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1 Introduktion  

 

1.1 Ämne 

Ämnet för denna uppsats är de möjligheter som finns att i svensk rätt bli skadeståndsrättsligt 

ansvarig för annans handlande i utomobligatoriska förhållanden. Liknande ansvarsmöjligheter 

i inomobligatoriska förhållanden ligger utanför uppsatsens fokus och behandlas inte. 

Uppsatsens fokus är brett på så sätt att det involverar både ansvar som formellt sett är just 

ansvar för annans handlande men också ansvar som formellt sett är ansvar för eget handlande, 

dock endast i de fall där skadan som ansvaras för de facto har uppkommit efter handlande av 

annan. Ämnet är begränsat genom att fokus ligger på syften med och funktioner bakom dessa 

ansvaren snarare än deras faktiska effekter. Ämnet involverar också de typsituationer i vilka 

ansvaren uppträder i modern rättspraxis.  

   Handlande som tillräknas den ansvarige som eget handlande men utförts av någon annan, 

exempelvis ett bolags organansvar, har hållits utanför uppsatsen. 

 

1.2 Syfte  

I svensk skadeståndsrätt ansvarar man enligt huvudregeln för eget vållande och uppsåt. Men 

det finns situationer där en utpekad ansvarig ansvarar även för andras vållande eller 

exempelvis för att vissa risker förverkligas nästan oavsett orsak. Syftet med den här uppsatsen 

är att utröna vilka överväganden som ligger bakom de situationer i svensk rätt där man idag 

kan bli ansvarig för någon annans handlande via olika ansvarskonstruktioner och vad som 

gjort att man gått ifrån regleringen som föreligger i andra mer allmänna ansvarssituationer. 

   Uppsatsen söker reda ut vilka syften som ligger bakom sådana ansvar och deras införande, 

men även var gränserna har dragits för de omständigheter som ansetts påkalla ett ansvar för 

annan. Grundbulten i skadeståndsrätten är som markeras nedan att specifika regler krävs för 

att man ska kunna ansvara för annans handlande. Sådana regler ska i uppsatsen analyseras och 

jämföras för att försöka identifiera om eventuella likheter och skillnader finns dem emellan 

och i vilka situationer de påträffas.
1
 Uppsatsen tjänar dock inte som förteckning för samtliga 

av dessa ansvaren utan ett antal typiska ansvar har valts för att belysa frågeställningarna 

samtidigt som uppsatsens omfattning begränsas.  

   Alla dessa möjligheter till ansvar som radas upp i uppsatsen är dock formellt sett inte ansvar 

för någon annans handlade. Uppsatsens fokus är bredare för att inte utelämna ansvarstyper där 

                                                           
1
 Avsnitt 3.2.1. 
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ansvar man i praktiken kan bli ansvarig för annans handlande. Uppsatsen är därför tänkt att 

utgå ifrån hur det allmänna rättsmedvetandet kan uppfatta situationen och begränsningen görs 

utifrån när det i detta rättsmedvetande kan uppfattas att vara ett ansvar för annans handlande.  

   Förutom jämförelser mellan olika formella ansvar så är syftet att jämföra de formellt 

korrekta ansvaren för annans handlande och de ansvaren som endast i specifika fall involverar 

annans handlande med varandra.  Detta för att se om någon gränsdragning kan göras mellan 

de situationer där formella ansvar för annans handlande ansetts passande, och situationer där 

så inte har skett. Målet i denna del är att se om en princip kan urskiljas som reglerar vilka 

ansvar som hamnar på vilken sida av gränsdragningen mellan äkta och oäkta ansvar för 

annans handlande.
 2

 Diskussionen tjänar också som grund för att se om någon indelning av de 

olika formella ansvaren för annans handlande kan göras även internt dem emellan.  

 

1.3 Material och metod 

 

1.3.1 Metod 

Uppsatsen inleds med av ett antal definitioner och summeringar av begrepp och olika 

ansvarstyper som på olika sätt aktualiserar ansvar för en skada som uppkommit på grund av 

handlande av annan. Denna annan är skild ifrån den ansvarige. Detta för att ge en överblick 

inför de efterföljande diskussionsavsnitten som utgår ifrån dessa summeringar. Diskussionen 

arbetar sig sedan framåt punkt för punkt för att på ett sätt kunna jämföra och undersöka 

ansvaren. 

   I de inledande summeringarna påpekas utmärkande drag i ansvaren och de syften som ligger 

bakom dessa. Eftersom de flesta ansvarstyperna har olika varianter och återfinns i olika regler 

så har det i det inledande kapitlet endast setts till ett huvudsakligt ansvar eller de typiska 

ansvaren av den typen, om sådana finns, medan detaljskillnader mellan olika ansvar i 

ansvarstypen vid behov kommer att diskuteras senare i den jämförande delen av uppsatsen. 

Detaljfrågor om reglerna i sig berörs när det är nödvändigt för att skilja instituten ifrån 

varandra. Detta då målet med denna uppsats är att överblicka de olika ansvarens funktion för 

att se om några gemensamma nämnare går att finna och inte att beskriva ansvaren i sig.  

   Det är inte heller tänkt att i detalj redogöra för samtliga ansvar då det skulle vara en alldeles 

för stor uppgift för denna uppsats. Detta får till effekt att exempelvis de korta styckena om 

den ansvariges regressrätt endast siktar in sig på regressrätt mot den man ansvarat för och 

                                                           
2
 För definitionen av äkta och oäkta ansvar för annan se avsnitt 1.4. 
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inte, exempelvis för det nya vårdnadsansvaret, mot en eventuell annan vårdnadshavare med 

regressansvar efter ansvar enligt 3:5 skadeståndslagen (1972:207) [cit. SkL]. 

   Efter summeringarna upprättats kommer olika situationer som löst kan inordnas under de 

huvudsakliga ansvarskategorier som sattes upp att diskuteras och jämföras. En del av dem är 

inte formella eller äkta ansvar för annans vållande, så som exempelvis principalansvaret och 

det nya vårdnadsansvaret är, utan är regler där ansvaret kanske är strikt eller baseras på en 

ovarsamhet med att inte uppfylla en lagstadgad tillsynsplikt. Det som kommer att diskuteras 

är skillnader och likheter i ansvaren, ansvarens funktioner och syften samt de olika situationer 

där äkta eller oäkta ansvar för annans handlande kan aktualiseras. Något försök att finna 

samtliga situationer där ansvar kan uppstå har inte gjorts utan uppsatsen diskuterar drag 

mellan olika typfall av ansvaren. De kortfattade generaliseringarna som satts upp samt detaljer 

ifrån andra rättskällor kommer att användas som grund för jämförelserna. I de fall ett ansvar 

kan aktualiseras både för eget utlösande av en skada eller annans utlösande av skadan 

kommer diskussionen nedan endast att röra de möjligheter som involverar annans handlande. 

Exempelvis kommer vid diskussion om det allmännas ansvar fokuseras på de 

principalansvarsliknande situationerna och inte de organansvarsliknande. Jämförelserna tjänar 

till att utröna om några likheter eller tydliga skillnader finns mellan ansvaren och 

ansvarstyperna i sig och deras respektive syften och funktioner. 

   Som en avslutning på diskussionen så kommer en kort reflektion över möjligheter till en 

framtida rättsutveckling på området av ansvar för annan att utföras med hjälp av de likheter 

och skillnader som diskuterats fram. Detta för att på sätt se om det finns tillräckligt starka 

genomgående faktorer i ansvaren för annans handlande för att kunna peka ut ett möjligt nytt 

område där liknande ansvar bör kunna uppstå.  

   Diskussionen kommer sedan att summeras i en avslutande slutsats. 

1.3.2 Material 

För de inledande korta summeringarna används Hellners grundbok i skadeståndsrätt 

”Skadeståndsrätt” och Bengtssons lagkommentar till skadeståndslagen ”Skadeståndslagen en 

kommentar” som huvudsakligt material. För att utröna syften och funktioner i och bakom 

ansvaren har stor vikt lagts även på olika reglers förarbeten, vilka också utgör lejonparten av 

källorna vid sidan av rättsfallen.  

   Jämförelser sker även till viss del utåt i Europa varvid van Gervens ”Tort Law” använts som 

källa för utomnordiska förhållanden medan uttalanden i svenska förarbeten har använts för de 

nordiska ländernas rättsförhållanden. 
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   Detta innebär att en stor del av materialet är en aning ålderstiget, främst förarbetena, men 

eftersom det här handlar mer om syften och generella principer än exakta gränsdragningar för 

ansvaren så innebär inte åldern något större problem då syftet är mer beständigt. Källornas 

ålder har dock fortfarande relevans och områden som inte förutsågs ligga under ett ansvars 

ramar vid lagens författande kan idag vara aktuella. Vid möjlighet kommer uppsatsen att 

fokusera på endast moderna syften med ansvaren.  

1.4 Definition av ansvar för annan 

Innan uppsatsen inleds ordentligt är det viktigt att definiera två begrepp som används i 

uppsatsen, nämligen äkta och oäkta ansvar för annans handlande. I uppsatsen används en 

formell definition av ansvar för annans handlande och underlåtenhet, där likt fallet 

arbetsgivarens principalansvar skadan orsakats av annan och den skadeståndsskyldiges 

handlande förenklat sett är oväsentligt.  Den skadeståndsskyldige lastas ändå för skadan som 

uppkommit på grund av dennes arbetstagares vållande. Dessa ansvar som formellt är ansvar 

för annans handlande benämns nedan som äkta ansvar för annans handlande eller i kortare 

form ”äkta ansvar” för att särskilja dem ifrån de ansvar som formellt sett inte är ansvar för 

annans handlande men som ändå är intressanta för jämförelserna i uppsatsen. En annan term 

hade kunnat vara principalansvar vilket kan användas i en bredare funktion än bara 

arbetsgivarens ansvar enligt 3:1 SkL men detta har undvikits av främst två skäl. För det första 

för att undvika förvirring och sammanblandning med just en arbetsgivares ansvar för sina 

anställda, som för enkelhetens skull ibland kallas för principalansvar i diskussionskapitlet. 

Samt för det andra för att det, som Andersson påpekar, är osäkert om alla äkta ansvar för 

annan är egentliga principalansvar.
3
  

   Ifrån dessa äkta ansvar ska särskiljas de ovan nämnda ansvarsmöjligheter där ett formellt 

ansvar för annans handlande inte föreligger.
4
 Detta kan bero på att det culpösa handlande som 

där bedöms inte är någon annans handlande utan den ansvariges eget, eller exempelvis att 

ansvarsgrunden är något annat än culpöst handlande överhuvudtaget. I det första fallet är 

ansvaret formellt sett avhängigt den ansvariges eget handlande eller underlåtenhet. I realiteten 

kan situationer uppstå där annans handlande, även om det inte alltid behöver vara ett formellt 

vållande, är den faktor som faktiskt sett gör att skada uppkommer. Trots det formella 

avskiljandet mellan äkta och oäkta ansvar kan det ansvar som träffar den ansvarige i dessa 

situationer av oäkta ansvar svårligen anses vara något annat än ett ansvar för annans 

                                                           
3
 Andersson, Restriktioner, rubrik 1. 

4
 De i 1.4 kallade ”oäkta ansvaren”. 
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handlande i det allmänna rättsmedvetandets ögon. Detta då ett specifikt vållande eller 

klandervärt beteende av den ansvarige i just den aktuella kausalkedjan kan bli svårt att peka ut 

för någon som inte är insatt i juridikens systematik. Exempelvis kan ett dåligt underhåll i sig 

gå ostraffat, i ordets mer allmängiltiga betydelse snarare än den straffrättsliga, år ifrån år utan 

att skapa någon reaktion ifrån myndigheter eller rättsväsende då ingen ersättningsgill skada 

uppkommit.
5
 Men när någon utomstående påverkar situationen så att en olycka sker finns en 

stor sannolikhet för att den underhållsskyldige ska drabbas av skadeståndsansvar trots att 

underhållet är precis lika undermåligt som innan och någon olycka inte skett utan att en annan 

handlat. I det allmänna rättsmedvetandet aktiveras då ansvaret inte av det dåliga underhållet, 

men fördelas ändå till den underhållsansvarige på grund av detta.  

   Det krävs alltså inte en total ansvarsförflyttning ifrån den handlande parten till den 

handlingspliktige, vilket heller inte sker exempelvis vid arbetsgivarens principalansvar, för att 

inkluderas i uppsatsen. Utan det krävs endast att den utpekade också kan träffas av ett ansvar 

trots att han inte handlat i det aktuella fallet för att få möjlighet att inkluderas i alla fall som 

jämförelsematerial vid diskussionen i uppsatsen senare del. Definitionen är till stor del lånad 

ur van Gervens komparativa verk ”Tort law”.
6
 Anledningen till att uppsatsen använder sig av 

denna definition är just att denna annan och dennes handlande är instrumentala för att 

ansvaret ska aktualiseras i dessa fall även vid de oäkta ansvaren och de faller då inom den 

sorts ansvar som uppsatsen är intresserad av att bedöma. Ett tydligt exempel på detta är NJA 

1940 s. 166. Här slog en bil emot ett räcke på en bro, som vid påtryckningen vek sig vilket 

gav till följd att bilen ramlade ner ifrån bron och totalförstördes. Vägdistriktet ansågs här inte 

ha uppfyllt sin skyldighet att vidtaga erforderliga säkerhetsanordningar och ansågs av 

domstolen vållande till olyckan. Detta är alltså ett oäkta ansvar för annans handlande.
7
 

Formellt sett ansvarar vägdistriktet bara för sin egen underlåtenhet, eller sitt vållande, att inte 

göra vägen så säker som den borde ha varit men något skadeståndskrav hade inte kunnat 

uppkomma om inte en annan handlat på sådant sätt att säkerhetsanordningarna påfrestades. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Hellner, s. 107. 

6
 van Gerven, s. 514. 

7
 Jfr Schultz, s. 517. 
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2 Typfall av ansvar 

 

2.1 Principalansvar 

 

2.1.1 Ansvarssubjekt 

Ansvarssubjekt enligt bestämmelserna om principalansvar i 3:1 SkL är de som kan anses vara 

arbetsgivare eller principaler. Häri inkluderas allt ifrån organiserad näringsverksamhet till 

privat eller ideell verksamhet i liten skala. Hellner beskriver en utgångspunkt som ”den som 

anlitar annan att utföra arbete på ett sätt som medför att båda utåt sett framträder som en enhet 

och som dessutom har möjlighet att teckna ansvarsförsäkring…”.
8
 

 

2.1.2 Vilka svarar den ansvarige för 

En principals ansvar täcker arbetstagare och individer i en arbetstagarliknande ställning och 

inkluderar alltså personer som står under arbetsgivarens kontroll, även om arbetsgivaren inte 

måste ha sista ordet i alla situationer.
9
 Gränsdragningen om vem som omfattas av 

principalansvaret görs emot så kallade självständiga medhjälpare, exempelvis en kontrakterad 

entreprenör. Den viktiga faktorn här är just självständigheten, då även en entreprenör bedöms 

som en arbetstagare om den i förhållandet är osjälvständig nog att påminna om en sådan 

eftersom principalansvarets arbetstagarbegrepp ska tolkas analogt.
10

 Ansvaret gäller ej för ett 

organs, alltså någon som företräder bolaget, handlande. Exempel på organ som ligger utanför 

ansvaret är bolagsstämman, styrelse och verkställande direktör. Dessa organs handlande ingår 

ej i principalansvaret om de inte utför arbete liknande det som utförs i ett arbetsförhållande 

utan behandlas som bolagets eget vållande enligt 2:1 SkL. 

 

2.1.3 Syfte med ansvaret 

Principalansvarets breda ram och utformning är till för att garantera den skadelidande ett 

bättre skydd än innan. Arbetsgivaren blev med den moderna lagstiftningen ansvarig för sina 

anställdas handlande av två huvudsakliga skäl, ”the deep pocket” och rätten att leda och 

fördela arbetet.
11

 Tidigare kunde i många fall endast arbetstagaren krävas på skadestånd. 

Arbetsagaren saknade ofta möjlighet till försäkring och hade sällan stora medel att ta av vilket 

                                                           
8
 Hellner, s. 156. 

9
 Bengtsson, s. 79. 

10
 Prop. 1972:5, s. 219. 

11
 Med ”the deep pocket” så menas här målet att ansvaret nu ska träffa en ansvarig med bättre möjlighet att 

betala ett eventuellt skadestånd än tidigare. 



 
  11 

 

resulterade i att han vanligen hade svårt att betala ersättning. Nu kan istället arbetsgivaren 

enkelt försäkra sig mot skador som vållas i verksamheten och kostnaderna pulvriseras på så 

sätt på ett större kollektiv. Möjligheten att förebygga risker i verksamheten ligger också till 

stor del på arbetsgivaren som organiserar verksamheten och har en reell möjlighet att påverka 

dem.
12

 Då arbetsgivaren övervakar sin verksamhet noggrannare när ett ansvar åligger honom, 

samt får ett kraftigare incitament till att förebygga skada så kan han nedbringa risken till ett 

minimum. Principalansvaret gäller för ekonomisk men även för ideell och privat verksamhet 

och gäller både mot utomstående annan samt andra arbetstagare inom samma verksamhet.
13

 

 

2.1.4 Ansvarsgrund  

Principalansvaret är ett vållandeansvar för arbetstagarens handlande eller underlåtenhet, i 

lagen benämnt som fel eller försummelse. Vållandebedömningen kan påverkas av ett antal 

faktorer, så som arbetets art och de risker det medför, lägre krav ställs på aktsamheten i icke 

affärsmässig verksamhet.
14

 

 

2.1.5 Begränsningar och avgränsningar i ansvaret  

För att ingå i ansvaret måste ett vållande ske inom verksamheten, benämnt ”i tjänsten”, men 

detta kan både vara anonymt och kumulerat vilket gör principalansvaret till ett mycket brett 

ansvar.
15

 Begreppet i tjänsten innebär att handlande som har ett samband med utförandet av 

arbetsuppgifter inkluderas i ansvaret. En presumtion för ansvar råder om det skadevållande 

handlandet sker i samband med utförandet av dessa uppgifter eller i arbetsgivarens lokaler 

under arbetstid. Även handlande utanför arbetstid i arbetsgivarens lokaler innefattas, men då 

krävs att närvaron är påkallad av arbetsuppgifterna. Skador som sker utanför den regelbundna 

arbetsplatsen inkluderas också, men kräver ett närmare samband med arbetsuppgifterna. 

Skador som inträffar vid en tillfällig arbetsplats kan fortfarande inkluderas så länge de har ett 

samband med arbetsuppgifterna, exempelvis om de vållas vid en fikarast på ett bygge. Resor 

till eller ifrån arbetet som inte vållas i samband med att ett ärende uträttats eller annars beror 

på arbetstagarens särskilda arbetsuppgifter inkluderas ej i ansvaret.
16

 Även så kallade 

abnormhandlingar faller utanför ansvaret. Alltså handlingar som varken är förutsägbara eller 

kontrollerbara och då inte kan anses vara vållade i tjänsten. Exempelvis brottsligt agerande 

                                                           
12

 Bengtsson, s. 78. 
13

 Prop. 1972:5, s. 216 f. 
14

 Bengtsson, s. 82 ff. 
15

 Bengtsson, s. 83 f. 
16

 Bengtsson, s. 84 f. 
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utan koppling till arbetet men under arbetstid i arbetsgivarens lokaler. Dessa täcks istället av 

arbetstagarens eget ansvar.
17

 

 

2.1.6 Skadetyper 

Principalansvaret täcker sak- och personskada men begränsar möjligheten till ren 

förmögenhetsskada enligt huvudregeln om att sådan ersättning kräver brottslig handling som 

ställs upp i 2:2 SkL. Även kränkningsersättningen är begränsad på så sätt enligt 2:3 SkL. 

 

2.1.7 Möjlighet till regress mot den man ansvarar för 

Möjligheten till regress mot den man ansvarar för är i principalansvaret generellt begränsad. 

Tanken är att arbetsgivaren ska stå riskerna i sin verksamhet och huvudregeln är att det han 

utgivit ska stanna på honom. För att regressansvar ska finnas för en arbetstagare som vållat 

skada på annan så krävs det att rekvisiten i 4:1 SkL är uppfyllda.
18

 Det krävs alltså synnerliga 

skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes 

intresse och övriga omständigheter. 

 

2.1.8 Kan ansvaret ses som ett äkta ansvar för annans handlande  

Principalansvaret är ett typfall på ett äkta ansvar i och med att principalen är ansvarig för just 

en arbetstagares vållande utan att själv ha varit vållande eller agerat culpöst.  

 

2.1.9 Övrigt 

Principalansvar kan även vara bredare än att bara inkludera arbetstagare i vissa specialfall. 

Dessa kan bland annat motiveras av ekonomiska skäl och inbegriper även självständiga 

företagare som anlitats av företaget. De skadelidande kan här kräva principalen på ansvar 

istället för en mer svårtillgänglig anlitad företagare som kanske saknar ordentlig 

ansvarsförsäkring. Exempel på fall där principalansvaret kan vara så utbrett är 7:1 sjölagens 

(1994:1009) principalansvar.
19

 

 

 

 

                                                           
17

 Bengtsson, s. 84. 
18

 Bengtsson, s. 131 ff. 
19

 Hellner, s. 167 f. 
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2.2 Strikt ansvar 

2.2.1 Ansvarssubjekt  

De ansvar som är lagreglerade innehåller ofta utpekade ansvarssubjekt och dessa varierar 

lagarna emellan. I modern lagstiftning görs detta utpekande med fokus på en 

kanaliseringsfunktion och man väljer den person som kan teckna en försäkring för eventuella 

skador.
20

 Det icke lagreglerade området för strikt ansvar har idag utökats och kan inte längre 

sägas endast innehålla farlig verksamhet enligt den definition som Ussing förespråkade.
21

 I 

svensk praxis har tidigare endast ett fåtal fall av strikt ansvar för farlig verksamhet växt fram, 

exempelvis strikt ansvar vid farlig militärövning. På senare tid har dock antalet fall utökats 

och som tidigare nämnts har inte utvidgningen hållit sig inom farliga verksamheter.   

Farlighetsfaktorn inverkar troligtvis fortfarande i stor mån men detta är inte längre ett krav. 

Det är idag osäkert vilka faktorer som skapar ett strikt ansvar, men utströmningsskador och 

andra form av läckage har märkts av i praxis.
22

 

 

2.2.2 Vilka svarar den ansvarige för 

De strikta ansvaren är typiskt sett obundna till vem som har handlat när en skada uppkom. 

Dessa ansvars speciella ansvarsgrund, för vilken det redogörs nedan, innebär att en viss 

persons handlande är irrelevant och ansvaret är inte förknippat med ansvar för någon speciell 

personkrets. 

 

2.2.3 Syfte med ansvaret 

I praxis påverkades utvecklingen av strikt ansvar tidigt av Ussing som uttalade att strikt 

ansvar utan stöd i lag kunde föreläggas vid farlig verksamhet. Detta under förutsättningen att 

verksamheten var av icke allmänt förekommande slag samt att faran som den skapade skulle 

vara högre eller av annat slag än vad som förekom genomsnittligt.
23

 Under utvecklingen av 

ansvaret så innebar samhällsutvecklingen att mer och mer inkomstbringande, men också 

farligare, verksamheter uppkom vilket skapade ett behov av en ny reglering för dessa 

verksamheter. Detta ansågs ge särskilda fördelar för den som drev eller nyttjade dessa 

verksamheter och ansvaret fördelades därför enligt modellen strikt ansvar för den som drev 

                                                           
20

 Hellner, s. 179. 
21

 Hellner, s. 172. 
22

 Hellner, s. 179 ff. och NJA 1991 s. 720 samt NJA 1983 s. 209. 
23

 Hellner, s. 172. 
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verksamheten. Samhällsekonomiskt är det också gynnande att den verksamhet som ger 

upphov till skadorna kan internalisera kostnaden för dessa och samhället på så sätt inte måste 

stå ut med en verksamhet som för den enskilde är gynnande men för samhället en 

förlustaffär.
24

 Detta internaliseringsargument kan till viss del åberopas även för exempelvis 

principalansvaret vilket återvänds till senare i uppsatsen.  

   Det finns även en rättsteknisk fördel med en sådan reglering när omständigheterna kring 

riskens förverkligande ofta är invecklade och risken i sig motiverar ett strängt 

aktsamhetskrav.
25

 Detta gör processerna enklare och undviker långdragna tvister om eventuell 

vårdslöshet under förutsättningar som är svårbevisade för parterna och svårkontrollerade vid 

bevisvärderingen. 

 

2.2.4 Ansvarsgrund 

Ett rent strikt ansvar är oberoende av någons vållande. Istället är den relevanta faktorn för 

ansvar här hur, eller på vilket sätt skadan uppkommit. Om skadan har uppkommit inom 

regelns skyddsområde och på grund av den typiska fara som regeln är förknippad med så 

ansvarar ansvarssubjektet. Det strikta ansvaret blir på så sätt mycket omfattande för den 

ansvarige och finns ofta reglerat i lag men även genom praxis.
26

 

 

2.2.5 Begränsningar och avgränsningar i ansvaret  

Det strikta ansvaret begränsas huvudsakligen genom principen om den typiska faran. Vilken 

skada som helst vid en verksamhet med strikt ansvar täcks ej utan faran som förverkligas ska 

vara den typiska fara som fått verksamheten belagd med strikt ansvar. Hellner använder 

exemplet att en arbetstagare skulle halka på ett bananskal i personalmatsalen vid ett 

kärnkraftverk. Detta är inte ett förverkligande av den fara drift av ett kärnkraftverk utgör och 

hamnar på så sätt inte inom ansvarets ramar. Exakt vad den typiska faran innefattar är det 

svårt att dra några generella riktlinjer för, och den varierar ifrån fall till fall. Även vissa 

skadesituationer kan anses ligga utanför det strikta ansvaret som vanligen endast anses 

utomobligatoriskt. Ibland kan även ansvaret begränsas till ett culpaansvar om skadan träffar 

en annan verksamhet av samma typ, exempelvis ett luftfartyg som skadar ett annat.
27

 

 

 

                                                           
24

 Hellner, s. 173. 
25

 Hellner, s. 173 f. 
26

 Bengtsson, s. 36 f. 
27

 Hellner, s. 176 f. 
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2.2.6 Skadetyper 

Det strikta ansvarets omfattning får definieras i varje enskilt fall. Som huvudregel gäller dock 

enligt SkL att endast sak- och personskada omfattas om inte annat nämns eller brottsligt 

handlande är involverat.  

 

2.2.7 Möjlighet till regress mot den man ansvarar för  

Möjligheten till regress beror först och främst på vilket ansvarsstadgande den andra personen i 

så fall skulle ansvara enligt. Är personen varken culpös eller själv bunden av till exempel ett 

eget strikt ansvar så finns ingen ansvarsgrund att basera en regress på och då inte heller någon 

möjlighet till regress. Är dock den andre ansvarig enligt culpa eller eget strikt ansvar finns 

möjlighet till regress i olika omfattning beroende av vilken ansvarsgrund denna annan 

ansvarar enligt. Traditionellt sett har principen varit att om den andre ansvarar enligt culpa så 

har den strikt ansvarige möjlighet till full regress mot denna. Denna princip kan utläsas ur 

förarbetena till SkL och beskrivs redan där som inte särskilt stark.
28

 Både Hellner och 

Bengtsson ställer sig frågande till hur stark principen fortfarande är och principen får anses 

kraftigt kritiserad.
29

  

   Om den andre istället också är strikt ansvarig så kan ansvarsfördelningen finnas reglerad i 

lag. Om fördelningen inte är föreskriven i lag är principen mer osäker men Hellner antar att 

det då som huvudregel ska beslutas efter en skälighetsdelning.
30

 

 

2.2.8 Kan ansvaret ses som ett äkta ansvar för annans handlande  

Den strikt ansvariges ansvar är ej beroende av hans eget vållande vilket talar för att ansvaret 

är ett äkta ansvar, men faktumet att han inte heller är ansvarig för annans handlande eller 

underlåtenhet gör att ansvaret ändå måste utläsas som ett oäkta sådant. 

 

2.3 Det allmännas ansvar för fel och försummelse vid myndighetsutövning 

Det allmänna ansvarar enligt olika regler för olika delar av sin verksamhet. Den privaträttsliga 

verksamheten, här för enkelhetens skull definierat som all verksamhet hos en myndighet som 

inte inkluderar myndighetsutövning med undantag för uppgiftslämnande, följer under 

skadeståndsrättens allmänna regler och principer.
31

 Det viktigaste ansvaret för annan där är 

                                                           
28

 Prop. 1972:5, s. 176. 
29

 Hellner, s. 249 f. och Bengtsson, s. 375. 
30

 Hellner, s. 252 ff. 
31

 Jfr. Warnling-Nerep, s. 443. 
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principalansvaret enligt ovan.
32

 Vid det ansvaret finns inga undantag för vissa delar av det 

allmänna så som finns i reglerna vid myndighetsutövning.
33

 

 

2.3.1 Ansvarssubjekt  

Det principalliknande ansvar som ansvaret för befattningshavare i 3:2 SkL innebär innehåller 

vissa skillnader i jämförelse med ansvaret i 3:1 SkL. Här definieras principalen inte som vem 

som ska anses vara arbetsgivare, faktisk eller konstruerad sådan, utan vem som svarar för att 

den aktuella verksamheten fullgörs. Ansvaret är alltså oberoende av vem som faktiskt utför 

handlandet eller underlåtenheten som leder till skada utan ansvaret enligt 3:2 SkL faller alltid 

antingen på viss kommun eller på staten.
34

 Detta betyder att det allmänna enligt detta ansvar 

ansvarar för skador i de fall det rör sig om myndighetsutövning. Detta gäller även när privata 

rättssubjekt övertagit myndighetsutövning eller fått myndighetsutövning delegerad till sig av 

en myndighet. 

 

2.3.2 Vilka svarar den ansvarige för 

Ansvaret täcker i första hand arbetstagare men även andra som inkluderas i 6:5 SkL och även 

bredare grupper än så. Hellner använder sig av exemplet privatperson som ingriper för att 

hjälpa polis eller brandkår och anser att han i så fall ådrar det allmänna ansvar för följderna av 

sitt handlande snarare än att själv ensam bära personligt ansvar.
35

 Detta gäller även för sådana 

enskilda som utför myndighetsutövning då den har delegerats eller överlämnats till dem och 

viktigt blir då att utröna för vilka delar av deras verksamhet det offentliga ansvaret gäller och 

för vilka delar de själva ansvarar enligt allmänna regler, alltså den privata delen av deras 

verksamhet. För privatpersoner kan denna bedömning anses likna den bedömning som görs 

om en handling är utförd i tjänsten vid eventuellt principalansvar. Hellner ger här exemplet 

med en polisman som på fritiden misshandlar en ovän, jämfört med att på fritiden omhänderta 

personen med stöd av sin legitimation med syfte att antasta denne. I det exemplet faller det 

första utanför ramen för statens ansvar medan det andra faller inom ramen.
36

 

 

 

 

                                                           
32

 Avsnitt 2.1. 
33

 Hellner, s. 445 ff. 
34

 Bengtsson, s. 103 ff. 
35

 Hellner, s. 457. 
36

 Hellner, s. 458 f. 
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2.3.3 Syfte med ansvaret  

Vid myndighetsutövning har man bedömt att det allmänna ska ha ett strängare ansvar än vid 

sin privaträttsliga verksamhet. Detta då man har bedömt att det tvång myndighetsutövning kan 

involvera men som saknas i privata relationer samt de höga krav som kan ställas på, och den 

tillit som ges, det offentliga i ett modernt rättssamhälle. Även den monopolställning som det 

allmänna intar i många lägen meriterar ett större ansvar. När den enskilde inte kan välja vem 

denne ska gå till och på så sätt kontrollera sina risker så har det ansetts att den enskildes 

intresse är mer skyddsvärt än annars.
37

 Detta har lett till att det allmänna vid 

myndighetsutövning ansvarar inte bara för sak- och personskada vid vållande, utan även ren 

förmögenhetsskada som annars generellt kräver brottsligt handlande. 

 

2.3.4 Ansvarsgrund  

Ansvaret i 3:2 SkL gäller för ”fel eller försummelse” och bedömningen är annorlunda än i 

allmänt språkbruk. Ett beslut som är fel, eller felaktigt, och senare ändras skulle i vardagligt 

språkbruk kunna anses innefattat av ansvaret. I ansvaret ingår dock en stor respekt för 

myndigheternas möjlighet att enligt bestämmelserna använda sig av sitt eget skön i sina 

bedömningar, och ett felaktigt beslut, så som i att det har ändrats vid en överprövning, innebär 

sällan att något vållande har skett. Hellner tar upp ett antal exempel som endast i korthet 

redogörs för här. Vid tillämpning av författningar krävs klara misstag för att ansvaret ska 

aktualiseras, en felaktig tolkning av ett lagrum med en del tolkningsutrymme är inte nog för 

skadestånd.  Vid tillsättning av tjänst krävs för ansvarsfrihet endast att man håller sig inom 

den ram som författningar och den frihet till skönsmässiga bestämmelser som finns ger. Fler 

exempel, och utvecklande av de två som radats upp här, ges av Hellner.
38

 

   Det finns inom myndighetutövningsområdet speciallagstiftning med andra ansvarsformer, 

exempelvis strikt ansvar enligt lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra 

tvångsåtgärder (1998:714).  

 

2.3.5 Begränsningar och avgränsningar i ansvaret  

Nyckelordet för begränsningen av detta utökade ansvar är just myndighetsutövning som kan 

definieras som ”beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter 

eller, för att använda ett mer ålderdomligt uttryck den statliga överhöghet över medborgarna i 

                                                           
37

 Prop. 1972:5, s. 317. 
38

 Hellner, s. 451 ff. 
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deras egenskap av samhällsmedborgare”.
39

 Tvånget i sig kan vara utformat som ett påbud 

eller ett förbud men även i en tillåtelse eller ett beviljande av en förmån och kan ta plats både i 

beslut och faktiskt handlande. Nuförtiden har dock vikten av tvång för definitionen av 

myndighetsutövning glidit ur tiden och i praxis har ansvaret utökats till att vara bredare än de 

allmänna uttalandena i förarbetena.
40

 

   HD har i ett antal fall pekat ut verksamhet som inte ligger under det klassiska begreppet 

myndighetsutövning som ändå inkluderad i ansvaret då den har ett samband med 

myndighetsutövningen och förtjänar på så sätt att placeras under detta strängare ansvar för det 

allmänna enligt 3:2 SkL. Viss koppling har då gjorts till ordvalet ”vid myndighetsutövning” 

och valet att inte använda ett striktare ordval så som ”genom myndighetsutövning”.
41

 Det 

allmänna ansvaret får alltså anses vidare än det motsvarande privata ansvaret, och så även för 

handling av anställda och befattningshavare då fler individer kan inrymmas i detta ansvar. En 

viktig avgränsning för det allmännas ansvar är det skyddade intresset som märks tydligt i 

praxis. Det räcker inte endast att en norm överträds utan den måste också vara till för att 

skydda enskilda och inte endast allmänna intressen. Exakt vad som ska ligga till grund för en 

sådan prövning i olika lägen är dock ovisst.
42

 

   En annan begränsning i ansvaret är de regler i 3:7 SkL om att de högsta statsmakterna är 

undantagna ansvar enligt 3:2 SkL. Detta gäller regeringen, riksdagen, HD och HFD. Om 

prövningstillstånd för saken nekats av exempelvis HD så är beslutet i sakfrågan, för vilket det 

söks skadestånd, ej prövat av HD och 3:7 SkL ställer sig inte i vägen för en kommande 

skadeståndstalan.
43

 I NJA 1984 s. 207 anförde HD också att när regeringen tagit upp beslut till 

prövning och avvisat talan på annan grund än att beslutet ansetts riktigt eller om besvären 

avvisas på formella skäl så kan en senare skadeståndstalan prövas trots 3:7 SkL. 

 

2.3.6 Skadetyper 

De skadetyper som ersätts enligt ansvaret är de allmänna sak- och personskadorna samt ren 

förmögenhetsskada som uppkommit vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning. 

 

 

 

                                                           
39

 Prop. 1972:5, s. 312. 
40

 Hellner, s. 446 f. 
41

 NJA 1987 s. 535, NJA 2001 s. 210, NJA 2001 s. 755. 
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 Hellner, s. 448 ff. 
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 Bengtsson, s. 121. 
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2.3.7 Möjlighet till regress mot den man ansvarar för 

I regressärenden gäller här allmänna regler. Det innebär att alla fysiska personer som kan 

anses vara arbetstagare eller likna arbetstagare och är inom ansvarets gräns skyddas på samma 

sätt mot regresskrav som det privata arbetslivets arbetstagare genom 4:1 SkL. Detta innebär 

att alla dessa bara i undantagsfall kan hållas ansvariga i en regresstalan. För juridiska personer 

finns inte samma skyddsnät utan de ansvarar enligt allmänna reglerna i 2:1 SkL och 

principalansvaret i 3:1 SkL.
44

 

 

2.3.8 Kan ansvaret ses som ett äkta ansvar för annans handlande  

Det allmännas ansvar enligt 3:2 täcker både ansvar för anställda men även för personer i 

organställning, exempelvis en kommunstyrelse. Detta resulterar i att ansvaret både täcker 

ansvar som formellt är eget vållande av myndigheten men även vållande av deras anställda så 

länge det sker vid myndighetsutövning.
45

 Det finns alltså delar av ansvaret i 3:2 SkL som 

formellt sett är äkta ansvar för annans handlande, och delar som inte är det. Ordvalet i 

paragrafen nämner dock inte vållande utan ”fel eller försummelse” och enligt vår definition 

ovan så innebär ett äkta ansvar att man ansvarade för annans handling eller underlåtenhet.
46

 

Termerna får dock i det här fallet anses tillräckligt liktydliga för att den del av ansvaret i 3:2 

SkL som är relevant för uppsatsen ska falla in under vår definition av äkta ansvar.   

 

2.4 Ansvar för felaktig myndighetsinformation 

 

2.4.1 Ansvarssubjekt 

Detta ansvar är begränsat till att gälla endast myndigheter. Vad som är en myndighet bedöms 

enligt förvaltningslagen (1986:223) och regeringsformen (1974:152), vilket innebär att 

ansvaret gäller anställda på myndigheter men ej exempelvis en anlitad expert eller ett statsägt 

aktiebolag.
47

 

 

2.4.2 Vilka svarar den ansvarige för 

Myndigheterna svarar likt principalansvar för sina anställda. Det viktiga för ansvaret är att 

den som lämnat uppgiften ska kunna anses ha gjort detta på myndighetens vägnar. Bengtsson 
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 Hellner, s. 458 f. 
45

 Bengtsson, s. 90 f. 
46

 Avsnitt 1.4. 
47

 Bengtsson, s. 110. 
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påpekar att en självständig medhjälpare inte kan aktivera ansvaret.
48

 

 

2.4.3 Syfte med ansvaret 

Ett huvudsyfte bakom detta ansvar är den beroendeställning som den enskilde ställs i av 

myndigheterna. Tilltron till myndigheterna och den enskildes tendens till att lita på att 

information just ifrån en myndighet är korrekt är viktigt att upprätthålla och de är ofta 

ensamma om att kunna tillhandahålla den information som eftersöks. En viktig stomme i 

tilltron till myndigheterna och deras information har ansetts vara ett förtroende för att 

myndigheterna ska kompensera den eventuella skada som uppkommer på grund av fel som 

begås i deras verksamhet även vid uppgiftslämnande utanför myndighetsutövning. Även den 

allt kraftigare ställning som myndigheterna har fått i och med ökade befogenheter för det 

allmänna inverkade vid reglernas tillkomst då ett sådant utökat ansvar gärna följs av utökade 

skyldigheter. Detta är argument som passar väl in på det allmännas ansvar i helhet men det 

har även en viktig funktion vad gäller uppgiftslämnandet. Här kan även anföras samma skäl 

som kan åberopas för det allmännas särställning i ansvarshänseende i allmänhet.
49

 Genom att 

ålägga det allmänna ansvaret kan man även pulvrisera skadorna och få fram en preventiv 

effekt genom att under skadeståndansvar uppmuntra till ordentliga rutiner hos 

myndigheterna.
50

 

 

2.4.4 Ansvarsgrund 

Det ska ha skett ett lämnande av en felaktig uppgift eller ett felaktigt råd vilket har berott på 

fel eller försummelse hos myndigheten för att ansvaret ska träda i kraft. Det ska även finnas 

särskilda omständigheter som ger den enskilde en stark tilltro till informationen. Vid 

bedömningen om särskilda omständigheter föreligger så ska upplysningarna eller rådens art 

och form, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när 

de lämnas beaktas.
51

 

 

2.4.5 Begränsningar och avgränsningar i ansvaret  

Felaktig information eller felaktiga råd kan om de litas på orsaka stor skada. Om de ges vid 

myndighetsutövning faller de under reglerna för 3:2 SkL ovan, men ges de utanför 
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 Bengtsson, s. 110. 
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 DS 1989:12, s. 13 f. och prop. 1989/90:42, s. 6 f. till vilka prop. 1997/98:105, s. 35 hänvisar. 
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myndighetsutövningen så träder 3:3 SkL in.
52

 3:3 SkL är jämförelsevis mycket begränsad till 

omfånget. Som nämnts ovan ska det felaktiga lämnandet av uppgiften eller rådet även vara 

culpöst och särskilda skäl för skadestånd ska föreligga.
53

 Särskilda skäl kan kortfattat 

beskrivas som att den enskilde satt tillit till ett auktoritativt uttalande och på grund av 

beslutets felaktighet och utan egen skuld fått sin ekonomi kännbart påverkad negativt. För 

detta krävs oftast någon omständighet som gett tilltro till att uppgiften skulle vara korrekt, 

exempelvis läggs vikt vid uppgiftslämnarens befattning och myndighetens 

verksamhetsområde i jämförelse med den uppgift som är aktuell. Det culpösa i handlingen ska 

bedömas på samma sätt som enligt 3:1 och 3:2 SkL enligt propositionen, alltså en objektiv 

culpabedömning där myndigheten svarar även för anonyma och kumulerade fel.
54

 

 

2.4.6 Skadetyper 

Den skadetyp som inkluderas är ren förmögenhetsskada. Person- och sakskada som vållats vid 

uppgiftslämning täcks av andra ansvar än detta.
55

 

 

2.4.7 Möjlighet till regress mot den man ansvarar för 

De anställda på myndigheterna täcks även här av skyddet i 4:1 SkL mot regresskrav.
56

 Detta 

innebär likt situationen vid ansvar enligt 3:2 SkL att en regress mot dem sällan är möjlig och 

ansvaret stannar allt som oftast på myndigheten. 

 

2.4.8 Kan ansvaret ses som ett äkta ansvar för annans handlande 

Ordvalen i 3:3 SkL för tankarna till att det här skulle röra sig om någon form av organansvar 

och inte ett ansvar för vållande av myndighetens tjänstemän. Men den meningen ska ses som 

en begränsning mot vilka typer av verksamheter, nämligen faktiska myndigheter och inte 

privata subjekt som övertagit vissa funktioner, som omfattas av ansvaren och inte vilken typ 

av ansvar det hela rör sig om. Som kan läsas i förarbetena så är det här ett äkta ansvar för 

annans handlande på så sätt att myndigheten ansvarar för vållande hos enskilda tjänstemän.
57
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2.5 Produktansvar 

Produktansvar regleras i ett antal lagar, men främst i produktansvarslagen (1992:18) [cit. 

PAL]. Produktskador definieras av Hellner som skador som uppstår genom skadebringande 

egenskaper i sålt eller eljest levererat gods. Produktansvaret har sedan NJA 1918 s. 156 

fastslagits vara ett utomobligatoriskt och inte köprättsligt ansvar för skada på köparens 

egendom och det var som ett sådant ansvar ansvaret växte fram. Det kom senare att även 

utomobligatoriskt reglera ansvarsförhållandet mellan köpare och tillverkare. I och med att 

detta inledande avsnitt är menat att ge en generell bild av varje ansvarstyp så kommer här att 

fokuseras på PAL och dess förarbeten, vilket inte är svensk rätts enda eller första 

produktansvar men i alla fall områdets viktigaste lagstiftning.
58

 

   PAL har en ansvarsgrund som närmast får kallas strikt, den har dock tillägnats sin egen 

rubrik istället för att inordnas under det strikta ansvarets generella avsnitt på grund av sin 

något säregna ansvarsform och framförallt sitt ansvarande inte bara för sina egna produktdelar 

utan även delar ifrån en tidigare del av produktionskedjan.  

 

2.5.1 Ansvarssubjekt  

Ansvarssubjekten enligt PAL är en bredare skara än för det köprättsliga ansvaret. Här frångås 

den allmänna principen om att ett krav inte kan riktas mot en medkontrahents medkontrahent, 

och här kan man i olika lägen kräva inte bara säljare utan även tillverkare på skadestånd. I 

lagen finns ett listsystem där olika ansvarssubjekt blir aktuella, men i olika nivåer. I 6 § PAL 

utpekas tillverkare, definierade som den som ”tillverkat, frambringat eller insamlat” 

produkten, och importörer som primärt ansvariga medan 7 § PAL ger de som tillhandahållit 

en produkt ett sekundärt ansvar. Det är alltså så att ansvaret i första hand ligger på 

ursprungskällan, och endast om denna inte kan nås placeras ansvaret på försäljare eller annan 

längre ner i kedjan.
 59

  Som nämnts kan förutom producenter även importörer få detta ansvar 

men det faller även på den som märkt eller marknadsfört produkten som sin egen och på så 

sätt utåt gett sken av att vara tillverkare.  

   Om tillverkare eller importör inte går att urskilja, eller enligt undantagen inte är ansvarig, så 

faller ansvaret nedåt i kedjan. Det finns undantag ifrån ansvar även för dessa varav en av de 

viktigare är möjligheten att anvisa en tillverkare eller annan ansvarig längre upp i kedjan. I 

den här uppsatsen är främst det sekundära ansvaret, och det primära ansvarets ansvar för 

annans delprodukt de intressantaste bitarna.  
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2.5.2 Vilka svarar den ansvarige för 

En tillverkare ansvarar för sin slutprodukt, och i detta även säkerhetsbrist i en delprodukt som 

är framställd av en annan tillverkare, medan denna andra tillverkare själv endast ansvarar för 

säkerhetsbrist i sin egen produkt. På så sätt svarar de inte för någon specifik persons vållande 

utan för själva produktens egenskaper. 

 

2.5.3 Syfte med ansvaret 

I dagens moderna industrisamhälle sprids en gigantisk mängd olika produkter och att som 

konsument behöva förvissa sig om att alla är riskfria är ett alldeles för tidskrävande åtagande. 

Istället bör konsumenter kunna förlita sig på att produkters egenskaper och säkerhet är av en 

god nivå vid försäljningstillfället. Detta talar för att försäljare som tillhandahåller produkter 

under dessa omständigheter ska ha ett ansvar som är vidare än det som finns i SkL.
60

 PAL är i 

mångt och mycket tänkt att fylla luckor i det nuvarande ersättnings- och försäkringssystemet 

för skador som uppkommer på grund av produkter. Detta gör att fokus för syftet med lagen till 

stor del ligger på att reglera förhållanden i privatlivet där man inte kan utgå ifrån att ett lika 

vältäckande försäkringsskydd mot skador finns som i näringslivet. I SkL finns inte heller 

samma ömmande skyddshänsyn som blir aktuellt i fall med konsumenter där tvingande regler 

ofta krävs på grund av parternas styrkeskillnad.
61

  

   Lagen har dock inte endast en reparativ funktion utan är också tänkt att vara 

skadeförebyggande på så sätt att det stränga ansvaret ger ett ekonomiskt incitament för företag 

att förebygga risker och fel i sina produkter. I detta hänseende finns även en tanke att låsa 

ihop detta ansvar och incitament med de regler som finns i till exempel produktsäkerhetslagen 

(2004:451). Enligt produktsäkerhetslagen ska i första hand ansvaret för produktsäkerheten 

åligga företagen själva, se till exempel produktsäkerhetslagens förarbeten och lagens första 

paragraf.
62

  

 

2.5.4 Ansvarsgrund  

Ansvaret är beroende av att skadan uppkommit på grund av en säkerhetsbrist, vilket enligt 3 § 

PAL definieras som att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Denna 

bedömning görs utifrån hur produkten förutsågs bli använd, hur den marknadsförts samt hur 
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bruksanvisningarna utformades. Av intresse för bedömningen är även vid vilken tidpunkt 

produkten satts i omlopp, detta är även viktigt för undantagen i 8 § PAL, samt övriga 

omständigheter. Begreppet säkerhetsbrist innebär nu att någon culpa i vanlig mening inte 

behövs för skadeståndsskyldighet men inte heller är alla fel direkt skadeståndspliktiga. 

 

2.5.5 Begränsningar och avgränsningar i ansvaret 

Utvecklingsfel, definierat som sådana fel som med teknologin på dagen då produkten sätts i 

omlopp inte kunde upptäckas, är uttryckligen undantagna. Även så kallade systemfel, alltså 

kända skadebringande egenskaper, är undantagna ansvaret. Detta medan konstruktionsfel, att 

en produkt inte motsvarar de krav som kan ställas på den, fabrikationsfel, att ett 

måndagsexemplar med sämre egenskaper uppstått, samt instruktionsfel, att instruktionerna för 

brukandet är missvisande eller otillräckliga, alla tre ligger inom ansvarsområdet. Ett viktigt 

undantag ifrån ansvaret finns i 8 § 1 p. PAL. Produkter som inte satts i omlopp, produkten 

kanske exempelvis aldrig har sålts utan endast blivit stulen ifrån en tillverkningsort eller ett 

testlaboratorium. Även sådana produkter som satts i omlopp men ej i en näringsverksamhet är 

exkluderade ifrån ansvaret. Ett praktiskt viktigt exempel här är de delar av kommuners eller 

andra myndigheters verksamheter som inte är näringsverksamhet. Produkter som framtagits 

där och sålts inom den verksamheten faller inte under PALs skadeståndsansvar. 
63

 Ansvaret 

täcker inte heller fel som har uppkommit sedan man satt produkten i omlopp, alltså sådana fel 

som har uppkommit vid senare tillfälle. Även säkerhetsbrister som beror på att produkten 

måste stämma överens med en tvingande föreskrift ligger utanför ansvaret.
64

 

 

2.5.6 Skadetyper 

PAL gäller för personskada, samt sakskada på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för 

enskilt ändamål, om den vid tiden för skadan användes för huvudsakligen sådant ändamål. 

 

2.5.7 Möjlighet till regress mot den man ansvarar för 

Om en producent har utgivit skadestånd för en skada som även en delproducent är ansvarig 

för kan han kräva denne regressvis. Exakt hur fördelningen där ska gå till är okänt, men går 

troligtvis enligt den allmänna principen efter en skälighetsbedömning.
65
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2.5.8 Kan ansvaret ses som ett äkta ansvar för annans handlande  

Likt strikt ansvar innehåller inte PAL något behov av att den andre, här närmast producent 

längre upp i kedjan eller en arbetstagare vid det egna företaget, har varit vållande i sitt 

agerande. Det räcker för PAL att produkten uppvisat en säkerhetsbrist. Däremot är den 

ansvariges eget handlande oväsentligt för om han ska svara för den andre producentens 

säkerhetsbrist. Ansvaret är i praktiken så pass brett att man ansvarar även för underleverantörs 

produktion men bör liknas vid ett strikt ansvar snarare än ett principalansvar.
66

 Ansvaret är på 

så sätt ett oäkta ansvar för annans handlande. 

 

2.6 Det äldre tillsynsansvaret 

Här kommer att fokuseras huvudsakligen på vårdnadshavarens tillsynsansvar för skada som 

dennes barn orsakar. Detta ansvar kan hämtas ur 2:1 SkL i kombination med 6:2 

föräldrabalken (1949:381) [cit. FB], men även andras tillsynsansvar kommer att redogöras för 

lite kort och dessa baseras då endast på 2:1 SkL. Stadgandet i FB för vårdnadshavarnas ansvar 

tillkom i syfte att precisera denna uppsiktsplikt vårdnadshavare har över sina barn vilket även 

funnits tidigare men i mindre mån.
67

 Detta är tekniskt sett ett ansvar för vårdnadshavares 

handlande, eller brist på handlande, men ansvaret aktualiseras inte om inte barnet begår en 

skadebringande handling eftersom de objektiva förutsättningarna för skadeståndsansvar då 

saknas, vilket gör att ansvaret ryms inom ramarna för denna uppsats.
68

  

 

2.6.1 Ansvarssubjekt 

Ansvaret gäller i första, och strängaste, hand för vårdnadshavare men även andra än 

vårdnadshavarna kan dock ha ett tillsynsansvar för ett barn. Det skärpta ansvaret ifrån 

kombinationen med FB:s stadgande träffar dock endast faktiska vårdnadshavare och inte 

exempelvis förskolepersonal.
69

 Förskolepersonal har dock ett allmänt tillsynsansvar för barn i 

sin vård, vilket anses inbegripet i det allmänna culpaansvaret ifrån 2:1 SkL. När detta 

tillsynsansvar uppkommer och vilka som för stunden har uppsiktsplikt över ett barn ska enligt 

SkL:s förarbeten vara beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.
70

 Enligt Hellner 

verkar det räcka med att man ska vara i vårdposition till barnet även om denna vård är mycket 
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kortvarig.
71

 HD har uttalat att frågan om ett ansvar alls föreligger får bedömas utifrån arten 

och graden av anknytning och närhet samt farosituationen som sådan. Ansvaret kan för 

utomstående då både bli snävare och större än för vårdnadshavare enligt 6:2 FB.
72

  

 

2.6.2 Vilka svarar den ansvarige för 

Formellt sett svarar den ansvarige endast sin egen ovarsamhet. I det utökade perspektivet i 

denna uppsats så kan, på grund sin egen ovarsamhet, de även svara för sitt eget eller annat 

barns handlande. När de har dem i sin vård.  

 

2.6.3 Syfte med ansvaret 

Det huvudsakliga syftet med vårdnadshavarnas strängare ansvar är uttryckt i själva lagtexten 

där det anges att ansvaret syftar till att hindra barnet ifrån att skada annan.
73

 Detta görs genom 

att förtydliga vilket ansvar enligt 2:1 SkL en vårdnadshavare har för sitt barn.
74

 Något eget 

skäl diskuteras inte för ansvaret som åligger andra än vårdnadshavare men det kan i ordval 

och diskussion skymtas att ett liknande syfte ligger bakom även deras ansvar.
75

 

 

2.6.4 Ansvarsgrund 

Ansvaret är ett culpaansvar för det egna handlandet. Barnets handlande behöver ej vara 

culpöst men måste ha tillfogat någon annan en sak- eller personskada. Detta innebär att det 

täcker även de tillfällen där exempelvis barnet är för ungt för att kunna tillmätas någon culpa, 

men handlandet ändå anses skadeståndsgrundande genom en kombination av barnets icke 

culpösa handlande, som aktualiserar detta ansvar, och vårdnadshavarens bristande uppsikt. 

Ansvaret handlar om att ha tillräcklig uppsikt över barnet, och skärps både med barnets unga 

ålder men även med vårdnadshavarens närvaro. Denna uppsiktsplikt är strängare för 

vårdnadshavare och de får på grund av 6:2 FB en hårdare bedömning än andra i vårdposition.  

Hellner ger för uppsiktsmomentet av ansvaret typfallet att överlämna en för farlig leksak till 

ett barn eller underlåta att reagera mot att ett barn begagnar en sådan leksak. Det är inte endast 

konkreta försummelser som är ansvarsgrundande utan även en mer allmän plikt att se till att 

barnet antingen står under uppsikt av annan pålitlig person eller att barnet blivit tillräckligt 

instruerat och uppfostrat för att inte utgöra en förhöjd risk för skada i dess nuvarande 
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situation.
76

 På grund av detta är ansvaret beroende på ett barns ålder men även äldre barn 

ingår i tillsynsansvaret, exempel på detta finns i NJA 1976 s. 458 och NJA 1945 s. 471 I. 

 

2.6.5 Begränsningar och avgränsningar i ansvaret 

Ansvaret är vidsträckt och begränsas endast av allmänna skadeståndsrättsliga regler. En 

vårdnadshavares ansvar är strängare än det allmänna culpaansvaret i 2:1 SkL i och med den 

skärpning av ansvaret ifrån generella regler som 6:2 FB är tänkt att utgöra. Att lämna från sig 

barnet till annan som håller uppsikt utesluter inte vårdnadshavaren ifrån ansvarsområdet, men 

exculperar i de flesta fall vårdnadshavaren. Ansvaret för tillfälliga vårdnadshavare begränsas 

jämförelsevis av att någon förstärkning av ansvaret i form av 6:2 FB inte finns för dem utan 

här gäller normal aktsamhet enligt 2:1 SkL vilket innebär att en vårdslöshet måste vara grövre 

för att aktualisera ansvar.
77

 Gränsen mellan det strängare och det lindrigare ansvaret går vid 

den formella definitionen av vårdnadshavare som återfinns i FB och exempelvis en 

umgängesförälder lyder under allmänna skadeståndsrättsliga regler och inte under 

vårdnadshavarens strängare regler.
78

  

 

2.6.6 Skadetyper 

Tillsynsansvaret täcker sak- och personskada men begränsar ren förmögenhetsskada enligt 

den allmänna principen om att sådan skada kräver brott. Även kränkningsersättningen är 

begränsad. 

 

2.6.7 Möjlighet till regress mot den man ansvarar för 

För regresser gäller även här de allmänna reglerna. Om barnet kan anses vållande så har både 

barnet och den uppsiktspliktige ett culpaansvar och en teoretisk regressrätt finns. 

Fördelningen går även här efter en skälighetsbedömning vilket bör peka emot den 

tillsynsansvarige.
79

 Mellan vårdnadshavare och barn bör 6:2 FB påverka denna 

skälighetsbedömning ytterligare. Även de olika jämkningsmöjligheterna som blir aktuella kan 

påverka denna fördelning.
80
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2.6.8 Kan ansvaret ses som ett äkta ansvar för annans handlande  

Ansvaret baseras formellt inte på barnets handlande, barnet kan till och med vara ansett som 

icke vårdslöst, utan på vårdnadshavarens vållande i och med dennes brist på omsorg eller 

uppsikt över barnet. Ansvaret är på så sätt inte ett äkta ansvar för annans handlande utan utgår 

ifrån vårdnadshavarens eget handlande eller underlåtenhet.  

 

2.7 Det nya vårdnadsansvaret 

Det nya ansvaret för vårdnadshavare som återfinns i 3:5 SkL är menat att komplettera och ej 

ersätta det gamla tillsynsansvaret. Det är begränsat till sin utformning och sitt belopp och är 

praktiskt endast relevant när det gamla ansvaret inte kan anses tillämpligt.
81

  

 

2.7.1 Ansvarssubjekt 

Ansvaret gäller för förälder som har vårdnaden om sitt barn. Innebörden av begreppet förälder 

definieras i FB och 4:8 FB anger att även adoptivförälder inkluderas i begreppet. Regler om 

och definitionen av vårdanden återfinns i 6:e kapitlet FB.  

 

2.7.2 Vilka svarar den ansvarige för 

I detta ansvar är den man ansvarar för tydligt utpekad genom att en vårdnadshavare ansvarar 

för brottsliga handlingar av de barn han är vårdnadshavare för.  

 

2.7.3 Syfte med ansvaret 

Syftet med lagstiftningen är huvudsakligen att göra det tydligt för vårdnadshavare att de bär 

ett ansvar för sitt barns handlande. En genomgående tanke med lagen är att ge föräldrar ett 

incitament till att reagera på sina barns oönskade beteendeen då man har identifierat 

föräldrarnas reaktioner som mycket viktiga i förhållande till risken för ungdomsbrottslighet. 

Lagstiftaren vill då med detta incitament skapa en mer involverade och reagerande 

föräldragrupp som skaffar sig större insyn och reaktionsmöjligheter i förhållande till sina 

barns beteende.
82

 Man har nämligen pekat ut en trygg uppväxt som det effektivaste 

brottsförebyggande medlet och hoppas att man genom dessa skadeståndsregler ska kunna 

tydliggöra ansvaret som föräldrar har för att förmedla samhällets normer och värderingar till 

sina barn.
83
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2.7.4 Ansvarsgrund 

Till sin utformning är ansvaret ett principalansvar för vårdnadshavarens barns brottsliga 

handlande och är alltså ett äkta ansvar för annans handlande helt oberoende av 

vårdnadshavarens eget vållande. För att ansvaret ska inträda krävs att skada uppstår genom en 

straffbar handling enligt definitionen i 1:1 brottsbalken (1962:700). En viktig detalj i ansvaret 

är att en person som är för ung för att dömas till påföljd fortfarande kan begå brott och på så 

sätt få sin vårdnadshavare skadeståndsskyldig via detta ansvar. 

 

2.7.5 Begränsningar och avgränsningar i ansvaret 

Ansvaret begränsas genom att skadan måste vara en adekvat följd av brottet för att omfattas 

av ansvaret, och detta orsakssamband bedöms enligt de vanliga principerna. Ansvaret för 

kränkningarna begränsas även av den allmänna regeln om att en kränkning måste vara 

allvarlig för att ge skadestånd, 2:3 SkL. Det finns även en beloppsbegränsning i själva regeln 

om max en femtedel av prisbasbeloppet per kriminell handling. Vad som är en och samma 

handling beror på brottet i sig och hur det har utförts men i förarbetena ges exempelvis 

exemplet att om en anlagd bilbrand blir så kraftig att den senare antänder en till bil så 

aktualiseras inte ansvaret två gånger utan allt inräknas i samma handling och läggs under ett 

och samma maximibelopp.
84

 

 

2.7.6 Skadetyper 

I ansvaret inkluderas person- och sakskada samt kränkningsersättning. Någon ersättning för 

ren förmögenhetsskada ingår inte i ansvaret. 

 

2.7.7 Möjlighet till regress mot den man ansvarar för 

Någon specialregel som reglerade regressituationer för detta ansvar ansågs inte praktiskt 

viktig och något avsteg ifrån generella regler gjordes aldrig.
85

 Detta får till effekt att en 

vårdnadshavare har full möjlighet till regress mot sitt eget barn och till råga på allt ett 

objektivt ansvar mot barnets uppsåt eller vårdslöshet.
86

 Detta förhållande kunde i alla fall i 

tidigare praxis vikta den slutliga fördelningen till den objektive ansvariges fördel. Principen är 

dock tveksam och det speciella förhållandet vid detta ansvar talar emot en sådan fördelning. 
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2.7.8 Kan ansvaret ses som ett äkta ansvar för annans handlande  

Här är ansvaret baserat på barnets agerande och vårdnadshavarens handlande är irrelevant för 

ansvaret. Detta är ett äkta ansvar för annans handlande som inte tar hänsyn till annat än 

barnets handlande för att aktivera vårdnadshavarens ansvar. 

 

2.7.9 Övrigt 

Ansvaret är solidariskt mellan vårdnadshavare och barnet, men de kan ansvara för olika 

belopp på grund av att olika jämkningsmöjligheter är relevanta för olika personer i den 

situationen. 
87

 

 

2.8 Blandade ansvar 

Förutom ansvaren ovan finns andra möjligheter att i undantagsfall bli ersättningsskyldig för 

skador som uppkommit genom annans handlande.
88

 Dessa ansvaren är dock likt exempelvis 

det strikta ansvaret formellt sett ansvar endast för eget vållande men kan i speciella 

undantagssituationer ligga mycket nära gränsen till ansvar för annans handlande. De förtjänar 

på så sätt ett omnämnande här om än i kortfattad form då en liknande uppställning som ovan 

skulle ta allt för mycket plats. Två viktiga huvudtyper för uppsatsen är här handlingsplikter 

och ansvarsmöjligheter i tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstiftningen.  

 

2.8.1 Handlingsplikter 

Handlingspliktens relevans i uppsatsen kommer in genom att man i svensk rätt generellt 

uppställer ett krav på aktivitet för att skadeståndsansvar ska kunna uppstå. Effekten av att en 

handlingsplikt uppställs blir dock att huvudregeln frångås och in träder en skadeståndsrättslig 

plikt att agera för att undvika skada.
89

 Genom ett sådant ansvar kan, vilket vi såg i exemplet 

NJA 1940 s. 166 i avsnitt 1.4, någon annans handlande räknas in under den ansvariges 

vårdslöshet. Detta är dock inte målet med, eller funktionen av ansvaren som till skillnad ifrån 

tillsynsansvaret inte handlar om att överse risker skapade av en viss individ, exempelvis ett 

barn, utan en viss farokälla, exempelvis en väg eller ett tak som riskerar att inhysa tunga 

istappar om vintern. Ansvaren kan dock som visats ovan fortfarande vara intressanta för 

uppsatsen, om inte annat som jämförelsematerial mellan ansvaren för annans handlande och 
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mer renodlade ansvar för eget handlande.
90

  

   Ansvarssubjekt och ansvarsgrund varierar mellan plikterna men generellt kan det sägas att 

den ansvarige är ägaren eller den som driver en viss verksamhet eller på annat sätt tjänar på 

den. För ansvarsgrunden gäller i huvudsak att underlåtenheten med att uppfylla plikten ska 

vara culpös, även om vissa exempel på strikt ansvar har förekommit.
91

 Handlingspliktens 

utformning och syfte påverkar denna ansvarsbedömning.
 92

 Handlingsregeln är dock inte till 

för att byta ut culpabedömningen utan är endast till för att påverka den, och dess inverkan i 

det konkreta fallet är beroende av hur pass preciserad eller allmänt hållen regeln är.
93

 

   Även vilka skadetyper som omfattas av ansvaret varierar. Detta kan ibland definieras i 

själva handlingsregeln, så kallad positivt utpekande, eller genom ett så kallat negativt 

uteslutande om inget annat sägs. Generellt gäller vanliga regler för vad som ersätts men 

ansvaret kan ibland inkludera även ekonomiska följdskador. Att ansvaret här kan vara mer 

långtgående än vanligt hänvisar Andersson till att ansvaret kommer ifrån att kostnaden som 

uppstått är följden av att en av de risker som ansvaret sökte förebygga har uppfyllts.
94

 

   Det bör också noteras att alla handlingsplikter inte kommer ifrån författningar utan de kan 

även uppkomma efter en egen positiv handling om man genom denna har skapat vissa risker. 

Det kan då uppstå en handlingsplikt att undanröja riskerna som uppkommit eller annars 

ansvara för framtida skador även om ingen plikt fanns innan handlandet.
95

 

2.8.2 Ansvar för annan i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 

Tryckfrihetsförordningens (1949:105) [cit. TF] och yttrandefrihetsgrundlagens (1991:1469) 

[cit. YGL] ansvar har till den delen de tar plats i uppsatsen huvudsakligen analyserats ifrån sin 

position som äkta ansvar för annans handlande. Deras skadeståndsregler är relativt lika och 

skadeståndsansvaret för exempelvis ägare i YGL är ett principalansvar för det som kommer ut 

ur ägarens verksamhet medan ansvaret för en utgivare blir mer av ett mellanting mellan ett 

äkta och oäkta ansvar. Anledningen till att principalansvaret i de två grundlagarna har fått en 

egen rubrik här är att ansvarsreglerna som rör YGL och TF generellt bygger på principen om 

ensamansvar och ett omnämnande av ägarens skyldighet ansågs nödvändigt. Utgivaren anses 

vara fullt insatt, vilket även bekräftas i lagtext för fallet med tryckfrihetsbrott i 8:12 TF. 

Ansvaret är dock i princip oberoende av vilken befattning som faktiskt skett med texten utan 
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den ansvarige antas ha full insikt. Detta har i praktiken funktionen att utgivaren svarar för 

skribenternas vållande.
96

 HD har konstaterat att denna princip om insikt och vilja, och då 

följande uppsåt, endast kan frångås i extrema fall och att kollegornas handlingar annars ska 

anses som utgivarens egna.
97

  

   Ansvaret är alltså för utgivaren formellt ett ansvar för eget och inte annans vållande och på 

så sätt ett oäkta ansvar för annans handlande. På så sätt är det ansvar som gäller för ägaren det 

för denna uppsats relevanta och om inte annat markeras så är det detta ansvar som åsyftas. 
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3 Jämförelser 

 

3.1 Inledning 

I detta kapitel jämförs de olika äkta ansvaren för annans handlande med varandra och de oäkta 

ansvaren för att kunna dra paralleller och finna likheter dem emellan. Jämförelsen har av 

pedagogiska skäl strukturerats ner under ett flertal rubriker som inte sällan har nära samband 

med varandra. Varje rubrik behandlar ett visst drag eller viss tendens så isolerat som det tillåts 

och resultatet av jämförelser dem emellan återfinns i slutsatsen i avsnitt fem. Detta för att 

kunna fokusera på en sak i taget och på så sätt enklare kunna se om den är genomgående för 

alla de äkta ansvaren. Detta är inte ett krav för att tas upp utan det är även intressant att 

undersöka drag eller tenderser som särskiljer de äkta ansvaren ifrån varandra. Detta innebär 

att vissa specifika drag förtjänar uppmärksamhet även om de bara är tillämpliga på ett eller ett 

fåtal ansvar. Trender i vilka ansvar som oftast är snarlika är intressanta då de kan användas till 

att gruppera de äkta ansvaren inbördes. 

 

3.2 Gemensamma drag 

 

3.2.1 Medveten förändring ifrån de annars gällande regler 

Som nämnts kort i inledningen bygger svensk skadeståndsrätt på ett ansvar för eget vållande 

om inget annat specificerats vilket innebär att en individ inte ansvarar för någon annans 

handlande om inte någon princip eller regel säger annat. De äkta ansvaren för annans 

handlande är formella utvidgningar av detta ansvar där man utökat vilkas handlande som en 

viss utpekad person ansvarar för och där man ofta skärpt ansvaret i någon riktning. Man har 

på så sätt generellt breddat en utpekad individs ansvar och frångått annars gällande regler som 

skulle lämnat denne ansvarslös. Det kan alltså för de äkta ansvaren anses vara så att ett 

huvudsyfte är att förändra ansvaret i strängare riktning i jämförelse med annars gällande 

regler. Tydliga exempel på detta är arbetsgivares principalansvar enligt 3:1 SkL och det 

allmännas ansvar enligt 3:2 SkL.  

   I båda dessa fall har i modern tid inte bara en utvidgning ifrån allmänna regler gjorts utan 

även en förändring i jämförelse med tidigare, mindre stränga, specialregler har genomförts. 

Exempelvis var reglerna för principalansvaret i utomobligatoriska fall mycket begränsade 

genom flera inskränkningar.
 98

 På samma sätt rådde kraftiga inskränkningar även i det 
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allmännas ansvar.
99

 Båda dessa ansvaren har tappat en stor del av sina inskränkningar i 

modern lagstiftning. Dessa förändringar kom dock inte som någon överraskning utan 

rättspraxis hade redan varit på väg mot förändring när lagändringen genomfördes. De kan 

båda sägas vara del i en utveckling där rätten frångått principen om att ansvar ska åligga den 

vårdslöse ensamt till att mer och mer fördelas till även andra individer. I det här fallet sådana 

individer som både driver en verksamhet och har möjlighet att förändra riskmomenten.  

   De oäkta ansvaren för annans handlande där man fortfarande endast ansvarar för eget 

handlande, eller i fallet med strikt ansvar för vissa riskers förverkliganden, kan också innebära 

en ansvarsskärpning i jämförelse med allmänna regler. Den ansvarige kan, som nämnts ovan, 

i specialsituationer bli ansvarig för en skada uppkommen på grund av annans handlande även 

om han endast ansvarar enligt ett oäkta ansvar.
100

 Här kan inte någon vilja att flytta fokus 

ifrån den ansvariges eget handlade urskiljas på samma sätt som görs vid införanden av de äkta 

ansvaren. I dessa ansvaren finns ofta ett syfte att begränsa farligt handlande genom prevention 

eller ekonomiskt ansvar. Ansvaren är dok inte alltid till för att breddas till någonting bredare 

än det som annars ändå följt av den allmänna culparegeln i 2:1 SkL, utan tjänar ofta till att 

precisera detta. Effekten kan dock ofta bli snarlik ett utökande när en sådan precisering i 

praktiken resulterar i en hårdare bedömning än vad som skett innan.  

   Ett exempel på en precisering av de allmänna reglernas nivå är det tillsynsansvar som andra 

än vårdnadshavare kan ha för barn. Detta ansvar följer av den allmänna culparegeln i 2:1 SkL 

och något avsteg ifrån denna allmänna regel ämnades inte göras vid SkL:s författande och inte 

heller vid de ändringar som gjordes när vårdnadshavares ansvar förstärktes.
101

 Detta ansvar 

kan jämföras med det avsteg ifrån de allmänna reglerna som gjorts vid en vårdnadshavares 

ansvar i 6:2 FB. Detta vårdnadsansvar är inte till för att likt principalansvaret fördela ansvaret 

ifrån barnet till vårdnadshavaren utan istället är målet att precisera och skärpa ansvaret i 

jämförelse med vad som annars gällt enligt 2:1 SkL. Det extra stadgandet har inte endast ett 

pedagogiskt syfte att beskriva gällande rättsläge utan det har ett syfte att göra en 

vårdnadshavares ansvar strängare än innan när ansvaret ensamt baserades på 2:1 SkL utan 

någon förstärkande lagstiftning.
102

 Formellt sett är dock 2:1 SkL fortfarande ansvarsregeln 

som gäller även för vårdnadshavarens ansvar men den skärps i och med 6:2 FB:s existens och 

syfte.  
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   Även konstruktionen av en handlingsplikt skärper ansvaret i jämförelse med tidigare 

allmänna regler eftersom man nu har fått en handlingsskyldighet som kan skapa ett 

skadeståndsansvar utan ett positivt handlande, vilket inte sker enligt de allmänna reglerna. 

   Som huvudregel kan konstateras att de situationer i svensk rätt där en ansvarig kan svara för 

någon annans handlande innefattar någon form av ansvarsskärpning i jämförelse med annars 

gällande regler. Skillnaden mot dessa allmänna regler är mycket varierad och huvudregeln är 

inte utan undantag, så som exempelvis det tillsynsansvar som träffar förskolepersonal vilket 

får anses vara en del av allmänna regler.   

3.2.2 Ofta ett skärpt ansvar, sällan endast en ansvarsförflyttning 

Förutom att förflytta ansvaret ifrån de allmänna reglernas fokus på ett eget vållande så tjänar 

de äkta ansvarens ansvarsregler även andra syften än själva förflyttningen. En annan princip 

som kan urskiljas är att man bland de äkta ansvaren skärper ansvaret när man förflyttar det 

ifrån den vållande enskilde till en principal eller en annan av lagstiftningen utpekad, 

exempelvis en ägare i TF. Detta strängare ansvar har inte alltid en per definition lägre 

culpanivå i sig men kan istället inkludera anonym och kumulerad culpa.  

   Vid kumulerad culpa kan en arbetsgivare riskera att bli ansvarig i skadeståndshänseende för 

något som sett till varje enskild delhandling inte skulle kunna anses vårdslöst utan endast är 

ansvarsgrundande sett till en samlad bedömning av alla handlingar gjorda av arbetsgivarens 

arbetstagare i den aktuella situationen. Genom kumulationen infaller på så sätt en 

skadeståndsskyldighet där ett ansvar annars inte skulle funnits om principalansvaret endast 

skulle innebära att en enskild arbetstagares vållande överfördes isolerat till arbetsgivaren och 

kumulation inte tilläts. Vid det allmännas ansvar kan även felaktigheter hos statliga och 

kommunala myndigheter kumuleras med varandra, i alla fall på så sätt att om en central 

myndighet utformar en felaktig anvisning och en lokal myndighet använder sig av den så kan 

ansvar falla på den lokala myndigheten för fel som egentligen den centrala ligger bakom.
103

 I 

NJA 1987 s. 954 belystes det hela när kronofogdemyndigheten fått felaktiga uppgifter ifrån en 

kommun och själv fick stå för misstaget.
104

 

   Även anonym culpa kan sägas vara strängare, i meningen mer långtgående, än det allmänna 

ansvaret då behovet av att kunna peka ut vem som gjort vad faller bort vilket underlättar för 

ansvarsutkrävandet att bli aktuellt. Resultatet av den anonyma culpan riskerar i vissa extrema 

fall att likna effekten av ett strikt ansvar. Lundstedt redogör för liknande situationer ur äldre 
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praxis, innan principalansvarets utveckling, där en form av anonym culpa lagts bolag till last 

utan att någon culpa alls preciserats i domskälen.
105

 Man har alltså tillåtit den anonyma culpan 

att inkludera inte bara brist på utpekande av ansvarig person utan även specifikt vållande. 

Effekten blir även i mindre extrema fall att om något bristfälligt beteende kan pekas ut inom 

arbetsgivarens ansvarssfär så finns inget krav på att peka ut vem som har bidragit till faran, 

och på så sätt blir bedömningen snarare baserad på vad som inte uppfyllts och vilka risker 

som inte minimerats än exakt hur det culpösa handlandet som aktualiserar ansvaret gått till.
106

 

   Vid sidan av att ansvaret blir strängare så fyller denna reglering med kumulerad och 

anonym culpa främst en rättsteknisk funktion och minskar bevisbördan för en skadelidande i 

en framtida process vilket i praktiken underlättar möjligheten till en framgångsrik 

ansvarstalan.  

   Att ansvaren för annans handlande alltid innebär ett strängare ansvar för den ansvarige än 

annars är dock inte allmängiltigt. Ansvarsreglerna för ägare i YGL tar här någon form av 

mellanposition. Vissa individers ansvar har skärpts skadeståndsrättsligt i och med att dessa nu 

ansvarar för annans handlande. Men detta ansvar begränsas av att vissa rekvisit ska vara 

uppfyllda för att ansvar alls ska kunna bli aktuellt och det allmänna skadeståndsansvaret är 

uteslutet i dessa situationer. Enligt 8:1 YGL måste ett yttrandefrihetsbrott ha begåtts för att 

skadeståndsansvar ska vara aktuellt och för att ett sådant brott ska ha skett ska det enligt 5:1 

YGL handla om en gärning som enligt 7:4-5 TF anses vara ett tryckfrihetsbrott. 

Skadeståndsansvar för sådana yttrandefrihetsbrott kan sedan avkrävas den ansvarige för 

brottet, främst utgivaren enligt 6:1 YGL, samt den som bedriver verksamheten eller har låtit 

framställa upptagningen enligt 8:2 YGL. På så sätt uppstår både situationer där man gjort 

ansvaret strängare än allmänna regler och även situationer där ansvaret är lindrigare. Detta 

genom att en eventuell ägare i vissa situationer kan ansvara för annans handlande som han 

annars inte skulle ansvara för och i dessa fall hamna i en strängare ansvarssituation än annars. 

Samtidigt kan den lindrade effekten uppstå i andra situationer där nu ingen ansvarar trots att 

någon enligt allmänna regler skulle ha fått göra det, detta eftersom inget tryckfrihetsbrott har 

begåtts och inget skadeståndsansvar då kan uppstå. I alla dessa situationer har man dock aktivt 

flyttat ansvaret även om ansvar inte alltid blir aktuellt. Detta innebär att man kan få en 

ansvarsförflyttning utan ett strängare ansvar även för äkta ansvar, dock endast i vissa 

situationer. Det är dock fortfarande så att den som fått ansvaret påfört sig har ett bredare och 

mer betungande ansvar än innan sett till helheten. TF bygger på ett liknande system och väger 
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även det mellan strängare ansvar och brist på ansvar.
107

  

   Bland de oäkta ansvaren sker ingen ansvarsförflyttning, här ansvaras ju för eget vållande 

och inte annans. Däremot sker ofta en skärpning i jämförelse med allmänna regler och på så 

sätt kan rubrikens påstående om att ansvarsförflyttning inte är det enda syftet sägas gälla även 

dessa ansvaren. De oäkta ansvaren är dock viktigare för nästa rubrik som handlar om fall där 

ansvarsförflyttning helt har uteblivit.  

 

3.2.3 Inte alltid en ansvarsförflyttning, ibland endast ett utökande av ansvaret 

Som noterat i avsnittet ovanför sker inte vid alla ansvaren en ansvarsförflytting ifrån annan till 

den av regeln utpekade ansvarige, men den ansvariges ansvar utökas dock i många lägen. 

Även om en formell ansvarsförflyttning inte skett och inget ansvar har överflyttats ifrån annan 

till den ansvarige så kan fortfarande i realiteten en utökning av ansvaret ha skett för denne. 

Denne kan nu svara för skador uppkomna av annans handlande i kombination med 

exempelvis sin egen underlåtenhet eller en viss ansvarsförpliktelse. Ett exempel på detta är 

det äkta ansvaret i 3:5 SkL där en vårdnadshavare ansvarar för sitt barns brottsliga handlande 

utan att barnets eget ansvar på något sätt förminskats eller överflyttats.  

   Samma sak gäller för många oäkta ansvar, se till exempel det strikta ansvaret. Här har den 

ansvarige ett väldigt strängt ansvar för skador som kan uppkomma efter annans handlande om 

skadorna har samband med de risker som det strikta ansvaret täcker. Detta urskuldar dock inte 

denna annan, utan han svarar för sin egen culpa eller sitt eget uppsåt enligt allmänna regler 

och riskerar även en mycket stor del av skadeståndsbeloppet vid ett eventuellt regressärende.  

   I båda de nämnda fallen har ingen ansvarsförflyttning skett, men en utökning av ansvaret för 

den ansvarige har likväl inträffat. Detta är alltså ett fenomen som återfinns i både de äkta och 

oäkta ansvaren. 

 

3.2.4 Koppling till typsituationer 

Tidigare har konstaterat att de flesta fall av ansvar för annans handlande, särskilt de äkta, 

tjänar en funktion genom att skärpa ansvaret jämfört med de allmänna reglerna. Målet med 

detta avsnitt är att försöka finna generella situationer där denna ansvarsskärpning har ansetts 

lämplig. Samt att undersöka om det finns några typiska faktorer i de situationer där ansvaren 

införts som kan pekas ut som ett genomgående tema bland de situationer där ansvaren är 

aktuella. Generella linjer om att strängt ansvar gärna förknippas med farliga situationer eller 
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situationer som utövar tvång utåt mot annan har framträtt i de korta summeringarna i kapitel 

två men dessa kan inte sägas vara allmängiltiga bland varken de äkta eller oäkta ansvaren. 

   För äkta ansvar för annans handlande är det senare exemplet mycket tydligt i fallet vid det 

allmännas ansvar enligt 3:2 SkL. Man har på grund av att tvånget är så tydligt i många av de 

situationer som ansvaret involverar bedömt det lämpligt att ålägga det allmänna ett strängt och 

omfattandet ansvar då tvång innebär att den skadelidande utsatts för risker som han själv inte 

kan förebygga eller gardera sig emot.
108

  

   Tvånget är självklart inte den enda faktorn bakom det allmännas ansvar vid 

myndighetsutövning eller till att ansvaret är både brett till sin natur och inkluderar ren 

förmögenhetsskada. Att myndighetsutövning ofta innehåller tvång har tagits med som en 

dimension vid konstruktionen av ansvaret och får räknas in som en faktor som kan läggas till 

grund för i alla fall vidden av vissa ansvar för annans handlande. Detta då kompensation för 

tvång inte är en av skadeståndsrättens grundläggande funktioner utan är en mer typisk faktor i 

det allmännas ansvar.
109

 Att alla äkta ansvar för annans handlande skulle vara ansvarsregler 

som hanterar tvångssituationer mot en utomstående stämmer dock inte, utan detta får ses som 

en isolerad faktor i olika ansvar för det allmänna. Förarbetena pekar heller inte på att tvång 

ensamt är en faktor för ett så vitt ansvar. Riskfördelning, handlingsstyrning och andra mer 

allmänna syften ligger bakom lagtexten för det allmännas ansvar.
110

  

   Som påpekats framträder även en annan faktor än tvång i situationer där ansvar för annan 

föreligger, och det är förhöjd risk i viss verksamhet. Fokus på risknivån är tydlig bland det 

strikta ansvaret för farlig verksamhets skäl och kan ses som en grundsten i vissa 

ansvarssituationer. Alla strikta ansvar innehåller dock inte ”farlig verksamhet” utan 

ansvarsformen finns även för mindre riskfylld verksamhet och en koppling till risker är på så 

sätt inte alltid en bakomliggande faktor i de situationer där strikt ansvar föreligger.
111

 Inte 

heller förhöjd risk påträffas alltså vid alla situationer där ansvar för annans handlande gäller. 

De undantagsfall som inryms i principalansvaret är andra exempel på att dessa båda två 

faktorer kan lysa med sin frånvaro inom ett ansvars gränser. Generellt sett kan man i 

principalansvaret ofta lägga in någon form av tvång i situationen samtidigt som ansvaret kan 

röra en verksamhet med stora faror som exempelvis tungt maskineri. Det aktuella tvånget är 

då inte ett tvång som backas upp av en straffrättslig apparat eller andra offentligrättsliga 
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funktioner utan av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och dennes möjligheter till 

privaträttsliga sanktioner mot sina arbetstagare.
112

 Det är heller inte ett sådant tvång mot 

någon utomstående som kännetecknar många relationer mellan enskilda och det offentliga 

utan här handlar det om ett tvång inåt i organisationen.  

   Detta är inte samma tvång som hänvisades till tidigare rörandes det allmännas ansvar. 

Liknande tvång inåt finns dock även vid det allmännas ansvar och gäller då mellan det 

allmänna och deras anställda. Den fortsatta diskussionen blir på så sätt tillämplig även på det 

allmännas ansvar. Den arbetsrättsliga ledningsrätten får utflöde genom att arbetet ska utföras 

på ett visst sätt och enligt vissa rutiner som kan vara mer eller mindre farliga. I detta kan man 

läsa in en dimension av tvång. En sådan konstruktion går inte alltid att göra för de situationer 

som är inom ansvarets gränser. Exempelvis innefattas under ansvaret även lunchraster i 

lunchrummet där arbetsgivaren inte har någon egentlig kontroll över arbetstagares beteende 

och någon tvångssituation inte uppstår. Likväl gäller dock arbetsgivarens utökade ansvar även 

i dessa situationer. Innehåller då dessa situationer istället faror som arbetsgivaren kan 

kontrollera och förtjänar att stå risken för om nu inte ens det interna tvångsargumentet är 

tillämpbart? Inte nämnvärt, arbetsgivaren har säkerligen möjlighet att se över planläggningen 

av fikarummet för att minimera risker men någon förhöjd risksituation kan det inte talas om 

här. Äkta ansvar för annans handlande finns alltså i bredare situationer än bara de där det är 

viktigt att kontrollera farliga eller tvångsartade moment, exempelvis i dessa undantagsfall av 

arbetsgivaransvaret där påtaglig ledningsrätt saknas. 

   Även andra faktorer än tvånget vid offentlig verksamhet eller faran vid strikt ansvar för 

farlig verksamhet kan isoleras och diskuteras men ingen av dem kan anses någorlunda 

generell. Exempel på dessa är det skyddsintresse som en relativt ansvarsfri media utgör eller 

uppfattningen att bandet mellan vårdnadshavare och barn gör det acceptabelt med ett 

någorlunda strängt tillsynsansvar. Dessa faktorer är mycket individuella för respektive ansvar 

och är kopplade till de specifika situationer och risker som varje ansvar rör. Det kan dock 

ändå sägas finnas en form av svag regel där de äkta ansvaren innehåller en form av kontroll av 

eller tvångsrelation till de man ansvarar för via ett anställningsförhållande, eller släktband i 

fallet med det nya vårdnadsansvaret. Alla äkta ansvar innehåller på så sätt någon form av 

diskrepans av makt mellan den som ansvarar och den som ansvaras för. Att finna några 

generella situationer där reglerna appliceras förutom just i situationer där sådana förhållanden 

finns är svårt. 
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   Ett huvudsyfte bland främst de oäkta ansvaren verkar vara att antingen definiera gränserna 

för det allmänna ansvaret eller utöka detta vid farliga och riskfyllda situationer för att på så 

sätt fördela ansvaret och även, i alla fall i teorin, verka handlingsstyrande i riktning mot en 

allmän prevention mot farligt beteende. Detta gör att de situationer där de finns ofta har 

koppling till någon specifik risk, eller någon riskfylld verksamhet. Exempel på detta är strikt 

ansvar för farlig verksamhet eller den handlingsplikt en vägansvarig har för att hålla vägen 

säker och trafikduglig enligt 26 § väglagen (1971:948).
113

 I fallet med strikt ansvar för farlig 

verksamhet är farligheten så gott som uteslutande grunden på vilken ansvaret baseras och en 

direkt faktor till att ansvaret enkelt kan inkludera skada efter annans handlande.
114

 Detta 

innebär att denna del av de strikta ansvaren endast återfinns i situationer som är kopplade till 

just farlig verksamhet. Även om kontrollen av risker inte genomsyrar alla situationer då det 

oäkta ansvaret kan infinna är det i alla fall tydligt att en generell sådan tanke är tydlig i många 

fall, särskilt när det kommer till handlingsplikter.  

   Närheten till tvångssituationer saknas dock som regel inom de oäkta ansvaren. Här 

aktualiseras generellt inte tillfällen där tvång är en faktor förutom vid tillsynsansvaren där 

barnet ändå antas handlingsbundet av vårdnadshavare eller förskolepersonal vilja och även 

här kan det inte tas för hårt på tvångsaspekten som grund för ansvaret.
115

 Både vid strikt 

ansvar och produktansvar är dock den ansvarige oftast arbetsgivare.  Även dessa situationer 

involverar en maktposition över individer vars handlande den ansvarige kan komma att 

ansvara för. I fallet med dessa två ansvar är dock inte det handlande som kontrolleras även 

ansvarsgrund för ansvaret utan endast en länk i ansvarskedjan. I dessa ansvar saknas alltså 

samma direkta maktmedel mot ansvarsgrunden som finns i de äkta ansvaren. 

   Det kan dock sägas att oäkta ansvar generellt har en koppling till en viss risk. Det äldre 

tillsynsansvaret är exempelvis fokuserat på de risker ett barn utan ordentlig impulskontroll 

utgör medan handlingsplikten i 26 § väglagen härrör från de risker som hör samman med 

bilfärd.  

 

3.2.5 Skadetyper 

Även om både ansvarets bredd och stränghet ofta anpassas vid de situationer som innebär 

ansvar för annans handlande så aktualiseras sällan en utökning av vilka skadetyper som 

ansvaret innefattar. Vissa av ansvaren behandlar dock speciella situationer där avsteg ifrån 

                                                           
113

 Hellner, s. 112 f.  
114

 Hellner, s. 171 ff. 
115

 Angående tvång se 13.4 nedan. 



 
  41 

 

allmänna ersättningsregler kan tänkas lämpligt. Bland de äkta ansvaren för annans handlande 

har en utökning av ersättningsbara skadetyper skett vid det allmännas ansvar då det av samma 

skäl som anförts för varför ansvaret bör vara brett även visat sig lämpligt med ett ansvar för 

ren förmögenhetsskada.
116

 Ren förmögenhetsskada kan även ersättas vid andra ansvar, sådan 

skada är enligt den allmänna regeln i 2:2 SkL ersättningsgill vid brottsligt handlande. Detta 

får effekten att ett brottsligt handlande som ändå hamnar inom exempelvis principalansvaret 

kan aktualisera denna skadetyp. Ersättningen vid brottsligt handlande av en arbetstagare får 

däremot ses som ett specialfall och ett tillämpande av allmänna regler snarare än något som 

specifikt ingår i just principalansvaret. Tanken bakom principalansvaret har inte varit att detta 

ansvar ska förknippas med ett vidare ansvar för andra skadetyper än det ansvar arbetstagaren 

själv skulle ha svarat för om inte principalansvaret fanns.
117

 Samma sak gäller för kränkning 

inom principalansvaret. En vårdnadshavares ansvar för sitt barns brottsliga handlande enligt 

3:5 SkL har dock likt det allmännas ansvar enligt 3:2 SkL även det en utökning i jämförelse 

med allmänna regler. Inom detta ansvar faller kränkningsersättning trots att vårdnadshavaren 

själv inte har begått en brottslig gärning. Även här har alltså avsteg ifrån den allmänna 

principen gjorts och man har för detta ansvar för annans handlande utökat vilka skadetyper 

som kan tänkas ingå. Den generella begränsningen att kränkningen måste vara allvarlig gäller 

dock fortfarande. 

   Att de ersättningsbara skadetyperna utökas är mycket mer sällsynt för de oäkta ansvaren för 

annans handlande som generellt är mer skonsamma mot den ansvarige och sällan frångår de 

allmänna reglerna om vad som ersätts. Istället följer de oäkta ansvaren så gott som regelrätt de 

allmänna principerna om vilka skador som ersätts.  

   Det konstateras att utökning av vilka skadetyper som ersätts inte varit något huvudmål 

varken vid de äkta eller de oäkta ansvaren för annans handlande. De få tillfällen där detta sker 

får anses vara undantagssituationer. 

 

3.2.6 Ansvarsgrund  

Trots den generella ansvarsutvidgningen som skett vid främst de äkta ansvaren gäller som 

huvudregel för ansvar för annans handlande att ansvarsgrunden är någon form av vårdslöst 

beteende. Låt vara att det inte behöver vara den ansvariges eget beteende. För de äkta 

ansvaren gäller, så som namnet avslöjar, att det vårdslösa beteendet kan knytas till en annan 
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person och den ansvarige behöver själv inte ha agerat vårdslöst. Typexempel på detta är det 

nya vårdnadsansvaret som inte kräver eget vållande kan aktualiseras utan att det gamla, ett 

oäkta ansvar i behov av eget vållande, blir aktuellt. Kravet på vårdslösheten i agerandet är 

dock varierande mellan ansvaren. I det allmännas ansvar enligt 3:2 SkL uttalas att ansvaret 

gäller fel eller försummelse snarare än vårdslöst beteende eller vårdslös underlåtenhet. Detta 

kan dock inte särskiljas allt för långt utan får i stort sett samma effekt.
118

 Ordvalen fel eller 

försummelse ska inte heller läsas för strikt, ett beslut kan vara felaktigt på så sätt att det rättas 

av överinstans utan att det ska ge ansvar för fel i myndighetsutövningen enligt denna paragraf. 

Det finns inom ansvaret en stor möjlighet för eget skön i bedömningarna och de speciella 

omständigheterna inom ansvaret gör att bedömningen inte helt reflekterar den bedömning som 

görs vid privata subjekts ansvar.
119

 Vållandebedömningen ska i det här fallets göras objektivt 

enligt NJA 1990 s. 137.
120

  

   Det räcker dock inte alltid med vållande för att aktivera de äkta ansvaren. Det nya 

vårdnadsansvaret kräver att den man ansvarar för begår en brottslig handling, vilka i regel är 

uppsåtliga och ej endast oaktsamma, även om undantag ifrån den regeln finns. Det krävs alltså 

mer än culpa och principen om att dem äkta ansvaren vilar på endast vårdslöshet kan inte 

anses allmängiltig för dem äkta ansvaren.  

   Bland de oäkta ansvaren finns inte samma roll av vållandeansvar hos annan, men likväl ett 

ansvar för vållande. Här ansvarar man på många olika grunder och även om exempelvis 

handlingsplikter kräver eget culpöst beteende så behöver inte den andra parten som orsakar 

skadan vara culpös för att ansvar ska inträffa. Detsamma gäller för det äldre tillsynsansvaret 

där barnet i sig inte behöver vara culpöst för att vårdnadshavaren ska bli ansvarig utan det är 

endast vårdnadshavarens eget vållande som blir relevant.
121

 Det är dock vid de nämnda 

ansvaren så att ett vållande fortfarande måste ske, skillnaden mot de äkta ansvaren är vem 

som är vållande. Vid strikt ansvar kan vi hitta ett undantag. Där ansvarar den ansvarige för 

uppkommen skada på grund av att en viss risk förverkligats, nästan oavsett hur 

förverkligandet gått till eller om man själv haft någon större möjlighet att förebygga det. En 

annan som här varit delaktig i det kausala förloppet behöver på så sätt inte vara vårdslös för 

att det strikta ansvaret hos den ansvarige ska träda i kraft och att ingen av parterna alls är 

vårdslös är inte i vägen för att ansvar ska inträda. 
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   När det kommer till ansvarsgrund kan alltså ingen genomgående princip utpekas. De flesta 

äkta ansvaren vilar på vållande som ansvarsgrund men detta är inte uteslutande fallet. Bland 

de oäkta ansvaren är kopplingen till vållande ännu mer sällsynt och är endast en ansvarsgrund 

bland andra. Någon vanligare ansvarsgrund än vållande kan dock inte ställas upp. 

 

3.3 Skadeståndets allmänna funktioner 

Några tendenser bland ansvaren för annans handlande har diskuterats under rubrikerna i 

avsnittet ovan. Under de kommande fyra rubrikerna kommer istället vilka funktioner som 

ligger bakom dessa ansvarskonstruktioner att undersökas. Samt vilka av skadeståndets 

allmänna syften som har en tydlig position i bakgrunden till ansvaren. De allmänna syftena 

bakom skadeståndsansvar är många och Hellner definierar deras funktioner som reparation, 

placering av kostnaderna för skador, pulvrisering av förlusterna, prevention, ekonomisk 

prevention och andra funktioner.
122

 Dessa funktioner kommer att tjäna som egna rubriker i 

diskussionen nedan.  

   Funktionerna samverkar ofta och går gärna hand i hand men de har brutits ned och 

diskuteras en och en i denna uppsats. Målsättningen är inte att undersöka om de finns i 

respektive ansvar, de är trots allt allmänna funktioner, utan vilken vikt de tillmäts vid 

skapandet av ansvaren. Detta för att försöka utröna om någon av dem kan anses vara en 

genomgående huvudsaklig funktion bland ansvaren för annans handlande. 

 

3.3.1 Fokus på prevention  

Under denna rubrik ligger fokus på hur tydligt de allmänna funktionerna prevention och 

ekonomisk prevention framträder i resonemangen bakom ansvaren för annans handlande.  

   Dessa särskiljs i uppsatsen kortfattat genom att den enkla preventionen går ut på att 

befolkningen moraliskt undviker handlande de vet medför skadeståndsskyldighet, medan den 

ekonomiska preventionen fungerar genom att den enskilde individen undviker att ta risker 

utifrån sin egen ekonomis skull.
123

 Den faktiska effekten av den skadeståndsrättsliga 

preventionen kan diskuteras, men det ligger utanför ramarna för denna uppsats eftersom syftet 

fortfarande kan finnas i bakgrunden till lagstiftningen oavsett senare mätbart resultat eller 

brist på sådant. Under denna rubrik diskuteras även om det kan anses vara ett huvudsyfte i 

varje ansvar att placera ansvaret på annan än den som faktiskt utlöst skadan för att fler, eller 
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andra med bättre möjlighet till påverkan, då påverkas av preventionstanken.  

   De äkta ansvaren visar generellt upp starka tendenser till preventiva syften, men det är 

sällan de lyser igenom som någon form av huvudtanke eller ledstjärna. Om man ser till 

principalansvaret så är ansvaret tydligt kostnadsfördelat till arbetsgivaren och inte 

arbetstagaren som i de flesta fall kommer att ligga bakom handlandet som lett till skada. 

Denna kostnadsfördelning anförs också av Hellner och i förarbetena som en viktig faktor 

bakom ansvaret. Preventionssyftet får inte alls samma plats eller uppmärksamhet i någon av 

dessa källor även om ekonomisk prevention så klart kan uppstå som en följdeffekt av andra 

syften, här främst kostnadsfördelningen.
124

 Att en tydlig preventionstanke inte uttrycks 

utesluter dock inte att en sådan effekt infinner sig ändå. Här får ju arbetsgivare internalisera 

de risker deras verksamhet skapar genom att de själva får stå för skadeståndskrav som 

uppkommer när deras arbetstagare orsakat en skada i tjänsten. På så sätt inräknas denna 

kostnad i företagets ekonomi och inverkar som ett incitament på deras beteende vilket kan 

leda till prevention. En arbetsgivare har genom sin rätt att leda och fördela arbetet en faktisk 

möjlighet att reagera på dessa incitament och kan öka eller minska riskerna i sin verksamhet 

även om han inte kan kontrollera handlande på individnivå i varje risksituation.
125

 Om han då 

efter kostnadsfördelningen riskerar ansvar för de risker som hans verksamhet skapar så ökar 

hans incitament både genom vanlig prevention och ekonomisk prevention att åtgärda och 

förebygga dem.  

   Ansvarsfördelningen i principalansvaret har även en påverkan på en arbetstagares beteende, 

ju mindre lastad av ett ansvar som han är desto mindre preventiv effekt får 

ansvarsmöjligheterna hos honom och på hans beteende. Så länge ansvaret inte helt har 

överflyttats till arbetsgivaren har även arbetstagaren ett incitament att inte bete sig på vissa 

sätt även om denna gräns där eget ansvar inträder istället för principalansvaret är mycket hög. 

Detta, i kombination med skälighetsöverväganden om vad som faktiskt bör ingå i 

arbetsgivarens ansvar, har lett till att visst ansvar ligger kvar på arbetstagaren.
126

 I helhet har 

ansvaret dock placerats så gott som ensamt på arbetsgivaren med både ett preventivt och ett 

kostnadsfördelande syfte viktat mot denne och dennes möjlighet att påverka.
127

 

   Preventionstanken är mindre tydlig i det allmännas ansvar enligt 3:2 SkL på så sätt att den 
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är än mindre uttalad än för principalansvaret i lagens förarbeten.
128

 I 3:2 SkL finns även ett 

inbyggt principalansvar som dock kan jämföras med ansvaret i 3:1 SkL eftersom 

ansvarsreglerna för hur det allmänna svarar för sina anställda även vid myndighetsutövning är 

snarlikt det sätt som myndigheterna ansvarar för sina anställda utanför myndighetsutövningen. 

I ingendera av fallen av principalansvar så ansåg dock skadeståndskommittén att prevention 

på arbetstagarbasis vara ett viktigt syfte med skadeståndsreglerna. Detta löstes istället bättre 

med straffansvar för de allmännas tjänstemän och disciplinärt ansvar samt regressansvar för 

dem och privata arbetstagare.
129

 Även departementschefen anslöt sig till denna uppfattning 

och markerade att preventionstanken vad gäller arbetstagare inte tillmättes någon avgörande 

vikt vid utformandet av deras ansvar.
130

 På så sätt så finns en preventionstanke för 

arbetsgivarrollen i de båda ansvaren, men på arbetstagarplanet är den inte lika stark. 

Svagheten i detta påpekades av lagrådet i dess kommentar.
131

  

   Båda ansvaren står dock även på andra stöttepelare än endast preventionen. 

Principalansvaret fokuserar på kostnadsfördelning och det allmännas ansvar inkluderar 

förutom det även hänsyn till att bygga upp förtroendet för vår myndighetsorganisation och 

rättsäkerheten i den.
132

  

   Om man presumerar att effekten av den ekonomiska preventionen endast beror på vidden av 

det ekonomiska ansvaret kan vi jämföra de två principalansvaren det allmänna kan stå inför 

med varandra. Det allmänna ansvarar ju för sina arbetstagare, och andra, enligt olika regler 

beroende på om myndighetsutövning sker eller ej. Beroende på vilket ansvar som aktualiseras 

så ändras bredden på ansvaret och vilka skadetyper som kommer att inkluderas i det. En 

effekt av detta är att den ekonomiska preventionen blir kraftfullare när det rör sig om 

myndighetsutövning eftersom det kan röra större summor då en extra skadetyp blir aktuell. 

Att ansvaret är vidsträckt till det allmännas nackdel ger ett kraftfullare ekonomiskt incitament 

till att det allmänna ska åtstrama och effektivisera sin organisation än det smalare ansvaret i 

3:1 SkL. Jämför man den icke-ekonomiska preventionen i ansvaren får den anses vara ungefär 

lika stor i de båda fallen. Lagtexten i 3:2 SkL är möjligen pedagogiskt sett tydligare vilket kan 

antas ha inverkan även på vanlig prevention. Förarbetena ger dock ingen anledning till att anta 

att prevention varit ett huvudsyfte, utan här handlar det snarare om en vilja att placera 

kostnaden på det allmänna samt använda ansvaret för att bygga upp allmänhetens förtroende 
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för myndighetsutövning.
133

  

   Som jämförelse kan då det allmännas ansvar för felaktig information granskas, vilket är en 

modernare och senare del av SkL, för att se om preventionen fått en starkare position i syftet 

bakom lagstiftningen. Det kan konstateras att huvudsyftet här inte heller är prevention utan 

det är här, liksom vid ansvar enligt 3:2 SkL, främst den enskildes beroendeställning till 

myndigheten som är det viktigaste skälet till ansvarets införande. Prevention nämns dock i 

syftet med lagstiftning som ser reglerna som en uppmaning till myndigheterna att förbättra 

sina rutiner.
 134

 Det ser på så sätt ut som att alla de tre nämnda ansvaren har prevention som en 

funktion på arbetsgivarplanet, men det är inte ett huvudsakligt syfte för någon av dem och 

preventionstanken på arbetstagarnivå är mycket låg i alla tre fallen.  

   En jämförelse kan göras med det nya vårdnadsansvaret som saknar samma fokus på det 

kostnadsfördelande syftet som principalansvaret i 3:1 SkL har, här får istället vårdnadshavare 

och barn stå för kostnader båda två. I det nya vårdnadsansvaret markeras prevention som ett 

huvudsyfte och de andra ansvarens inslag av prevention får då anses vara mindre relativt.
135

 

Preventionen har dock här inte slagit igenom så hårt att man har förbjudit ansvarsförsäkringar 

som täcker ansvaret, vilka kan riskera att omkullkasta preventionseffekten, till största del av 

anledningen att man tror att den praktiska effekten av sådana försäkringar skulle vara 

försumbar.
136

 Eftersom vårdnadsansvaret inte heller urskuldar barnet ifrån sina egna 

handlingar endast för att vårdnadshavarens ansvar träder in så kan den ekonomiska 

preventionen här sägas ligga på både den ansvarige och dennes barn. Självklart i den mån 

sådan prevention kan ske hos barn. Detta ansvar har alltså en bredare preventionstanke än de 

tidigare uppradade ansvaren då här finns preventionsincitament för både den ansvarige och 

den som ansvaras för i vidare mån. Detta kan jämföras med att endast en av de två parter som 

kan påverka riskerna belastas med ansvar i de tidigare nämnda ansvaren. Så vida inte 

synnerliga skäl föreligger för att arbetstagaren ska vara ansvarig.
137

  

   Preventionen finns på så sätt med i olika äkta ansvar, men dess relativa influens på varje 

ansvar kan inte sägas vara lika stark överallt även om den är snarlik i de praktiskt viktigaste 

principalansvaren. 

   Om man jämför med de oäkta ansvaren så kan det kvickt konstateras att preventionstanken 

här inte heller kan sägas ligga på en genomgående nivå. I fallet med vårdansvar för 
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vårdnadshavare och vårdandsansvar för andra så kan preventionstanken sägas vara lika 

genomgående i ansvaret hos förskolepersonal som hos vårdnadshavare. Målet är att båda ska 

ansvara och riskminimera de risker som barnet de ansvarar för utgör. Vid tillkomsten av 6:2 

FB så gjordes det tydligt att huvudsyftet bakom det skärpta tillsynsansvaret var preventivt. Ser 

man till den delen av tillsynsansvaret som handlar om att undvika skador på omgivningen är 

regeln tydligt influerad av en preventionstanke då den kräver att barn eller andra i en situation 

med behov av tillsyn. Bengtsson nämner även att psykiskt störda personer ska få de 

instruktioner och den tillsyn som krävs för att de ska kunna vistas i ett modernt samhälle utan 

att skador ska drabba andra.
138

 För att se till att denna tillsyn utförs så har tillsynsansvariga 

pekats ut och ålagts ett skadeståndssanktionerat tillsynsansvar. Sköts inte tillsynen så får 

ansvarige stå för kostnaderna. Med detta system skapas både ett ekonomiskt incitament för 

den tillsynspliktige att agera och genom själva ansvaret skapas även en mer verbal 

påtryckning för att skapa en ansvarskänsla till att agera för samma individer.  

   Det finns här både tecken på det Hellner kallar ekonomisk prevention och vanlig prevention. 

Tillsynsuppgiften är ålagd vissa individer av rättsordningen och tjänar med sin blotta existens 

som en påtryckning. Det saknas dock författningstext för andra tillsynsansvariga än 

vårdnadshavarna i fallet ansvar för ett barns vållande. Frågan om en sådan föreskrift med 

pedagogiskt syfte för vårdnadshavare diskuterades redan i 1972 års proposition men förkastas 

där för att senare efter 1993/94 års proposition införas.
139

 Den införs dock endast för just 

vårdnadshavare och av anledningen att skärpa deras ansvar i jämförelse med den allmänna 

regeln. Det fanns alltså här inget primärt syfte att förtydliga redan existerande ansvar utan 

målet var att skärpa detta med en egen föreskrift.
140

 Oavsett syftet med föreskriftens införande 

så ger den dock nu en pedagogisk verkan vilket kan leda till prevention.  

   Tillsynsansvaren är alltså lika varandra på så sätt att det är själva ansvaret i sig som är den 

primära handlingsstyrande faktorn, men ansvaren är olika stränga beroende på den ansvariges 

koppling till barnet. Naturligt har, som nämnts ovan, vårdnadshavare ett strängare ansvar då 

målet med 1993/94 års lagändring var att precisera och skärpa ansvaret just angående skador 

på andra genom både instruktioner och uppfostran, men även vad gäller uppsikt i jämförelse 

med det tidigare ansvaret.
141

 För förskolepersonal gäller dock fortfarande samma ansvarsnivå. 

Detta trots att båda grupperna av ansvariga övervakar samma individ, med samma potential 
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att göra skada.
142

 Skillnaden blir extra tydlig genom att det inte är endast vägledningsbiten av 

ansvaret som har skärpts. För just denna del är det instinktivt självklart att vårdnadshavare 

huvudsakligen ska ansvara själva för barnet. Men även uppsiktskravet är olika och en 

diskrepans mellan vårdnadshavares krav på uppsikt när barnet är med dem i jämförelse med 

förskolepersonalens krav på uppsikt när barnet är under deras ansvar finns nu tydligt markerat 

i lagtexten.  

   Det kan alltså konstateras att de bådas tillsynsansvar verkar ha som huvudsyfte att ge 

incitament till att förhindra att barnet skadar sin omgivning men ansvaren går olika långt i 

utförandet trots att de rör samma potentiella fara. På så sätt kan inte faran, och dess 

preventionsbehov, anses vara den enda dikterande faktorn bakom ansvarens stränghet.  

   Det strikta ansvaret har en preventionstanke som är snarlik den som finns bakom 

principalansvaret. Här är det den som driver exempelvis den farliga verksamheten som har 

möjlighet att begränsa skaderisken och för att se till att ordentliga incitament att göra detta 

finns så har ett strikt ansvar ålagts. Likt principalansvaret verkar dock kostnadsfördelningen 

ha prioriterats. Exempelvis förarbetena till den nya ellagen (1997:857) ger sken av att man 

först och främst gjort en kostnadsfördelning, den som driver och tjänar på denna farliga 

verksamhet ska också få stå för kostnaden för dess eventuella risker. Men sen kommer även i 

andra hand ett preventionssyfte då följdeffekten blir att verksamheten får ett incitament att 

begränsa sina egna skador.
143

 Det finns i ellagens regler om skyddsåtgärder ett 

preventionssyfte där en på nätet senare inkopplad anläggning har ansvaret för eventuella 

driftstörningar och skador som kan uppkomma genom inkopplandet av anläggningen, och bär 

skadeståndsskyldigheten för dem.
144

 Här ges alltså en uppmaning och en tydlig 

ansvarsfördelning vid ett farligt moment för att på så sätt ge incitament till prevention. 

Preventionssyftet är inte lika tydligt i ellagen utanför detta område. 

 

3.3.2 Placering av kostnaderna 

Placering av kostnaderna är den av skadeståndets allmänna funktioner som kan sägas ha 

färgat många av de viktigare ansvaren för annans handlande mest. Det är också den funktion 

som tätast länkas ihop med de andra funktionerna. En kostnadsplacering ifrån en arbetstagare 

till en principal kommer exempelvis att hjälpa reparationsfunktionen genom att det då finns en 

djupare ficka att gräva i. Pulvriseringsmöjligheterna kommer också att utökas då en företagare 
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enkelt kan försäkra sig mot ansvar för skador som de anställda kan orsaka. Även preventionen 

är aktuell eftersom den nya placeringen innebär att kostnaderna internaliseras och på så sätt 

ger ett ekonomiskt incitament till att skadeförebyggande åtgärder. Funktionen är på så sätt 

mycket svår att isolera. Den kommer nedan att diskuteras utifrån frågan om varför kostnaden 

placerats på den enligt regeln ansvarige istället för den som den ansvarige ansvarar för. Detta 

istället för den annars vanliga avvägningen mellan den skadelidande och den ansvarige som 

annars sker. Den senare situationen kan dock i speciella fall involvera samma individer som 

den tidigare.  

   Placering av kostnaderna i sig har lämnat tydliga spår främst i principalansvaret och det 

allmännas ansvar för sina anställda. I principalansvaret har kostnaden uttryckligen flyttats 

ifrån arbetstagarna med målet att lägga den på arbetsgivarna som kontrollerar verksamheten. 

En liknande kostnadsfördelning finns mellan enskilda tjänstemän som gör misstag i sitt arbete 

och det offentliga. Detta innebär att kostnader som kan vara stora och svårhanterliga för den 

enskilde arbetstagaren nu istället flyttas över på det allmänna som enklare kan bära den 

kostnad som ansvaret innebär.
145

 En liknande effekt har det nya vårdnadsansvaret där en 

vårdnadshavare solidariskt täcker en uppkommen skada åt sitt barn. I det här fallet finns 

starka beloppsbegränsningar som begränsar effekten av en kostnadsfördelning men viss 

fördelning sker trots allt.
146

 

   De oäkta ansvaren har även de ofta en tydlig vinkel mot kostnadsfördelning. Vid 

handlingsplikterna tar dock inte kostnadsfördelningen en lika framträdande position. Här är 

istället preventionstanken starkare och kostnadsfördelningen mer diskret. Fokus ligger här på 

den ansvarige och hans skyldigheter snarare än vilka kostnader han tilldelas ifrån den 

skadelidande eller den handlande.
147

 Resultatet kan dock i de fall som är relevanta i denna 

uppsats bli en kostnadsfördelning mellan den handlande och den ansvarige. En handlande som 

utsatts för exempelvis en hal väg utan skyddsanordningar hade, om handlingsplikten inte 

funnits, fått bära hela kostnaden själv medan han nu med pliktens inverkan kan bli ersatt om 

bedömningen slutar i att den underlåtande ansvarige istället ska lastas.
148

  

   För det gamla tillsynsansvaret kan det diskuteras om någon kostnadsfördelning faktiskt 

skett. I de fall där barnet också är skadeståndsansvarigt för samma skada så kan man tala om 

en kostandsfördelning dem emellan. Den skadelidande kan nu kräva vårdnadshavaren eller 
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barnet och väljer typiskt sett vårdnadshavaren. Här har dock ingen renodlad 

kostnadsfördelning skett så som vid principalansvaret eftersom barnet fortfarande i teorin kan 

krävas på skadestånd av den skadelidande istället för vårdnadshavaren. Utan det handlar här 

främst om ett solidariskt ansvar. En placering av kostnader har dock likväl skett när man lastat 

en vårdnadshavare som annars skulle gå fri ifrån ansvar. 

   Den praktiska skillnaden mellan placering av kostnaderna mellan det handlande barnet och 

den culpösa vårdnadshavaren vid det äldre tillsynsansvaret, där tydliga tankar på 

kostnadsplacering framkom i syftet, och kostnadsplaceringen mellan den handlande och den 

ansvarige vid handlingsplikten i väglagen, där inga sådana överväganden framkom i tydligt i 

syftet, är dock mindre. De har båda ansvar för eget vållande, där vållande definieras till stor 

del av att man inte uppfyllt en ålagd plikt som uppkommit eftersom man enligt lagstiftaren 

ansvarar för ett visst uppkommet riskmoment. Dessa lagar har även författats mycket kort 

efter varandra. Det synes som skillnaden i syfte inte fått något större genomslag i 

utformningen utan man har ansett att dessa två liknande lösningar varit de mest effektiva i 

situationerna. 

   Vid modern lagstiftning av strikta ansvar för farlig verksamhet så finns ofta ett huvudsakligt 

syfte att placera kostnaden på en ansvarig som kan försäkra denna. Genom kanalisering fritas 

andra som enligt allmänna regler också skulle ha ansvarat för skadan och kostnadsplaceringen 

blir mycket tydlig. Hellner ger för detta exemplen atomansvarighet och oljeansvarighet.
149

 

 

3.3.3 Reparationsintresset  

Reparationsintresset kan intuitivt anses vara en huvudsaklig funktion bakom alla 

skadeståndsansvar.
150

 Dess plats i de äkta och oäkta ansvaren för annans handlande är inte 

alltid så framträdande, även om ett erkännande av skadeståndsmöjlighet alltid bidrar till någon 

form av reparation för den skadelidande. Diskussionen nedan förutsätter att ett skadestånd 

automatiskt fyller någon form av reparationsfunktion och utgår istället ifrån vinkeln att se hur 

reparationsintresset har bejakats vid ansvarsfördelningen. Frågan som ska besvaras är om det 

blivit lättare eller svårare att få sin skada reparerad efter att ansvaret instiftats. 

   Att förbättra reparationsintresset kommer fram som ett moment bakom principalansvaret, 

där det syns i tankarna bakom ”the deep pocket”-argumenten då det är mer säkert att få 

ersättning av arbetsgivaren än en enskild arbetstagare. Om man låter den av de två möjliga 

som har störst möjlighet att betala skadeståndet stå ansvarig kommer fler skador att bli 
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reparerade än annars när pengarna riskerar att inte räcka till. Att man även placerar kostnaden 

på den som har störst möjlighet att försäkra sig bidrar till chanserna för att ett eventuellt 

skadestånd kan betalas ut och en eventuell reparation ske.
151

 Detta bör ses som en 

grundläggande faktor bakom att ansvaret fått konstruktionen som ett ansvar för annans 

handlande.
152

 Bakom det allmännas ansvar finns en liknande tankegång. Här talar man om att 

enskilda inte ska behöva stå ansvariga för det allmännas misstag och lida förlust på grund av 

detta endast för att det var det allmänna som skapade skadan snarare än ett privat företag. 

Särskilt eftersom en enskild ofta är tvingad att gå till just det allmänna i många lägen så bör 

han stå för mindre del av risken än vanligt och han bör kunna lita på att bli kompenserad vid 

felaktigheter.
153

 På så sätt har den enskilde fått en djupare ficka att gräva i med sitt 

skadeståndskrav och i vissa fall fått en faktisk möjlighet till skadeståndskrav där det tidigare 

saknades.
154

 I dessa två äkta ansvar kan alltså ett tydligt inslag av reparationssyftet urskiljas 

och reparationssyfte är en anledning till att de båda konstruerats som ett ansvar för annans 

handlande.
155

  

   Det nya vårdnadsansvaret har dock inte alls samma inslag av en förbättrad 

reparationsfunktion i jämförelse med allmänna regler. Här står vårdnadshavare ansvar för 

skador som deras barn, typiskt individer med ”grunda” fickor, vållat. På så sätt har ansvaret 

sökt sig mot en djupare ficka. Regeln domineras dock snarare av ett preventionssyfte än ett 

faktiskt reparationsintresse vilket tydliggörs av det låga maxbelopp som ingår i ansvaret. Man 

har huvudsakligen skapat ett starkare incitament för vårdnadshavare att uppfostra och 

övervaka sina barn än tidigare istället för en bättre reparationsmöjlighet. Det låga beloppet 

bidrar endast lite till att förbättra situationen för de personer som drabbas av skador på grund 

av barns handlande om skadorna är stora. För exempelvis vållande barn under tolv år får 

denna förbättring inte heller så stor effekt då deras handlingar täcks av vårdnadshavarens 

ansvarsförsäkring även om den var uppsåtlig enligt 4:5 försäkringsavtalslagen (2005:114). Är 

detta dock inte fallet så har den skadelidande fått en till, och djupare, ficka att hämta pengar 

ur. Denna reparationsmöjlighet får snarare ses som en bieffekt av preventionstanken än en 

renodlad reparationstanke med tanke på det låga värdet som ersätts. 

   För oäkta ansvar är reparationsintresset heller inte särskilt tydligt. Man har vid exempelvis 

strikt ansvar för farlig verksamhet lagt ansvaret för de genom verksamheten skapade eller 
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förstärkta riskerna på den som tjänar på verksamhetens drift.
156

 Detta har dock skett av andra 

skäl än att just utöka reparationsmöjligheterna även om regeln i sig har fått en positiv effekt 

även på detta område. Genom det stränga ansvar som finns i dessa situationer får de 

skadelidande en god möjlighet till reparation och inga större praktiska svårigheter att få den 

eftersom det strikta ansvaret innebär att det är mycket enkelt att vinna en skadeståndstalan. 

Verksamhetens strikta ansvar innebär att de som driver verksamheten ofta har försäkringar. 

   För handlingsplikterna tillgodoses reparationsintresset av den av preventionsintresset 

föreskrivna handlingsplikten och utan den hade i de flesta fall ingen kompensation via 

skadestånd annars skett då skadestånd generellt sätt kräver en positiv handling för ansvar. Att 

det i många av dessa situationer finns ett utökat ansvar utgör alltså mer än endast en preventiv 

faktor för den ansvarige. På så sätt går det att uttyda en reparationsfunktion i dessa 

handlingsplikter, men någon sådan kan sällan ses i syftet med lagrummen utan de fokuserar 

på att fastställa skyldigheter för den ansvarige i minimerandet av den risk han ansvarar för, se 

exempelvis departementschefens uttalande om 26 § väglagen.
157

  

   Tillsynsansvaret för barn fyller likt handlingsplikterna den reparerande funktionen genom 

att skapa ett ansvar för en vårdnadshavare. Detta kan inte bara skapa en till ansvarig utan kan 

även i vissa fall skapa en ansvarig trots att barnet i sig inte kan anses vållande, exempelvis på 

grund av sin låga ålder, och ingen ersättning alls skulle utdömts om ansvaret inte fanns. 

Reparationstanken är stark i syftet bakom ansvaret, här talas det om som viktigt för 

skadelidande att kunna utfå ersättning av vårdnadshavare för att kunna kompensera sina 

skador.
158

 Man kan i samband med detta i förarbetena skymta ett ”deep pocket”-resonemang 

och möjligheten till att ersätta en skada markeras direkt som en viktig faktor bakom ansvaret. 

Barnets ansvar täcks ofta av en vårdnadhavares hemförsäkring. Så någon faktiskt brist på 

ersättningspengar inträffar sällan i många fall där barnet själv skulle vara ansvarigt.
 159

  

 

3.3.4 Pulvrisering 

Den sista av de allmänna funktionerna är pulvriseringen. Pulvriseringstanken är som syfte i 

ansvaren för annans handlande generellt inte så stark. Bland de äkta ansvaren för annans 

handlande är den tydligast i principalansvaret där förarbetena lagt vikt vid att arbetstagare 

generellt inte kan täcka sin skadeståndsskyldighet i arbetssituationer med försäkringar medan 

arbetsgivaren enkelt kan försäkra sig mot sådant ansvar. En arbetsgivare har även möjlighet 
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att räkna in kostnaden för försäkringen eller de förväntade kostnaderna av ansvaret i sina 

priser och på så sätt pulvrisera kostnaden på ett försäkringstagarkollektiv eller på sin 

kundstock. Detta är även möjligt för mindre och ideella arbetsgivare som även de kan teckna 

en försäkring för sina arbetstagare.
160

 Samma resonemang kan också föras för det allmänna 

som även kan pulvrisera en kostnad direkt på skattebetalarkollektivet genom sin budget.  

   Det nya vårdnadsansvaret innebär dock inte egentligen någon ökad försäkringsmöjlighet i 

jämförelse med att barnet ensamt ska stå risken. Ett barn är för egna handlingar redan 

inkluderat i vårdnadshavarnas ansvarsförsäkring och något extra försäkringsskydd uppnås inte 

genom att förflytta en del av kostnaden till vårdnadshavarna. Som noterats ovan täcker inte 

försäkringen barnets handlande om det är uppsåtligt och barnet är över tolv år. Det är dock 

möjligt för ett försäkringsbolag att erbjuda en försäkring för vårdnadshavarnas del av ansvaret 

i dessa fall, men detta har ansetts otroligt och har ingen större pulvriseringsmöjlighet i och 

med att ansvaret till sitt belopp är begränsat.
161

 Möjligheten att pulvrisera kostnaden för den 

faktiska skadan är som sagt generellt oförändrad av ansvaret. På så sätt kan de ansvariga för 

de äkta ansvaren relativt enkelt pulvrisera sina kostnader, om än inte i alla fall.  

   Någon större förflyttning till bättre pulvriseringsmöjligheter ses inte i de oäkta ansvaren för 

annans handlande. Här sker inte någon ansvarsförflyttning utan snarare en ansvarsutvidgning. 

De vanliga handlingsplikterna, så som skyldigheten att hålla väg i dugligt skick enligt 26 § 

väglagen, har annat fokus än pulvrisering. Man kan möjligtvis tänka sig en 

försäkringskonstruktion som kan pulvrisera kostnaden för ansvaret. I fallet med staten som 

väghållare så pulvriseras kostnaden på ett kollektiv i form av skattebetalarkollektivet. Även i 

de fallen där det är möjligt att konstruera en pulvriseringsmöjlighet så har pulvriseringstanken 

inte lämnat något avtryck i skälen till att ansvaret i 26 § väglagen instiftades eller 

preciserades.
162

 För det gamla tillsynsansvaret ingår barnen i vårdnadshavarens 

ansvarsförsäkring även för uppsåtliga handlingar om de är under tolv år gamla, vilket får till 

effekt att barnet är lika skyddat oavsett om vårdnadshavaren döms till ansvar eller ej. Någon 

pulvriseringstanke skymtar inte heller här eftersom samma försäkring kan tas i anspråk för 

vårdnadhavarens ansvar som för barnets enligt 32-33 §§ konsumentförsäkringslagen 

(1980:38) oavsett om vårdnadshavaren blir ansvarig eller ej. I de fall vårdnadshavaren 

ansvarar för sin vårdslöshet och barnet ansvarar för uppsåt och är tolv år eller äldre så blir 

dock skillnaden i pulvrisering markant då vårdnadhavarens ansvar är försäkringsbart medan 
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barnets ansvar ej är det.
163

  

   I fallet strikt ansvar har möjligheten till pulvrisering utökats då dessa verksamheter generellt 

går att försäkra, eller exempelvis i fallet med farliga militärövningar som drivs av staten så 

pulvriseras kostnaden på skattebetalarkollektivet. Som nämnts i kapitlet ovan har huvudvikten 

i modern tid lagts vid en kostnadsplacering på någon som kan försäkra skadan.
164

 Skadan har 

flyttats ifrån antingen en privatperson med olycksfallsförsäkring eller en annan ansvarig till 

den som bäst kan försäkra skadan. Detta får anses förbättra pulvriseringsmöjligheten och 

pulvriseringsfunktionen har på så sätt fått stor vikt vid skapandet av dessa moderna ansvar.  

   Pulvriseringstanken har på så sätt inte givits så stor vikt i avvägningarna bakom de flesta 

ansvaren för annan om man bortser från ansvaret i 3:1 SkL och 3:2 SkL. 

 

3.4 Skillnad på äkta och oäkta ansvar för annans handlande 

I det här avsnittet är målet att med avstamp i de korta typfallen och jämförelserna i avsnitt 3.2 

diskutera vilka skillnaderna mellan de äkta och de oäkta ansvaren för annans handlande som 

kan ställas upp och om någon av dem är generell nog att sträcka sig över alla ansvaren. Detta 

för att på så sätt i slutändan försöka definiera en skillnad på när och varför de äkta ansvaren 

instiftas och var det anses tillräckligt med ansvar endast för eget vållande.  

 

3.4.1 Ansvarsförflyttningar 

Generellt kan också sägas att både de oäkta och de äkta ansvaren till viss del kretsar runt 

principen om att den som skördar fördelarna av något också får stå risken. På så sätt kan 

argumenteras för att ansvaret i en verksamhet läggs hos arbetsgivaren och inte arbetstagarna, 

och ansvaret att rensa en fastighet ifrån hängande istappar åligger fastighetsägaren och inte 

hyresgästerna.
165

 Principen är inte allmängiltigt och översätts heller inte direkt i en 

ansvarsförflyttning. 

   Inledningsvis kan konstateras att det förenklat skulle kunna sägas att äkta ansvar för annans 

handlande innebär en ansvarsförflyttning medan de oäkta ansvaren inte gör det. En sådan 

slutsats kan dras ur definitionen av skillnaden dem emellan i uppsatsens inledning. Uttalandet 

är dock inte allmängiltigt om man begränsar ordet ansvarsförflyttning till att endast inkludera 

en total överflyttning av ansvaret. Exempelvis gör principalansvaret inte att en arbetstagare 

blir onåbar för ansvar för de handlingar som har ett samröre med hans arbete, och det är 
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tydligt att visst ansvar finns kvar hos de personer som faller in i kategorin arbetstagare enligt 

4:1 SkL. En ansvarsförflyttning har dock skett även här då större delen av personens ansvar 

flyttats över på någon annan även om vissa delar av ansvaret ligger kvar. Det nya 

vårdnadsansvaret enligt 3:5 SkL är ett större problem för generaliseringen. Här har barnet inte 

avlastats något formellt ansvar, och vårdnadshavaren har pekats ut att dela på en del av 

skadan upp till ett visst belopp. I och med att detta endast är ett alternativ och inte en 

ansvarsförflyttning så ligger fortfarande ett fullt ansvar kvar på barnet. På så sätt talar det nya 

vårdnadsansvaret emot principen som allmängiltig för de äkta ansvaren även om de delvisa 

ansvarsförflyttningarna i principalansvaret tillåts.
166

 

   Som nämnts ovan innebär inte de oäkta ansvaren som huvudregel någon 

ansvarsförflyttning.
167

 De oäkta ansvaren kännetecknas av att de formellt endast är ansvar för 

eget handlande eller underlåtenhet och även om man i realiteten ansvarar för någon annans 

handlande i kombination med sitt eget så sker inte en ansvarsförflyttning. Den andra personen 

kan själv bli skadeståndsskyldig om denne enligt allmänna regler handlat culpöst i den 

specifika situationen. Detta är dock inget krav för ansvar utan den andre personens 

skadebringande handling kan i sig vara ursäktlig medan en ansvarigs underlåtenhet att 

förebygga riskerna för skada är undermålig. Man kan på så sätt bli skadeståndsskyldig trots att 

den andre inte agerat vårdslöst i sig och inte har något ansvar enligt allmänna regler att 

förflytta. Denne andre kan dock i vissa fall även verka exculperade för den handlingspliktige 

om denne andres handling är tillräckligt extrem, men denna möjlighet till ansvarsfrihet är inte 

en ansvarsförflyttning i sig. Detta kan skymtas i domskälen till exempelvis NJA 1940 s. 166 

där den skadelidandes beteende har diskuterats inom gränserna för vållandebedömningen för 

den enligt lagen ansvarige. 

 

3.4.2 Risk- och tvånginslag 

Här ska undersökas vilka skillnader som kan ses mellan de situationer där ett äkta ansvar för 

annans handlande har instiftats och situationer där ansvar för annans handlande endast sker i 

undantagsfall och i kombination med eget handlande. 

   De äkta ansvaren för annans handlande kan, som diskuterats ovan, definieras som en 

ansvarsskärpning i jämförelse med allmänna regler och en vanlig anledning till 

ansvarsskärpning är att ansvaret involverar riskfyllda eller farliga situationer.
168

 Men en så 
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generell regel fungerar inte särskilt väl för att skilja de äkta och oäkta ansvaren åt. Vid äkta 

ansvar är ansvaren ofta väldigt breda och det är svårt att kunna dra en linje om generell 

risknivå hos dem. Risksituationerna vid principalansvaret är inte heller konstanta över hela 

ansvarets spektrum. Under ansvaret täcks hantverkare med kraftfulla och farliga verktyg och 

fabriksarbetare i närheten av tyngre maskineri likväl som kontorspersonal som arbetar med 

telefoner och datorer medan de samtidigt inte ansvarar för viktig information eller kontrollerar 

större summor pengar. Spektrumet av riskinslag är alltså väldigt brett inom ansvarets ramar. I 

många fall kan en arbetstagare uppleva större risker i sin hemmiljö än på sin arbetsplats och 

arbetsplatsen representerar för denne och de som denne kommer i kontakt med inte en särskilt 

farlig situation. Arbetsgivarens ansvar är trots detta väldigt påtagligt även för dessa 

arbetstagare. Detta kommer utifrån att ansvaret har fler syften än endast riskminimering samt 

även att lagstiftningen ska vara enkel och utan fallgropar för bedömningar och undantag.
169

  

   Ett ansvar för skador gjorda av arbetstagare har också till stor del ett större perspektiv än 

den enskilda arbetstagarens situation. Arbetslivet innehåller många risker och ett stort antal 

skador sker där varje år, och även om varje arbetstagare i sig inte kontrollerar en riskfylld 

situation så påverkar arbetstagarna som grupp många riskfyllda situationer. Till detta kan 

läggas den stress, de rutiner och de ledningsbeslut som påverkar en arbetstagares arbetsmiljö 

och ofta kan öka riskerna för att en skada ska uppstå. Principalansvaret får alltså även det 

anses som knuten till riskmoment, även om detta ska ses på ett mer generellt plan och inte i 

samtliga av ansvarets enskilda situationer. Liknande argument som gjorts för riskernas 

variation vid principalansvaret kan användas för det allmännas ansvar. Det allmänna har dock 

i flera av de situationer som inte involverar några större risker fortfarande en 

monopolställning eller ett tvångsförhållande till den aktuelle enskilde vilket är mer 

kännetecknande för ansvaret än en koppling till vissa risker.
170

 Även för detta ansvar så 

varierar risken och de potentiella skadorna kraftigt mellan de olika situationerna som kan bli 

aktuella. Inte heller hela det ansvaret kan anses knutet till stora risker eller tvång. Ansvaret har 

i sin helhet ett kraftfullt inslag av tvång som kan ha stor ekonomisk påverkan på enskildas 

ekonomi. Ett exempel på ett sådant ärende är en ansökan om ett bygglov.  

   Vid det nya vårdnadsansvaret kan även här risktänket skymta fram men snarare i en framtid. 

Man diskuterar i förarbetena att föräldrarnas engagemang i och utförande av barnets 

uppfostran har stor inverkan på barnets senare beteende och plats i samhället. En förbättring 
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av engagemanget av denna uppfostran innebär på så sätt en riskminskning. I de situationer där 

ansvaret är aktuellt så kan barnet antas sakna den moraliska kompass eller insikt om 

konsekvenser av sitt handlande som de flesta vuxna har.  Samtidigt har barnet inte heller vid 

uppsåt samma potential att göra skada som en vuxen person, både på grund av sin storlek men 

även sin mentala nivå. Ansvaret syftar dock till att få vårdnadshavare att vara mer delaktiga i 

sina barns uppväxt och målet är en mer långsiktig påverkan än endast barnaåren.
171

 På så sätt 

så är även detta ansvar influerat av stora risker även om en stor del av dessa risker är spådda i 

framtiden.  

   Samma risker återfinns dock i fallet med det äldre tillsynsansvaret utan att då ha samröre 

med ett äkta ansvar för annans handlande så som det nya vårdnadsansvaret är. Detta ger ett 

effektivt argument mot att dra en skiljelinje mellan äkta och oäkta ansvar baserat på inslaget 

av risk eller tvång i ansvarssituationerna.  Vidare exempel på detta är det strikta ansvaret för 

farlig verksamhet som kännetecknas av inslag av just farlighet eller förhöjda risker, och får 

anses vara det tydligaste utloppet av att faror bör kombineras med strängt ansvar. Att detta 

ansvar formellt sett inte är ett ansvar för annans handlande ska dock inte tas som tecken på att 

principen kan vändas åt andra hållet. Att formellt oäkta ansvar ofta involverar större risker än 

de äkta ansvaren kan inte heller anses sant, fallet med tillsyns- och vårdnadsansvaren talar 

emot även detta. En tydlig koppling till specifika risker finns dock vid de oäkta ansvaren som 

ofta är snävare än de äkta. Handlingsplikterna kännetecknas generellt av en koppling till en 

situation med förhöjda risker även om riskerna inte är stora nog att meritera ett strikt ansvar 

för farlig verksamhet. Ett liknande samband med risker finns hos produktansvaret vars faror 

inte alltid är särskilt stora men kopplingen till säkerhetsrisker är en grundbult i ansvaret. Det 

kan på så sätt i en stor del av de oäkta ansvaren göras en koppling till farligheten vid de 

situationer som ansvaren täcker vilket också går hand i hand med intresset av prevention. 

   Det är alltså tydligt att ansvar för annans handlande innehåller förhöjda risker på något sätt. 

Att dra en linje mellan oäkta och äkta ansvar genom att jämföra vilken som behandlar de 

grövsta situationerna är dock svårt. De oäkta ansvaren inkluderar strikt ansvar för farlig 

verksamhet medan principalansvaret i arbetslivet täcker en av de vanligaste 

ansvarssituationerna i rättslivet. Man kan dock säga att de äkta ansvaren genom sin bredare 

konstruktion har ett starkare fokus på masshantering av skador och risksituationer medan de 

oäkta ansvaren är mer inriktade på en speciell risk och eventuell minimering av denna. 
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3.4.3 Den ansvariges position 

Under denna rubrik kan en något mer allmängiltig uppdelning än under tidigare rubrikerna 

göras. En generell faktor i de äkta ansvaren är att de involverar situationer där den ansvarige 

på något sätt kan styra över de individer som han ansvarar för, med olika nivåer av tvång. 

Både en privat och en offentlig arbetsgivare kan styra sina arbetstagare genom att de båda har 

en möjlighet till effektiva sanktioner om deras tillsägelser inte följs samt en inarbetad 

lojalitetsplikt ifrån sina arbetstagare. På så sätt så kommer ansvarssubjekten för de äkta 

ansvaren i en stark position till att påverka handlandet av dem som de ansvarar för. Att den 

ansvariges egna handlingar blir oväsentliga vid ansvarsbedömningen blir på så sätt mindre 

uppseendeväckande. Detta ska dock inte läsas som att man undermedvetet ska lägga ihop en 

arbetstagares vårdslöshet med arbetsgivarens vårdslöshet. En arbetsgivare kan ha fullgjort alla 

rimliga säkerhetsrutiner och säkerhetskrav och ändå bli ansvarig enligt principalansvaret på 

grund av en arbetstagares culpa.  

   För de äkta ansvaren blir principen svagast när det gäller det nya vårdnadsansvaret. Här har 

en vårdnadshavare viss påverkan på sina barn. Den starkare kontrollen och de 

sanktionsmöjligheter som finns för en arbetsgivare saknas dock hos vårdnadshavare. Ett barn 

som inte följer anvisningar som är menade att vara skadeförebyggande kan inte bestraffas 

med uppsägning eller liknande ifrån vårdnadshavaren.
172

 Viss påverkan får dock anses finnas 

även om effektiva sanktioner saknas. Generellt sett så låter sig barn begränsas av sina 

vårdnadshavares instruktioner eller tillsägelser, i alla fall vid de tillfällen vårdnadshavaren 

finns i närheten. 

   För de oäkta ansvaren saknas samma styrningsmöjligheter över andra vilket generellt inte är 

ett problem då man endast ansvarar för sitt eget vållande, om något alls. Här är den ansvarige 

typiskt sett en ägare eller förmyndare istället och kopplas genom sin närhet till riskmomentet 

till ansvar. I de undantagsfall som är relevanta för den här uppsatsen riskerar man dock att via 

sitt ansvar ansvara för skador som kan vara skapade av annans handlande. Någon möjlighet 

för de flesta ansvaren att definiera denna annan på förhand saknas, och denne annans 

handlande kan då på svårligen kontrolleras av den som ansvaret gäller. Även i de fall 

identifikation kan ske på förhand finns generellt inga egentliga sanktionsmöjligheter att 

tillgripa för en sådan kontroll.  

   Produktansvaret involverar dock situationer där en ansvarig företagare kan sanktionera sina 

förändringar och försök till att förebygga säkerhetsbrister med arbetsrättsliga sanktioner. 
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Exempelvis genom att bestraffa den som inte följer rutiner vid exempelvis säkerhetskontroller 

av varor. Produktansvaret ligger nära det äkta ansvaren i detta avseende. Allt går dock inte att 

kontrollera och även rena måndagsexemplar, vilka tekniskt sett får anses svårkontrollerade i 

en rimlig verksamhet, ingår i ansvaret.  

   De oäkta ansvaren handlar främst om att kontrollera specifika riskmoment i sig och inte 

andras generella beteende. Möjlighet till att träffas av dessa ansvar arbetas istället bort genom 

att minimera själva farorna, exempelvis att hålla ett hustak fritt ifrån istappar och liknande 

faromoment. Här knyts ansvaret på samma sätt som vid de äkta ansvaren gärna till den som 

har störst möjlighet att begränsa farorna, men det är inte andra individer utan fysiska 

situationer som bör kontrolleras. Att den ansvarige som regel saknar möjlighet att kontrollera 

den relevante annan utgör på så sätt inget strukturellt problem.  

   Denna gräns mellan påverkanssätt för de äkta och de oäkta ansvaren ska dock inte målas 

upp som allt för tydlig. Arbetsledning sker även i fall som faller under det strikta ansvaret, 

eller produktansvaret, och även om ansvarsgrunden inte är en annans handlande så finns 

definitivt situationer där arbetsledning skulle kunna ha betydelse riskens förverkligande. Det 

finns situationer bland de oäkta ansvaren där påverkan på den handlande kan sägas vara 

snarlik de äkta ansvarens inflytande. Som en generell regel kan de situationer som ligger 

under de äkta ansvaren sägas vara längre ifrån effektiv kontroll eller påtryckning av den 

relevante annan än de äkta ansvarens situationer. En åtskillnad mellan de äkta ansvaren och de 

oäkta ansvaren kan på så sätt inte baseras enbart på hur mycket inflytande man har över den 

vars handlande man ansvarar för. 

 

3.4.4 Anonym och kumulerad culpa 

Ett typiskt drag för äkta ansvar för annans handlande är att culpabedömningen inkluderar 

anonym och kumulerad culpa. Detta är fallet med exempelvis arbetsgivares principalansvar 

enligt 3:1 SkL och det allmännas ansvar enligt 3:2 och 3:3 SkL.
173

 Det finns dock återigen 

särdrag i form av det nya vårdnadsansvaret som bygger på ett brottsligt handlande av barnet. 

Vid denna grundläggande bedömning sker ingen kumulation och två barns så gott som 

brottsliga beteende kan inte tillsammans aktualisera ansvaret för vårdnadshavaren. 

   Bland de oäkta ansvaren lyser kumulation med sin frånvaro. Här är det ansvar för eget 

vållande som gäller, eller i fallet med strikt ansvar så finns ingen koppling till vållande. Detta 

får till följd att en kumulation inte kommer att bli aktuell då det inte finns någon att kumulera 
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med. Situationer där flera personers handlande lett till exempelvis en utströmningsskada som 

aktiverar strikt ansvar för ägaren går att konstruera, men det blir aldrig någon form av 

kumulation eftersom det är själva utströmningen och inte händelseförloppet som ansvaret 

grundas på.
174

 Ett liknande resonemang kan föras för anonym culpa. På så sätt är kumulation 

och anonym culpa fenomen som kan hänföras till vissa äkta ansvar, men återfinns inte bland 

de oäkta. I realiteten kan dock situationer som liknar kumulation skapa ansvar vid exempelvis 

strikt ansvar. 

 

3.4.5 Uppdelning i andra rättssystem 

Som avslutning på jämförelsen ska här kort redogöras för var gränsdragningen mellan äkta 

och oäkta ansvar gjorts utomlands i länder som har inflytande på svensk rättskultur. Alltså en 

kort undersökning om hur ansvaren passar in internationellt, om den svenska fördelningen 

mellan vad som är äkta och oäkta ansvar är representerad även i utlandet. De exakta gränserna 

för var ansvaret slutar, exempelvis var gränser går för culpöst beteende, i respektive land går 

utanför ramarna för denna uppsats och bara den formella aspekten av vilka ansvar som 

definierats som äkta eller oäkta ansvar diskuteras här. Inte heller kommer samtliga fall att 

undersökas utan endast ett litet urval kommer att göras. De ansvaren som undersöks är det 

äldre tillsynsansvaret och principalansvaret. Målet med inventeringen är att se om det 

internationellt finns alternativ till den svenska regleringen. Samt för att se hur eventuella 

fungerande alternativa upplägg skulle se ut. Valet föll på dessa två exempel eftersom de i 

grunden är gemenskapsreglerade och att de återfinns i många utländska system i alla fall till 

sin funktion. Hur ansvaren är uppbyggda skiljer sig dock över Europa och en jämförelse ska 

främst göras med England och Tyskland, två länder som ofta varit tongivande för svensk 

rättsutveckling.  

   För principalansvaret gäller i Sverige ett oberoende av egen culpa. Samma gäller även i 

England och där är detta också ett äkta ansvar. Tyskland har inte gjort samma gränsdragning. 

Där är principalansvaret huvudsakligen baserat på ett presumerat vållande eller fel hos den 

ansvarige personen och är på så sätt inte ett äkta ansvar för annans vållande.
175

 En liknande 

uppdelning kan ses mellan Sverige och dessa två länder i fråga om det äldre tillsynsansvaret. I 

England är tillsynsansvaret baserat på egen culpa precis som i Sverige. Ansvaret är i England 

även utsträckt till skolpersonal.
176

 I tysk rätt är vårdnadsasvaret formulerat som ett 
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presumtionsansvar, som om det aktualiseras blir applicerbart om inte den ansvarige kan 

exculpera sig själv.
177

 Även om ansvarsgrunden varierar så är dock både det tyska och det 

engelska ansvaret oäkta likt det svenska.  

   För dessa två ansvar är alltså fördelningen mellan äkta eller oäkta ansvar lika i Sverige och 

England, medan Tyskland har kategoriserat de båda till att vara oäkta ansvar i form av 

presumtionsansvar och har därför bara i ena fallet gjort en gränsdragning som kan liknas vid 

den svenska. Inget av de två systemen är helt renodlat utan den tyska rätten har via vissa 

juridiska konstruktioner arbetat sig in mot att täcka delar av en arbetsgivares ansvar för sina 

anställda med en konstruktion för äkta ansvar. I utomobligatoriska förhållanden har dock detta 

haft en väldigt liten inverkan på vad som ingår i de fall som skulle anses ingå i det svenska 

principalansvaret. Inte heller i engelsk rätt är hela principalansvaret likformligt, utan i vissa 

speciella fall som utarbetats i rättspraxis kommer det istället in ett oäkta ansvar för 

arbetsgivaren snarare än ett äkta ansvar. Man har exempelvis fokuserat på arbetsgivarens egen 

vårdslöshet i fall som rör doktorer på sjukhus eller stöld som begåtts av anställda.
178

 På så sätt 

skiljer sig även den engelska regleringen på detaljnivå ifrån den svenska. Samma strävan efter 

ett renodlat och likformigt ansvar som i det svenska systemet finns alltså inte i England. 
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4 Utrymme för nytt ansvar 

De grundläggande kommentarerna på olika ansvarstyper och de ansvar som används som 

exempel för diskussionen ska inte ses som uttömmande för alla möjligheter att i svensk rätt 

kunna ansvara för någon annans handlande. Uppsatsen är på så sätt inte tänkt att tjänstgöra 

som en fullständig förteckning av existerande ansvar och även hittills okända ansvar kan så 

klart definieras eller instiftas av rättsväsendet. En intressant fråga är då var det finns störst 

chans att finna dem. Denna fråga var tänkt att besvaras med de generella riktlinjer för de äkta 

ansvaren som skulle arbetas fram i kapitel tre. Några sådana generella riktlinjer med sådan 

tydlighet att de kan användas för att identifiera ett rättsområde där äkta ansvar kan tänkas 

uppstå står inte att finna. Här får istället kapitel tre användas som grund för att identifiera i 

vilket område där ansvar redan finns en ansvarsutökning skulle vara mest trolig.  

   Om man ser till möjligheten för utvidgning så bör det först sägas att trots att äkta ansvar för 

annans handlande idag återfinns i författningar och generellt är tydligt reglerade så har de inte 

varit immuna mot utökning i praxis. Detta exemplifieras av utvecklingen av den moderna 

varianten av det allmännas ansvar. Detta ansvar växte fram genom tendenser i praxis innan 

lagstadgat ansvar fanns även om lagstiftningen i sig inte endast kodifierade praxis.
179

 Nya 

ansvar kan även införas direkt genom lagstiftning och då har de ofta sin grund i redan 

existerande trender i den moderna rättsordningen. Detta var exempelvis fallet med det 

allmännas ansvar enligt 3:2 SkL som utökades två gånger under relativt kort tid.
180

  

   Om man ser till pågående trender så ligger ännu ett utökande av vårdnadsansvaret närmst 

vad gäller de äkta ansvaren. Det ansvaret har omarbetats och utökats successivt i olika etapper 

de senaste åren och har för vissa situationer, de brottsliga, redan tagit steget in bland de äkta 

ansvaren. Vid en utblick i Europa så går det där att urskilja en pågående utökning i samma 

riktning. I Frankrike har Court de cassation i praxis utökat och definierat den franska 

motsvarigheten till det äldre tillsynsansvaret till att vara ett äkta ansvar för annans handlande 

utan någon koppling till eget vållande.
181

 I Norge finns även ett liknande ansvar där förälder 

ansvarar utan eget vållande för barns uppsåtliga eller ovarsamma handlande. Ett liknande 

upplägg finns nu även i Danmark.
182

 Både svensk utveckling på senare tid samt utveckling i 

olika näraliggande rättsystem kan användas som argument för en vidare utökning av 

vårdnadsansvaret. Vid den senaste utökningen antogs att den allmänna rättsuppfattningen 
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inbegriper ett brett ansvar för sina barns handlande och även om detta automatiskt inte 

innebär ett accepterande av en utvidgning så kan det tas för ett gott tecken i den riktningen.
183

  

   Det finns dock faktorer som har negativ påverkan mot ett utökande. När det oäkta 

tillsynsansvaret senast utökades föreslogs ett principalansvarsliknande ansvar oberoende av 

vårdnadshavarens eget vållande, alltså ett äkta ansvar för barnets alla skador, och då 

framfördes ett flertal motargument under remissförfarandet. Det ansågs sakna stöd för sin 

preventiva effekt och vara ett allt för strängt avsteg ifrån svensk rätts huvudregel om egen 

culpa eller eget uppsåt vid ansvar.
184

 Många tunga remissinstanser motsade sig också själva 

grundläggande skärpningen av ansvaret vid införandet av det äkta ansvaret för 

vårdnadshavare, däribland JO, JK, Sveriges advokatsamfund.
 
Bland skälen för att många 

instanser motsade sig utökningen av ansvaret var att en ansvarsskärpning saknade empiriskt 

stöd för sin förutsatta preventiva effekt och detta skäl, alltså bristen på faktiska motiv till 

skärpningen, skulle endast vara kraftfullare vid en ännu mer omfattande ansvarsskärpning om 

det inte är så att ny statistik kan uppbådas. Flera instanser ansåg även kategoriskt att ansvaret 

för vårdnadshavare redan innan principalansvaret var hårt nog och att ett hårdare ansvar 

riskerade att drabba fattigare vårdnadshavare kraftigt.
185

   

   Som diskuterats ovan så inkluderar de situationer som de äkta ansvaren generellt involverar 

gärna någon form av kontrollmöjlighet över den man ansvarar för.
186

 Detta återfinns i 

situationen vårdnadshavare och barn endast i viss mån, och bristen på sanktionsmöjligheter 

mot barnet måste anses vara ett problem för en vidare utökning av ansvaret då det skulle bryta 

mot trenden att de äkta ansvaren är förknippade med goda möjligheter till kontroll av det 

handlande man ansvarar för. Andersson anser även att övervägandena bakom det nya 

vårdnadsansvaret är så pass skilda ifrån övervägandena ifrån det egentliga principalansvaret, 

nämligen arbetsgivarens enligt 3:1 SkL, att det på ett strukturellt plan inte kan vara tal om ett 

principalansvar alls.
187

 Även detta skulle tala emot att utöka det äkta ansvaret till att röra även 

andra handlingar än dagens brottsliga sådana. 

   För de oäkta ansvaren råder inte samma tröghet i och med att en förändring är mindre 

inskränkande och ofta bara en precisering av det allmänna vårdlöshetskriteriet i en specifik 

situation. Här finns handlingsplikter och regler som inte är tydligt befästa i författningar, och 
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det är inte heller ett krav, vilket HD redogör för i exempelvis landskronafallet.
188

 Här finns 

också större möjligheter att utöka ansvaret eftersom något utökande av ansvaret formellt inte 

sker. Ett troligt exempel inom de oäkta ansvaren är en utveckling av nya ”non-delegable 

duties”, alltså plikter som inte går att avlasta sig själv även om man lämnat ut dem på 

entreprenad eller liknande och själv inte ombesörjer plikten. I England är sådana ansvar på 

frammarsch och en liknande utökning i Sverige är inte helt otänkbar.
189

 En utökning av dessa, 

som idag är tämligen begränsade skulle kunna tänkas ske genom att en redan existerande 

handlingsplikt definieras som ”non-delegable”. 
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5 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka gemensamma drag och likheter i ansvaren för 

annans handlande för att på så sätt kunna identifiera på vilka grunder en skiljelinje dragits 

mellan ansvar för endast eget vållande och ansvar för annans vållande. De äkta ansvaren och 

de oäkta ansvaren har i många fall mycket gemensamt och det är svårt att säga exakt vad som 

skiljer dem ifrån varandra på ett principiellt plan. Den faktor som kommer närmast till att dela 

upp ansvaren mellan oäkta och äkta ansvar är vilken kontroll den ansvarige har över de vars 

handlande som han ansvarar för. Vid de äkta ansvaren finns generellt en möjlighet till tvång 

eller kontroll över de man ansvarar för i de situationer där ansvaret gäller och effektiva 

påtryckningsmöjligheter finns som huvudregel att tillgå för den ansvarige. Detta är generellt 

inte möjligt bland de oäkta ansvaren, här saknar exempelvis en vårdnadshavare möjlighet till 

formella sanktioner i fallet tillsynsansvar.  

   Ett skäl som talar emot att lägga för mycket vikt vid kontrollaspekten när skiljelinjen ska 

konstrueras är det nya vårdnadsansvaret vilket saknar effektiva sanktionsmöjligheter och då 

bryter mönstret för de äkta ansvaren. Även faktumet att en vårdnadshavare har samma 

möjlighet till tvång emot sitt barn på båda sidor av uppdelningen mellan äkta och oäkta ansvar 

gör att använda denna faktor för avskiljning mellan äkta och oäkta ansvar knappast kan ses 

som särskilt välvalt.  

   Även i andra fall än vårdnadssansvarets position på båda sidorna om gränsen så har denna 

princip om skillnad i kontrollmöjligheter undantag, exempelvis en chefsöverläkare på ett 

sjukhus som inte kan bli styrd av styrelsen angående hur han sköter sina operationer, men 

fortfarande är täckt av ansvaret under dessa situationer som saknar nämnvärd kontroll ifrån 

arbetsgivaren. Här har man valt att undvika den tendens som kan synas i engelsk rätt att då 

göra undantag ifrån grunderna i principalansvaret och istället byta ansvarsgrund till ett 

culpaansvar utan man har i svensk rätt istället inkluderat även dessa situationer i 

arbetsgivarens äkta ansvar. Även de strikta ansvaren och produktansvaren går på sätt och vis 

emot denna regel. Här har man kontroll över sina arbetstagare på samma sätt som vid 

principalansvaret, men ansvaret i sig utgår ifrån en annan faktor än arbetstagarnas vållande 

och denna ansvarsgrund, även om den ligger under ens kontrollsfär, är generellt 

svårkontrollerad.  

   En jämförelse med andra rättsystem visar att sanningen om var vårdnadsansvaret och andra 

ansvar hör hemma inte är global. Ansvar som i svensk rätt satts på ena sidan om gränsen är 

placerade på andra sidan i utländska förhållanden. Detta signalerar att uppdelningen mellan 
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äkta och oäkta ansvar inte heller är huggen i sten. 

   Generellt kan sägas att de äkta ansvaren är strängare och bredare än de oäkta, samt att man 

genomfört en ansvarsförflyttning i de flesta av dem. Att de är strängare stämmer dock endast 

om man bortser ifrån det strikta ansvaret och produktansvaren. Ett icke behov av att ens 

påvisa culpa är självklart strängare än möjligheten till kumulerad eller anonym culpa. En 

åtskillnad baserad ansvarsförflyttning håller sig relativt tät.  

   Som synes så går det knappast att dra en tydlig linje mellan äkta och oäkta ansvar, förutom 

den uppenbara i formen av ansvarsgrund och konstruktion. Det kan konstateras att 

avgränsningen mellan äkta och oäkta ansvar inte gjorts enligt någon huvudsaklig 

endimensionell princip utan individuella bedömningar har skett i varje fall där äkta ansvar 

instiftats. Tydligaste sättet att exemplifiera resultatet av denna bedömning vore att dra två 

svagare linjer som placerar de äkta ansvaren i ett mellanläge mellan de mindre strikta 

handlingsplikterna och tillsynsansvaren respektive de strängare strikta ansvaren och 

produktansvaren. Det innebär att det utrymme i den svenska rätten som de äkta ansvaren 

upptar kan avgränsas till sådana situationer där man ansett att den ansvarige är i behov av att 

åläggas ett incitamentsskapande ansvar för annans vållande, och har möjlighet att påverka 

detta handlande som han har incitament till att minimera, men inte är i en så pass riskfylld 

situation att ansvaret behöver vara strikt för att ge incitament nog. 

   Någon beständig gruppering av de äkta ansvaren är inte heller möjlig att göra även om de 

kan delas in i grupper för enskilda faktorer. Jämförs exempel ansvarsgrunder är det allmännas 

och privata arbetsgivares principalansvar enligt 3:1 SkL mycket snarlikt 

principalansvarsmomentet i ansvaret för fel och försummelse vid myndighetsutövning i 3:2 

SkL. Ansvarsnivån ligger någorlunda jämnt för dessa ansvar. Men alla äkta ansvar är inte 

alltid så lika och främst är det ansvaren enligt YGL och TF samt det nya vårdnadsansvaret 

som skiljer sig från de andra äkta ansvaren. Dessa bestämmelsers ansvar är alla inskränkta 

enligt olika rekvisit och ansvarsgränsen ligger på så sätt högre än culpakravet i de andra äkta 

ansvaren.  

   Ansvaren är dock inte fördelade på en tätt sammanbunden och homogen grupp som 

inkluderar principalansvaret och det allmännas ansvar enligt 3:2 SkL samt en heterogen 

klunga av andra ansvar. Om frågan om vilka skadetyper som ersätts belyses så syns tydligt att 

principalansvaret enligt 3:1 SkL och det allmännas ansvar enligt 3:2 SkL inte är snarlika. Här 

står istället både ansvaret i 3:2 SkL, 3:3 SkL och vårdnadsansvaret ut från de andra ansvaren 

genom att tillåta andra skadetyper. 
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   Det nya vårdnadsansvaret i 3:5 SkL gör uppgiften att finna en genomgående princip särskilt 

svår då den på många punkter skiljer sig från de andra äkta ansvaren. Dess existens bryter på 

så sätt mönster som annars hade kunnat pekas ut, exempelvis att en ansvarsförflytting alltid 

sker. Typiskt för äkta ansvar är också att de generellt rör en verksamhet och dess risker, men 

barnuppfostran kan knappast ses som en verksamhet. Vårdnadshavaren gör inte heller likt en 

arbetsgivare någon ekonomisk vinst på att ha en koppling till sitt barn. Vårdnadsansvaret kan 

dock inte ensamt lastas för svårigheterna med att bygga upp generella principer. Redan innan 

dess tillkomst rådde oenighet om dess position i det svenska rättsystemet på grund av att klara 

principer inte fanns.
190

 

   Inga tydliga enhetliga grupper ibland de äkta ansvaren kan på så sätt urskiljas och även den 

interna uppdelningen dem emellan får konstateras vara individuell. De kan i många fall fylla 

liknande syften, men det går inte att peka ut ett huvudsakligt syfte eller en huvudsaklig 

funktion som de alla uppfyller. På så sätt kan som konstaterats varken några generella 

principer om när de bör användas eller hur de bör utformas för att passa in bland de andra äkta 

ansvaren ställas upp. 
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