 kap. 4 §. 
19 I LSO 7 kap. 5 § anges: ”I 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken och i lagen (1977:266) om statlig 
ersättning vid ideell skada m.m. finns bestämmelser om ersättning vid personskada till den som har medverkat 
i räddningstjänst enligt denna lag eller i övning i sådan tjänst. Lag (2010:1289).” 
20 LSO 7 kap. 6 § st. 1 med vissa begränsningar i st. 2. 
21 Här diskuteras således inte de rättigheter i form av t.ex. socialförsäkring som alla medborgare har. 
22 Zimmermann, R., The Law of obligations, 1996 s. 433 ff.  
23 Se generellt avseende detta i Håstad, T., Tjänster utan uppdrag, 1973 samt Tiberg, H., Fordringsrätt, 1996. 
24 Mellqvist & Persson, Fordran och skuld, 10 uppl., 2015, s. 35. 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.htm#K43
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.htm#K87
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.htm#K88
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19770266.htm
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rimligen vara av viss kvalificerad art för att kunna ges beteckningen nödsituation. I allmänhet 
gäller det en restriktiv hållning avseende att ge den räddande parten rätt till ersättning för sin 
insats. Denne har normalt endast rätt till att hållas skadeslös. Ersättningen inskränks normalt 
till direkta utlägg och uppoffringar och omfattar inte rätt till arvode eller belöning.25  

Trygghetspersoner omnämns i förevarande sammanhang som en särskild kategori frivilliga. 
Finns det något som åtskiljer dessa från övriga frivilliga? Ja, det gör det. För det första har 
trygghetspersonerna i förväg anmält sig som frivilliga. De är i den meningen inte att betraktas 
såsom spontanfrivilliga. De har därutöver fått viss utbildning för att kunna vara till nytta i 
nödsituationer. Trygghetspersonerna får dessutom ett SMS i den mån deras hjälp behövs i 
någon situation. De kan dock inte betraktas såsom anställda av den kommunala 
räddningstjänsten och det förekommer, såvitt känt är, inte några andra överenskommelser om 
ekonomisk kompensation. Trygghetspersonerna tillhör inte kategorin beordrade av 
räddningsledaren, och de faller inte heller in under den kategorin frivilliga som accepterats av 
räddningsledaren. Vid en olycksplats skulle i och för sig även en trygghetsperson kunna 
beordras eller accepteras av räddningsledaren (på samma sätt som alla andra), men om så sker 
måste rimligen den aktuella personen omfattas av samma (d.v.s. det mer omfattande) skydd 
som övriga personer som beordrats eller accepteras av räddningsledaren.  Sammanfattningsvis 
lär trygghetspersonerna betraktas såsom spontanfrivilliga avseende de ersättningsfrågor som 
här diskuteras. De kan därmed inte begära någon ersättning av räddningstjänsten för sin 
insats, men de borde å andra sidan ha rätt att begära ersättning av den nödställde enligt 
principerna om negotiorum gestio. Det borde inte innebära att trygghetspersonerna avsagt sig 
rätten till kompensation för uppkomna skador endast av det skälet att de har åtagit sig denna 
roll. Det är en annan sak att några krav på ekonomisk kompensation vanligen inte kommer att 
framställas därför att människorna som åtagit sig att vara trygghetsperson inte gör det av 
ekonomiska skäl utan för att göra det tryggare för medmänniskorna i de närmaste 
omgivningarna. Med hänsyn till den oskyddade situation (i ersättningsrättslig bemärkelse) 
som de spontanfrivilliga och trygghetspersonerna befinner sig i bör deras försäkringssituation 
ses över. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Tiberg, H., Fordringsrätt, 1996, s. 21. 
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4 Skadeståndsansvar - om räddaren skadar annan vid en räddningsinsats 

4.1 Allmänt om skadeståndsansvar 

I svensk rätt bär var och en ett grundläggande skadeståndsansvar för skador vilka orsakats 
uppsåtligen eller av vårdslöshet.26 I den mån någon skadar annan i samband med en 
räddningsinsats riskerar skadevållaren att bli skadeståndsansvarig om det går att visa att denne 
agerat vårdslös (här bortses från resonemang om uppsåtliga handlingar eftersom de normalt 
inte torde vara aktuella i detta sammanhang). Vårdslöshet är således ett juridiskt relevant 
begrepp som ofta är avgörande vid skadeståndsbedömningar. Det grundläggande frågan vid 
denna bedömning är om den aktuella personen borde handlat på ett annat sätt.27  För att svara 
på denna fråga krävs det normalt att det aktuella handlingssättet jämförs med en norm. Det 
kan exempelvis vara fråga om författningar, prejudikat eller sedvanor, vilka i bästa fastlår 
riktlinjer. Vårdslöshetsbedömningen är mycket kontextberoende. I den mån det saknas en 
relevant måttstock för bedömningen behöver domstolen, om vårdslöshetsfrågan är uppe för 
rättslig prövning, göra en fri bedömning. I denna beaktas risken för skada (samt möjligheterna 
för den handlande att inse denna risk), den sannolika skadans storlek och möjligheterna att 
förekomma skadan.28   

Vid reella nödsituationer gäller särskild lagstiftning.  Om någon agerar i en nödsituation och 
skada uppstår kan den som orsakat skadan undslippa såväl straff som skadestånd. I 
brottsbalkens 24 kap 4 § anges följande: 
 
”En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör 
brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och 
omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. 
    Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av 
rättsordningen skyddat intresse.” 
 
I paragrafens andra stycke anges vad som menas med nöd. För att betraktas som en 
nödsituation ska det således gälla viktiga intressen som står på spel. Det går inte att bortse 
från risken att en förbipasserande privatperson missbedömer en situation (som inte är en 
nödsituation i objektiv mening) och vidtar onödiga eller felaktiga och/eller kanske t.o.m. 
skadliga åtgärder. Normalt är det upp till relevanta myndigheter att agera vid nödsituationen 
och en förbipasserande medborgare förväntas inte att agera utan istället hålla sig undan och 
inte störa den aktuella insatsen. Om inte polis eller räddningstjänst finns att tillgå i en reell 
nödsituation kan det dock vara acceptabelt att exempelvis förstöra annans egendom i syfte att 
rädda liv eller betydande ekonomiska värden. Det skadade måste dock, för att den agerande 
ska undgå sanktioner, vara klart mindre värt än det som kan räddas med den aktuella 
nödåtgärden. 

Utan att överdriva, finns det således goda skäl att tro att det vid akuta räddningsaktioner 
förekommer  vissa risker som den räddande aktören står inför. Denne riskerar vid 

                                                           
26 Detta s.k. culpaansvar regleras i skadeståndslagen (1972:207), 2 kap. 1 §. 
27 Hellner & Radetzki, Skadeståndslagen, 9 uppl., 2014, s. 122. 
28 Hellner & Radetzki, Skadeståndslagen, 9 uppl., 2014, s. 128. 
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räddningsinsatsen att skada sig själv, förvärra skadan för den nödställde eller skada någon 
annan person (en s.k. tredje man). Det finns därutöver risker för att skada sin egen eller andras 
mer eller mindre värdefulla egendom (s.k. sakskador). Oavsett vem den skadelidande är och 
oavsett om denne drabbas av en personskada eller en sakskada, är det inte orimligt att 
förvänta sig att den skadelidande senare kräver ekonomisk kompensation motsvarande 
skadan. Även om vi i en moralisk kontext värderar räddningsinsatser högt, samt liv högre än 
egendom, finns det skäl att utreda och reflektera över de incitament som de nuvarande 
juridiska reglerna ger uttryck för. Omedelbart nedan ägnas därför åt vissa ersättningsfrågor 
som kan komma att aktualiseras i efterdyningarna av en räddningsinsats. 

 

4.2 Anställda och tjänstepliktsbeordrade 

I svensk rätt bär arbetsgivaren skadeståndsansvaret i den mån en arbetstagare vållar en skada 
för någon utomstående. Detta arbetsgivaransvar brukar benämnas principalansvar och det 
finns reglerat i skadeståndslagen.29 Utgångspunkten är att den som anlitar annan att utföra 
arbete på ett sätt som medför att båda utåt sätt framstår som en enhet, och som dessutom har 
möjlighet att teckna ansvarsförsäkring för sin verksamhet, bör bära ett principalansvar.30 I den 
mån exempelvis en anställd (d.v.s. en professionell) vid räddningstjänsten genom vårdslöshet 
förorsakar en person- eller sakskada för en utomstående, bär således arbetsgivaren  
skadeståndsansvaret.  Den vållande arbetstagare måste ha orsakat den aktuella skadan i 
tjänsten för att ett principalansvar ska komma ifråga. I vissa situationer, t.ex. om någon agerar 
efter den ordinarie arbetstidens slut, kan det vara tveksamt huruvida ett visst agerande skett i 
tjänsten eller inte. Normalt är det avgörande om huruvida det finns ett tillräckligt funktionellt 
samband mellan handlingen och tjänsten. 

Vilka kriterier skall vara uppfyllda för att någon ska falla in under begreppet arbetstagare? I 
arbetsrättsliga sammanhang är det viktigt att kunna definiera vem som är att betrakta såsom 
arbetstagare, därför att den som faller in under begreppet normalt kan göra anspråk på ett 
antal rättigheter. Det kan vara fråga om rätt till fortsatt anställning, rätt till semester, rätt till 
lön m.m. Skadeståndslagen å sin sida har ett mer flexibelt arbetstagarbegrepp. En 
utgångspunkt för den skadeståndsrättsliga bedömningen är att en arbetstagare normalt står 
under viss kontroll av arbetsgivaren och/eller i ett subordinationsförhållande gentemot 
denne.31  

För de personer som kan inordnas i kategorin semiprofessionella råder det normalt ingen 
tvekan om att de är arbetstagare. Frågan är dock vem av de inblandade arbetsgivarna som bör 
bära principalansvaret? Även om en semiprofessionell är formellt anställd endast hos sin 
huvudarbetsgivare, kan den förstnämnde likväl ha två arbetsgivare att förhålla sig till när det 
gäller exempelvis instruktioner och ordergivning. Det kan uppstå skadesituationer i vilka det 
är oklart vem av de två arbetsgivarna som bär principalansvaret gentemot utomstående 

                                                           
29 Skadeståndslagen (1972:207), 3 kap. 1 §. 
30 Hellner & Radetzki, Skadeståndslagen, 9 uppl., 2014, s. 149. 
31 Hellner & Radetzki, Skadeståndslagen, 9 uppl., 2014, s. 148. 
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skadelidande. Semiprofessionellas situation i detta sammanhang påminner om situationen för 
de arbetstagare som arbetar i personaluthyrningsföretag. Lagstiftaren har i skadeståndslagens 
förarbeten kommenterat vad som gäller vid utlåning av arbetstagare.32 Trots att den utlånade 
arbetstagarens anställning avseende dennes ursprungliga arbetsgivare kvarstår oförändrad kan 
den lånande arbetsgivaren anses närmast att bära principalansvaret mot utomstående. Det 
krävs dock att arbetstagaren har inlemmats i den lånande arbetsgivarens verksamhet på ett sätt 
som gör att arbetstagaren utåt framstår som jämställd med övrig personal. Enligt 
skadeståndslagens förarbeten ska den arbetsgivare som närmast utövar kontroll över 
arbetstagaren och svarar för arbetsledning ifråga om de, i sammanhanget relevanta, 
arbetsuppgifterna.33 I den mån den utlånade arbetstagaren arbetar i en verksamhet som 
bedrivs i en nära samverkan mellan de två relevanta arbetsgivarna och det inte går att knyta 
arbetstagaren mer till någon av dem torde det vara möjligt att båda arbetsgivarna åläggs ett 
solidariskt principalansvar för skada som arbetstagaren vållar i sin tjänst.34 Det bör här 
poängteras att de inblandade arbetsgivarna kan via ett avtal slutreglera vem av dem som ska 
slutligen ska stå för ev. utbetalade skadestånd.  

För kategorien tjänstepliktsbeordrade finns följande att beakta: det finns förvisso inget 
anställningsavtal mellan räddningstjänsten och de beordrade, men de senare är likväl skyldiga 
att utföra den order som de fått sig tilldelad. I den mån de vägrar löper de enligt LSO risken 
att straffas med böter.35 Det finns således en makt- och kontrollrelation mellan 
räddningsledaren (räddningstjänsten) och den beordrade, vilket utgör ett skäl för att tillämpa 
ett principalansvar. Det finns, avseende tillämpligheten av principalansvar, varken krav att 
den underordnade ska vara anställd eller ha rätt till ersättning för sin prestation.36 Det är 
därutöver inte ovanligt att det allmänna, d.v.s. stat och kommun, bedriver verksamheter under 
medverkan av personer som formellt sett inte är att betrakta såsom arbetstagare. Lagstiftaren 
har med hänsyn till ovanstående utvidgat området för när principalansvaret gäller. Enligt 
skadeståndslagen likställs med arbetstagare den som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring.37 
Det senare stämmer in på de tjänstepliktsbeordrade, vilket innebär att de likställs med 
arbetstagare i detta avseende. I den mån en  person blivit tjänstepliktsbeordrad i enlighet med 
LSO, ikläder sig således den aktuella räddningstjänsten (kommunen) principalansvaret för den 
förstnämnde. 
  
 
4.3 Frivilliga  

Kan frivilliga vid en räddningsinsats komma att likställas med arbetstagare och därmed ges ett 
betydande skydd mot eventuella skadeståndsanspråk?  Spontant torde den frågan besvaras 
med ett nej. Frågeställningen behöver dock nyanseras för de olika grupperna av frivilliga. När 
det gäller frivilliga som accepterats av räddningsledaren kan följande noteras. Av ovan 

                                                           
32 Prop. 1972: 5, s. 478. 
33 Prop. 1972: 5, s. 479. Se även Hellner & Radetzki, Skadeståndslagen, 9 uppl., 2014, s. 155. 
34 Jfr resonemang i prop. 1972: 5, s. 47. 
35 LSO 10 kap. 3 § 5 p. 
36 Hellner & Radetzki, Skadeståndslagen, 9 uppl., 2014, s. 150. 
37 SkL 6 kap. 5 § 1 p. 
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framgår att denna grupp anses vara mer skyddsvärda i relation till de spontanfrivilliga. De har 
rätt till viss ersättning för sin insats och de ges därutöver samma skydd som de beordrade 
avseende person- och sakskador.38 De behandlas därmed på samma sätt som de som blivit 
beordrade.  

Bör de frivilliga som accepterats av räddningsledaren även omfattas av principalansvarets 
skydd? Det som kan tala emot detta är att de åtar sig en uppgift och därmed ett antal risker 
helt frivilligt. Det är en tydlig skillnad i jämförelse med de som beordras att tjänstgöra vid en 
räddningsinsats. De beordrade riskerar att, vid utförandet av sin plikt, skada sig själva eller 
annan utan att ha samtyckt till de ökade riskerna som medverkan i en räddningsaktion normalt 
kan innebära. Finns det några skäl som kan tala för att även de frivilliga som accepterats av 
räddningsledaren ska omfattas av principalansvarets skydd? En räddningsledare gör först en 
bedömning avseende behovet och nyttan av de frivilligas medverkan vid insatsen. Därefter 
ska de aktuella personerna accepteras innan de ges instruktioner avseende arbetsuppgifter 
m.m. Det verkar rimligt att förvänta att räddningsledaren ska kunna ge professionella 
instruktioner samt göra en allmän riskbedömning avseende de frivilligas medverkan. I och 
med att räddningsledaren har accepterat de frivilliga och ger dem uppdrag och instruktioner  
kan de, såvitt jag förstår, likställas med arbetstagare i detta sammanhang. Efter 
räddningsledarens accept finns det skäl att utgå från dessa frivilliga styrs och i viss mån 
kontrolleras via räddningsledaren.  

Det kan därutöver finnas rättssystematiska skäl att behandla de frivilliga som accepterats av 
räddningsledaren på samma sätt som de som beordrats av densamme. Lagstiftaren har redan 
gett denna grupp frivilliga rätt till viss ersättning för deras prestation samt rätt till 
kompensation vid skador (se ovan). Sett ur det perspektivet är det rimligt ur ett systematiskt 
perspektiv att likställa dessa frivilliga med de beordrade även ur principalrättsligt perspektiv. I 
så fall skulle räddningstjänsten (kommunen) bära det lagreglerade principalansvaret även för 
de frivilliga som accepterats av räddningsledaren.  

När det gäller spontanfrivilliga är utgångspunkten, vilket nämnts ovan, att de agerar på egen 
risk. De har således inte någon rätt, att av det allmänna, erhålla kompensation avseende 
utförda prestationer och de har heller inte någon särskild rätt till ersättning för uppkomna 
skador. Det är de allmänna reglerna för sjukförsäkring eller en privat olycksfallsförsäkring 
som får aktiveras. I den mån de önskar kompensation får de spontanfrivilliga vända sig till 
den nödställde istället, vilket diskuterats ovan. Samma riskfördelningsprincip gäller för ev. 
uppkomna skador som den spontanfrivillige orsakar i samband med en räddningsinsats. I den 
mån denne skadar sig själv får han eller hon själv ta konsekvenserna av det och eventuellt 
vända sig till den nödställde och kräva ersättning enligt principerna om negotiorum gestio.  

I den mån den spontanfrivillige orsakar person- eller sakskada för tredje man, d.v.s. en helt 
utomstående part, torde inte något kommunalt principalansvar gälla. I detta fall handlar det 
inte om något anställningsliknande förhållande för den spontanfrivillige och någon rättslig 

                                                           
38 Se ovan under kapitel 3 samt LSO 7 kap. 4 och 5 §§. 



17 
 

plikt, likt den i LSO,39 att delta i räddningsarbetet föreligger inte heller. För en 
spontanfrivillig finns det generellt ingen direkt anknytning till räddningstjänsten.  

Hur ser ansvaret avseende de nu mycket aktuella trygghetspersonerna? Bör de, i ett 
skadeståndsrättsligt perspektiv, bedömas enligt samma normer som de spontanfrivilliga? Det 
som talar för att de ska bedömas på samma sätt som de spontanfrivilliga är att 
trygghetspersonerna inte heller är anställda av räddningstjänsten samt att de agerar helt 
frivilligt utan att vara förpliktade därtill. Det finns dock flera skillnader mellan 
spontanfrivilliga och trygghetspersoner. En skillnad är att trygghetspersonerna, i viss 
utsträckning har åtagit sig att vara en trygghetsperson i sin hembygd. Detta åtagande är dock 
ensidigt och kan knappast betraktas såsom rättsligt bindande. De har således samma rätt att 
avstå som övriga medborgare från att delta i en konkret räddningssituation. En annan skillnad 
i jämförelse med den spontanfrivillige är att trygghetspersonerna har fått viss utbildning (ca. 
4-5 timmar) i livräddning av räddningstjänsten samt att de faktiskt larmas visa SMS vid 
behov. Det senare torde kunna ge indikationer för det omgivande samhället om att de agerar i 
någon slags samhällstjänst eftersom kommunikationsmetoden (SMS till utvalda) är 
sanktionerad av en eller flera offentliga institutioner.  

Strax ovan framkommer att spontanfrivilliga normalt inte ska kunna ådra kommunen ett 
principalansvar i den mån den frivillige genom vårdslöshet orsakar en annan person en 
person- eller sakskada vid ett räddningsinitiativ. Kan det förväntas samma slutsats om det 
istället är en trygghetsperson som orsakat skadan (allt annat lika)? Kan det som särskiljer 
trygghetspersonerna från de spontanfrivilliga medföra ett större ansvar (läs principalansvar) 
för kommunen avseende trygghetspersonernas skadegörande handlingar? Den kommunala 
räddningstjänsten i Sundsvall, som initierat verksamheten med trygghetspersonerna, använder 
uttrycket förstärkt medmänniska för dessa frivilliga. Att det rör sig om insatser av 
medmänniskor indikerar att det varken handlar om någon yrkesroll eller någon annan form av 
professionell verksamhet. Det handlar fortfarande om helt frivilliga insatser och 
trygghetspersonerna, vilka normalt finns i närområdet, fyller sin funktion innan ambulans 
eller räddningstjänst kommer fram till den aktuella olycksplatsen. Med hänsyn till detta har 
den kommunala räddningstjänsten knappast någon egentlig kontroll- eller beslutandemakt 
över trygghetspersonerna avseende åtgärder vid räddningsinsatser. I de lokalsamhällen där det 
finns trygghetspersoner torde kännedom om deras funktion vara känd. Med nuvarande 
organisationsmodell avseende dessa frivilliga insatser, finns det skäl att anta att något 
kommunalt principalansvar inte torde omfatta trygghetspersonerna. Detta innebär att 
kommunen, i sin roll som arbetsgivare, inte blir skadeståndsskyldig om en trygghetsperson 
genom vårdslöshet orsakar person- eller sakskada för antingen den nödställde eller någon 
annan.  
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18 
 

5 Avslutning 

5.1 Summering  

Det finns numera olika försöksverksamheter i vårt land, där samhället och enskilda på olika 
sätt försöker hantera räddningsinsatser samt skydd mot olyckor på ett mer effektivt sätt än 
tidigare. Dels förekommer det att offentliga organisationer på olika sätt försöker samverka 
med varandra – med befintliga resurser – genom s.k. sambruk, dels förekommer det försök i 
vilka lokala företag samt privatpersoner kan involveras på olika sätt i räddningsinsatser.  

I det senare fallet kan det finnas skäl att utreda olika risker i samband med att privatpersoner 
deltar i en räddningsinsats. Även om det finns särskilda regler som mildrar det juridiska 
ansvaret avseende frivilliga initiativ i samband med nödsituationer är inte alla risker 
eliminerade. De i rapporten beskrivna trygghetspersonerna, vilka fortfarande agerar som 
privatpersoner, riskerar att skada sig själva eller sin egendom vid en insats. De riskerar även 
att bli skadeståndsskyldiga mot den person som de uppfattat som nödställd och/eller annan 
skadelidande i den mån trygghetspersonen orsakar en skada genom vårdslöshet. 

De nya initiativen har skapats inom de befintliga rättsliga regleringarna,  utan stöd att någon 
särskilt anpassad lagstiftning. Generellt betraktat finns det inte någon anpassad lagstiftning i 
Sverige angående olika frivillighetsinitiativ. Av den ovan beskrivna rättsutredningen torde vi 
kunna slutsatsen att lagstiftaren, med något undantag,40 inte ansett det nödvändigt att reglera 
olika former av frivilligarbeten. Det senare kan vara positivt i och med att det öppnar för 
möjligheter till nya initiativ. En sannolik nackdel med att frivillighetsverksamheten är 
oreglerad är att de personer som, likt de ovan beskrivna trygghetspersonerna, gör en insats för 
sina medmänniskor måste bära en betydande egenrisk för uppkomna skador.  

 

5.2 Förslag avseende ett förstärkt individuellt ekonomiskt skydd 

I den mån frivillighetsverksamheten skulle komma att regleras rättsligt torde även de aktuella 
ansvarsfrågorna komma i dagen, vilket möjligen skulle kunna leda till ett mer samordnat 
skydd för de inblandade. Ett förslag skulle vara att utöka det legala skyddet via förändringar i 
LSO. I och med detta skulle skyddet öka för de, för närvarande oskyddade, personkategorier 
som frivilligt deltar i räddningsinsatser. Dock är det nog klokt att inte ställa några stora 
förhoppningar på någon, i detta sammanhang relevant, ny lagstiftning inom den närmaste 
tiden.  

Det torde dock finnas andra alternativ som inte behöver förutsätta lagstiftning. I den mån det 
finns en genuin vilja att bättre skydda de i rapporten beskrivna trygghetspersonerna skulle 
respektive kommun, genom avtal inbegripa trygghetspersonerna i kommunförsäkringen. Det 
senare kräver naturligtvis respektive försäkringsgivares medgivande. Denna åtgärd torde inte 

                                                           
40 LSO 7 kap. 4 § behandlar bl.a. frivilliga som accepteras av räddningsledaren. 
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påverka försäkringspremien i någon större utsträckning, men det skulle kunna få betydelse för 
såväl en skadelidande som för en trygghetsperson. 

Om vi antar att det här med trygghetspersoner är någonting positivt för samhället i allmänhet 
och glesbygden i synnerhet, bör rimligen de i rapporten beskrivna ekonomiska riskerna för 
trygghetspersonerna i väsentlig mån neutraliseras. Betänk att trygghetspersonerna agerar utan 
att få ersättning. Det är nog inte särskilt positivt för bysammanhållningen om en 
räddningsinsats leder till olika ersättningskrav mellan de boende (krav som i och för sig kan 
vara rättsligt legitima med hänsyn till principen negotiorum gestio). En genomtänkt 
försäkringslösning vore sannolikt en bättre lösning med hänsyn till såväl den enskilde som 
sammanhållningen på landsbygden. 
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