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Förord 
 
  På rättsvetenskapliga programmet i Örebro har vi under årens gång fått stifta bekantskap 
med olika grenar inom rättsvetenskapen.  
  Vi fastande dock mest för skadeståndsrätten och har nu därför i vår C-uppsats valt att 
fördjupa oss i (1943:459) Lag om tillsyn över hundar och katter, (fortsättningsvis kallad 
tillsynslagen) och skadeståndsansvar vid skada orsakad av hund. 
  Redan under den förberedande kursen framkom en mängd intressanta frågeställningar inom 
denna speciallagstiftning, och vi beslutade oss därmed för att nyttja den kunskap vi fått för att 
utforska ämnesområdet ytterligare. 
 
Örebro den 2006-05-28 
 
Andrea Åkesson 
Anna-Maria Gahnström 
Samuel Bugday 
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Sammanfattning 
 
  Syftet med uppsatsen är att utreda varför en hundägare har ett strikt ansvar, och analysera 
bakgrunden till detta. (1943:459) Lag om tillsyn över hundar och katter är en äldre lag och vi 
vill ta reda på om den fyller samma funktion som åsyftades från början.  
 
  Idag är det vanligt att man kan teckna en ansvarsförsäkring som kompenserar, vid ett 
eventuellt skadestånd när en hund orsakar skada. Vi vill se kopplingen mellan skadståndsrätt 
och de försäkringar som idag finns, samt få reda på vilka möjligheter man har som hundägare 
att skydda sig genom försäkringar. 
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Förkortningar 
 
SkL          (1972:207)  Skadeståndslag  
 
NJA          Nytt Juridiskt Arkiv 
 
HD            Högsta domstolen 
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Tillsynslagen  (1943:459) Lag om tillsyn över hundar och katter 
 
Ägofredslagen (1933:269) Lag om ägofred
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1 Inledning 
 
  De skadeståndsregler vi har i Sverige idag grundas till stor del på att det går att skydda sig 
mot risken att behöva ersätta skador och betala skadestånd. Det blir allt vanligare att teckna en 
försäkring. 
  En naturlig följd av detta blir att ansvarsförsäkringen anpassas efter de skadeståndsrättsliga 
reglerna.  
 
  Väldigt många har idag en ansvarsförsäkring som ersätter den skadelidande vid en eventuell 
olycka, men i de fall som det inte finns en försäkring kan det vara problem med att få utbetalt 
ett skadestånd, då inte alla har ekonomiska medel till ersättning. 
 
  Tyvärr sker det inte sällan olyckor orsakade av hundar, då hundägaren ibland brister i tillsyn 
och omdöme. Hundar är levande individer och en viss risk för oförutsägbarhet finns alltid, 
vilket självklart kan föranleda olyckor. 
 
  En hundägare är ålagd ett strikt ansvar men detta gäller även andra verksamheter. Frågan är 
om grunden till detta åläggande har något samband som är av betydelse, då dagens samhälle 
är präglat av försäkringar. 
   

1.1 Syfte 
 
  Syftet med vår uppsats är att tydliggöra det skadeståndsrättsliga och försäkringsrättsliga 
samspelet. 
  Dessutom vill vi klargöra varför strikt ansvar har belagts ägare till hund och inte ägare till 
övriga djur. 
  Vi har även studerat andra verksamheters strikta ansvar för att få en helhet av innebörden 
strikt ansvar samt studerat hundägarens försäkringsskydd. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vår ambition med arbetet har varit att försöka besvara följande frågeställningar: 
 

• Varför finns det rent strikt ansvar för hund och hur förhåller sig det ursprungliga syftet 
till samhället idag? 

• Hur kan strikt ansvar för hundägare ses i jämförelse med andra regleringar? 
 

• Vilken koppling finns mellan ansvarsförsäkringar och skadestånd? 
 

• Vilket försäkringsskydd har en hundägare, och hur kan man utöka detta? 
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1.3 Metod 
  

  En traditionell juridisk metod har använts, vilket innebär att vi har tagit del följande 
rättskällor: lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.  
  Vi har studerat skadeståndsrättslig och ersättningsrättslig litteratur, förarbeten till 
tillsynslagen och skadeståndslagen, samt aktuella rättsfall. 
   Materialet har vi införskaffat via bibliotek, sökning på Internet och försäkringsbolag. 
 

1.4 Disposition och avgränsning 
 
Avgränsning 
 
  Uppsatsen är indelad i tre delar och vi har endast valt att ta del av svensk lagstiftning och 
rättspraxis för att begränsa området. 
 
  Den första delen har vi ägnat åt att ta reda på syftet med tillsynslagen, och varför bara 
hundägaren har ålagts strikt ansvar. 
 
  I nästa del har vi valt att försöka utreda frågan om vilka principer som styr bedömningen av 
ett skadeståndsanspråk när en hund orsakat skada. Vi har också tagit del av andra 
verksamheters strikta ansvar. 
 
  Den sista och tredje delen ger en översikt över försäkringar som kan vara av intresse för 
hundägare. Dessutom har vi belyst skadeståndsrättens samspel med försäkringsrätten. 
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2 (1943:459) Lag om tillsyn över hundar och 
katter, ”Tillsynslagen” 

 

2.1 Historik 
 
  Vi har valt att lägga till ett stycke om hundhushållning för att påvisa de skillnader som finns 
angående hundhushållningen i dag och år 1942, då tillsynslagen skrevs. 
  I början av 40-talet var jordbrukssamhället annorlunda uppbyggt med mindre gårdar och 
därmed färre antal hemdjur. Man hade stora problem att skydda boskapen mot bland annat 
lösspringande hundar. 
   Idag är gårdarna stora och moderna, ofta med ett stort antal djur, och det finns helt andra 
möjligheter att skydda sin boskap. Tillsynslagen formades alltså utifrån helt andra 
förutsättningar, vilket gör att den inte är lika relevant i dagsläget. Dåtidens småbönder hade 
via olika föreningar ett stort inflytande över de förarbeten som formade lagen vilken är 
gällande även idag.1  
 

2.2 Tillsynslagen (lagtext) 
 
  1,2 §§ och 6 § är de lagrum som har betydelse för vår uppsats och vi vill därför redogöra för 
dess innehåll. 
 
  I tillsynslagens 1 § går att utläsa följande: ”hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn 
som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de 
orsakar skador eller avsevärda olägenheter.”  
 
2 §  ”Hund som visat benägenhet att bita människor eller hemdjur må ej vara lös utomhus, 
såframt den icke hålles inom område, som är betryggande inhägnat och till vilket utomstående 
ej äga tillträde. Hållas får ute i trakten, skall vad nu är sagt gälla även beträffande hund som 
visat benägenhet att driva får.” 
 
  I 6 § står följande: ”Skada som orsakas av hund skall ersättas av dess ägare, ändå att han ej 
är vållande till skadan. Vad ägaren sålunda nödgats utgiva äger han söka åter av den som 
vållat skadan. 
Vad nu stadgats om ägare till hund gäller dock den som mottagit hunden till underhåll eller 
nyttjande.”  

                                                 
1 Enligt 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48 s. 4-5 har yttranden infodrats av svenska fåravelsföreningen, 
riksförbundet landsbygdens folk, lantbruksstyrelsen, Gotlands läns hushållningssällskap, svenska 
landskommunernas förbund. 
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2.3 Förarbeten 
 
  År 1943 innehöll inte den svenska lagen några generella stadganden som rör ansvarighet för 
skador som vållats av djur enligt lagutskottets utlåtande.2 Därför användes de allmänna 
skadeståndsreglerna för att reglera de skador som uppkommit om det inte förelåg 
speciallagstiftning på området. 
   En av de speciallagstiftningar som fanns vid denna tid var, enligt utskottet lagen om ägofred 
från 1933, där 1 § ålägger den som äger eller nyttjar hemdjur ett strikt ansvar för dessa om de 
orsakar skador på andras ägor. 
  De lagar som finns för hundar är enligt utskottet utspridda och den viktigaste hänvisar till år 
1893, 22 kap, 6,7 §§ byggningabalken: ”okynnes hund, som biter folk eller fä, må ej lös vara; 
anträffas sådan hund å området, var över hundens ägare eller annan, som har hunden i vård, ej 
äger förfoga, må den av en var dödas. Gör hunden skada å hemdjur, skall skadan av ägaren 
fullt gäldas.”3   
 
  Utskottet vill att den typ av strikt ansvar som gäller hundägare inte bara ska gälla då en hund 
skadar hemdjur, utan även skador som åsamkas människor och andra djur i hushållet. De 
poängterar även att det är i den riktningen som rättspraxis utvecklar sig.4  
 
  Vidare har utskottet inhämtat utlåtande från justitiedepartementet och departementschef, 
statsrådet Westman som anser att farliga hundar är en fråga om avelsdefekter och att detta kan 
rättas till, delvis genom gott avelsarbete inom kennlarna.5  
  Han menar också att man genom lagstiftning kan skapa en mer betryggande tillsyn över 
hundar och därför har det upprättats i justitiedepartementet ett förslag till en lag om tillsyn 
över hundar. Vi får i denna reda på att de övriga omständigheter som man måste ta hänsyn till 
vid tillsyn av hundar är följande: ”förutom hundens egenskaper, traktens bebyggelse, folk- 
och trafiktätheten, förekomsten av andra husdjur, det ändamål, för vilket hunden användes, 
samt övriga omständigheter.”6  
 
  Det utskottet till slut kommer fram till, efter diskussioner och inhämtanden, är att den 
nuvarande lagen är ineffektiv och svåranvändbar.7 Det har också visat sig att personskador 
uppkommit, vilket tyder på att en skärpning av lagen är nödvändig för att tillsynen skall bli 
bättre, samt att effektivare skadeståndsbestämmelser är tvunget. Det anses därför föreligga ett 
behov ”av en reviderad lagstiftning på förevarande område.”8 
 

                                                 
2 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s 2 
3 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s. 2 näst sista stycket 
4 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s. 2-3 
5 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s. 6 
6 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s. 6-7 
7 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s. 16  
8 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s. 16 andra stycket 
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2.4 Varför en hundägare belagts med ett strikt ansv ar 
 
  Det huvudsaktliga syftet med varför hundägare har belagts med ett strikt ansvar svarar Första 
lagutskottet utlåtande nr 48 från år 1943 på. Deras diskussion handlar här om att försöka 
förmå hundägare att ta så stort ansvar som möjligt för sina djur.  
  De vill göra en rättvis fördelning av det strikta ansvaret. Hänvisning görs till 1893 års lag 
från 9 juni, 22 kap 6,7 §§ byggningabalken, som ger en hundägare strikt ansvar då den skadar 
annans hemdjur vilket anses vara hästar, nötkreatur, får, svin med flera.9 
 
  Det andra syftet som diskuteras är att om man ej inför ett strikt ansvar kan hundägaren 
genom bevisning gå fri genom att visa att vållande ej föreligger. Detta leder med största 
sannolikhet till en rättslig prövning, vilket kan åsamka obehag och är kostsamt för båda parter 
och samhället.10 Utskottet menar att en rättslig prövning på grund av detta bör undvikas och 
detta uppnås lättast genom ett strikt ansvar.  
 
  ”Det kan befaras att genom de olägenheter och kostnader som äro förenade med en sådan 
rättegång, den skadelidande skulle avhållas från att göra sin rätt gällande. Om hundägaren 
däremot, oberoende av vållande, svarar för skadan torde denne i regel vidgå sin 
ersättningsskyldighet och rättegång kommer här igenom att undvikas. Genom en sådan 
bestämmelse inskärpes vikten för hundägaren att hålla hunden under så noggrann tillsyn att 
skador om möjligt förebyggas. Sannolikt kan dessutom den fördelen vinnas, att hundägare 
komma att skydda sig genom försäkring i större utsträckning än för närvarande är fallet.”11 
 
  Det tredje syftet är att få hundägare att teckna en ansvarsförsäkring som kan täcka upp de 
eventuella skador som en hund kan åsamka. 
  Utskottet diskuterar även i utlåtandet alternativet att införa en obligatorisk ansvarsförsäkring, 
men de kommer fram till att detta eventuellt skulle leda till att hundägare inte till fullo utövar 
sin tillsyn.12 

                                                 
9 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s. 16 
10 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s. 17  
11 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s. 17 andra stycket 
12 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s. 16-17 
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3 (1972:207) Skadeståndslagen och förhållandet till  regler 
om rent strikt ansvar 

 

3.1 historik 
 

  För att lättare förstå innehållet i denna sammanställning bör en kort beskrivning av 
skadeståndsrättens historik, utformning, samt dess olika begrepp göras.  
  
  Förr i tiden existerade inte begreppet skadestånd. Om någon skadade en annan så gav man 
tillbaka. När samhället sedermera blev mer organiserat och strukturerat började regler 
utformas och en enklare form av skadestånd skapades. 
  Då uppstod uttrycket ”boten”. Filosofin bakom boten var inte att den skulle ersätta den som 
råkat ut för skada, utan syftet var att den skadevållande skulle känna ett visst lidande i form av 
något gottgörande till den skadelidande. Grundtanken var att det skulle verka preventivt, det 
vill säga, att det skulle förhindra att man agerade oaktsamt, annars kunde det bli kostsamt för 
den som orsakat skadan.13  
 
”De allmänna reglerna om skadestånd fanns före 1972 i 6 kap strafflagen av 1864 (SL) och 
gällde skadestånd på grund av brott. Där stadgade man att skada som någon tillfogar annan 
genom brott skall ersättas av den brottslige, vare sig brottet skett med uppsåt eller av vållande, 
och att skadeståndet kunde jämkas efter vad som fanns skäligt om den skadelidande 
medverkat till skadan genom eget vållande (6 kap 1 §).”14 
 
  Skadeståndet blev helt självständigt under 1800-talet och ”boten” avskaffades, men det blev 
inte någon enskild lagstiftning för allmänna regler om skadestånd utan den löd fortfarande 
under strafflagens 6 Kap från 1864.15 
  Den grundläggande regel som tillämpades var culparegeln och som nyttjades vid person eller 
sakskada och var tillämplig oavsett om det rörde sig om brottslig handling eller ej.16  
 
 

3.2  Skadeståndslagen (lagtext) 
 
  Dessa lagrum är de mest aktuella för uppsatsen, och vi vill härmed redogöra för dess 
innehåll. 
 
  Skadeståndsansvar på grund av eget vållande innebär att den som av oaktsamhet eller eget 
vållande, skall ersätta skadan enligt 2 kap 1 § SkL. Detta är den så kallade ”culparegeln”. 
 

                                                 
13 Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s. 9 
14 Bengtsson Bertil, Strömbäck Erland, Skadeståndslagen en kommentar, s. 15  
15 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 27 
16 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 28 
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  Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar enligt 5 kap 1 § p1-3 SkL 
ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader samt skälig kompensation till den som 
står den skadelidande särskilt nära.  
  Man har rätt till ersättning vid inkomstförlust och för fysiskt och psykiskt lidande av 
övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (stadigvarande men) samt särskilda 
olägenheter till följd av skadan. 
  Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den 
skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han 
trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom 
sådant arbete som motsvarar hans färdigheter. 
   Det skall även tas hänsyn till den drabbades tidigare utbildning och eventuella verksamhet, 
omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed 
jämförliga omständigheter. 
 
  Skadestånd för sakskada enligt 5 kap 7 § p1-3 SkL omfattar ersättning för sakens värde, eller 
reparationskostnad och värdeminskning, övriga kostnader till följd av skadan och 
inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.  
 
 Enligt 6 kap 1 § SkL kan skadestånd jämkas om den skadelidande har uppsåtligen eller 
genom grov vårdslöshet medverkat till skadan. 
 

3.3 Skadeståndsrättens syfte och betydelse 
 
  Med nedanstående begrepp vill vi redogöra för läsaren skadeståndsrättens syften, hur de 
förhindrar människor att orsaka skador och hur man kompenseras vid en eventuell skada, 
samt hur man genom försäkringar kan fördela kostnader för den enskilde så att det inte blir en 
ekonomisk katastrof vid ett eventuellt ålagt skadeståndsansvar. 
 
  Skadeståndslagen är indispositiv, det vill säga, att personer som ingår olika avtal har fri rätt 
att avtala bort skadeståndsrättens principer.17 När det gäller utomobligatoriska förhållanden, 
vilket betyder att något avtal eller kontrakt inte föreligger mellan berörda personer, är 
skadeståndslagen tillämplig. Det kan till exempel röra sig om en hund som springer ut framför 
en bil och orsakar en olycka. Vid en sådan situation finns det inget avtalsliknande förhållande.  
  Enligt 1 kap 1 § SkL är detta en allmän lag och tillämpas när annan lag inte stipulerar några 
speciella regler. Om speciallagstiftning finns, även kallad lex specialis, så har den företräde. 
  Den allmänna lagstiftningen benämns lex generalis, och får träda tillbaka för 
speciallagstiftningen.18  
 
  Det preventiva syftet skall förhindra att man tillför någon skada i onödan.19 
  Enligt Hellner var Vilhelm Lundstedts syn på det preventiva syftet följande: han ansåg att 
den preventiva funktionen hade den mest betydande funktionen för skadeståndsrätten. Han 
menade att om det inte fanns ett skadeståndsansvar vid så kallade vårdslösa handlingar, kunde 
man förutse att skada skulle bli mer förekommande då det inte skulle bli några kännbara 

                                                 
17  Bengtsson Bertil, Strömbäck Erland, Skadeståndslagen en kommentar, s.19  
 
 
18 Bengtsson Bertil, Strömbäck Erland, Skadeståndslagen en kommentar, s.30  
19 Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s. 9 
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effekter för den skadevållande, utan det skulle lämnas utan avseende. Dock är denna tanke 
svår att styrka och detta syfte stödjer sig på många uttalanden som inte är bevisade.20 
 
  Idag diskuteras mycket i doktrinen huruvida tanken bakom det preventiva syftet är så 
verkningsfullt som var menat ursprungligen, och att vi inte vet vad som påverkar aktsamheten. 
Det är således osäkert om skadeståndsansvaret generellt har en preventiv verkan. Däremot 
råder ingen tvekan om att det finns tillfällen då skadeståndsansvaret verkar stimulerande till 
aktsamhet. 
 
  En annan typ av prevention är den ekonomiska då försäkringsbolag väljer att höja premierna 
för vissa högriskgrupper vilket kan leda till en preventiv verkan.  Det råder delade meningar 
även i detta resonemang. Den preventiva delen har med stor sannolikhet förlorat en del av sin 
innebörd då vi idag har ansvarsförsäkringar som skyddar oss mot ett eventuellt skadestånd.21 
 
  Vid ett reparativt syfte kompenseras den skadelidande för skadan, såväl vad det gäller 
hans/hennes förmögenhet som egendom.22 Det kan ses som en trygghet för den skadelidande 
att det finns ett sådant syfte men man måste ändå ha klart för sig att denna rätt inte är 
fullständig utan består av en hel del brister.23 
 
  Skadeståndet har ett nära samband med försäkringar då man kan teckna en ansvarsförsäkring. 
Detta gör att man sprider eventuella förluster på ett stort antal försäkringstagare genom att de 
betalar in premier som kan täcka upp de förluster som den enskilde kan drabbas av och då får 
man en pulvriserande effekt och syfte. De allra flesta skadestånd i utomobligatoriska 
förhållande betalas numera av försäkringsbolag. 
  Skadeståndet kan dock förstöra pulvriseringen om den skadelidande fått ut ersättning för 
skada och den skadevållande inte har en ansvarsförsäkring. Dessutom har denna funktion 
begränsningar då det gäller den skadevållande personligen, då sker ingen pulvrisering.24 
 
 

3.4 Strikt ansvar för hundägare 
 
  Det här avsnittet kommer vi bara att nämna strikt ansvar för hundägare, för att senare 
återkomma med strikt ansvar för verksamheter i en separat del. 
 
  Strikt ansvar gäller hundägare, men det finns undantag för övriga djurägare, ett exempel är 
(1933:269) Lag om ägofred.  
 
”En djurägare har som huvudregel blott ansvar för culpa. Om kor, får eller hästar orsakar 
skada i trafik, ansvarar ägaren eller den som har tillsyn över djuren bara enligt culpa regeln.  
  Om grannens katt smyger sig in till en villaägare och smutsar ner möblerna, får ägaren för att 
få skadestånd söka visa att kattens ägare har varit oaktsam. Det finns dock några 
bestämmelser om rent strikt ansvar för djur. De flesta av dem tillhör de ännu gällande delarna 
av 1734 års lag eller går, ehuru de formellt är av nyare datum, likväl tillbaka på äldre rätt. ”25  

                                                 
20 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, s. 41-42 
21 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 43 
22 Bengtsson Bertil, Strömbäck Erland, Skadeståndslagen en kommentar, s.19  
23 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 38 
24 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 40 
25 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 180  
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  Enligt 5 Kap 47 § (1933:269) Lag om ägofred, ”ägofredslagen”, har man strikt ansvar om 
någons hemdjur kommer in på annans ägor och orsakar skador. Då är djurens ägare skyldig 
att ersätta skador oavsett om ägaren är vållande. Detta torde främst gälla skador på grödor. 
   Den som är ansvarig för stängselskötseln får dock ta på sig ansvaret för skadorna om 
stängslet inte fyller sin funktion på grund av dålig tillsyn. 48 § ”ägofredslagen.” 
 
  När det gäller djur, undantaget hundar, så är culparegeln tillämplig, och det är den 
skadelidande som har bevisbördan att avgöra om djurägaren har varit vållande. 
  Normalt sett har inte den skadelidande, som har rätt till skadestånd enligt strikt ansvar, rätt 
att åberopa ett culpaansvar.  
  Enligt Hellners resonemang hade det kanske varit bättre om de personer som har rätt till 
skadestånd enligt strikt ansvar, kunde hänvisa till culpa ansvar istället, då 
speciallagstiftningen har sina begränsningar av skilda slag, och kanske inte alltid är till 
förmån för den skadelidande.26 
 

3.5 Strikt ansvar mot strikt ansvar (hundägare mot 
nyttjare) 

 
  Enligt tillsynslagens 6 § så har hundägare ett strikt ansvar och detta gäller även den som har 
mottagit hunden för underhåll eller nyttjande. 
  Med stöd av skadeståndslagens 6 kap 1 § får skadeståndet jämkas (sättas ned) om den 
skadelidande varit medvållande.27  
  Vad blir följden om en hund biter den som har hunden i sin vård?  Borde då skadeståndet 
jämkas om man ser till det strikta ansvaret? 28 
 
  Rättsfall NJA (1996 s 104) handlar om Lisbeth som drev ett hund- och kattpensionat och 
Anna-Maria som lämnade in sin hund till pensionatet för skötsel och tillsyn. Lisbeth gick ut 
med Anna-Marias hund och den drog i kopplet så att Lisbeth föll omkull och skadades.  
  Tingsrätten ansåg att Lisbeth skulle ha fullt skadestånd, de ansåg att även om skadan drabbat 
en person som själv bär strikt ansvar enligt 6 § tillsynslagen, skall detta inte leda till att det 
skadeståndsansvar som åvilar hundägaren faller bort. Vad som prövades var om jämkning 
skulle ske då båda parter hade ett strikt ansvar och något medvållande från någon av parterna 
inte kunde påvisas. Tingsrätten kom fram till att jämkning endast ska användas sparsamt och 
ska förekomma endast om den skadelidande själv uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet 
varit medvållande till skadan. 
   Eftersom Lisbeth inte kunde anses vållande till skadan skedde ingen jämkning av 
skadestånd.  
  Hovrätten kom fram till att Lisbeth hade tagit emot hunden för nyttjande och underhåll, och 
det solidariska ansvaret som var på förslag av Första lagutskotten, var främst med hänsyn till 
tredje man. Därmed ändrade hovrätten domen och Anna-Maria blev inte skadeståndsskyldig. 
 
  HD ogillade också skadeståndskravet, de kom fram till att tillsynslagen inte skulle vara 
tillämplig när det gällde ett förhållande mellan hundägare och nyttjare. Det blev således 

                                                 
26 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 181 
27 (1972:207) Skadeståndslagen, 6 kap 1§ 
28 Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s. 95 
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kontraktsrättsliga regler som blev gällande, och då krävs någon form av oaktsamhet för att 
hundägaren ska kunna bli skadeståndsskyldig, vilket inte var fallet i detta mål enligt HD.  
 
  Det finns ett liknande rättsfall från hovrätten RH (2000:6) där Inga S skulle passa Heléne F:s 
tre hundar, Ville, Akita och Glenn, när hon skulle åka till Finland. Två av hundarna skulle 
vara i hundgården och en i Helénes bostadshus. Inga S:s barnbarn Lina skulle utfodra och ge 
dem vatten och ta dem på en promenad ett par gånger om dagen. Inga S lovade att hjälpa till 
med denna skötsel. När Inga S var ute på promenad med hundarna skadades hon och ådrog 
sig flera frakturer då hon ramlade omkull och drogs längs med marken efter hundarna. Inga S 
krävde Helén F på skadestånd för de personskador som hunden Ville hade åsamkat henne. 
 
  I första hand åberopade Inga S, 6 § (1943:459) Lag om tillsyn över hundar och katter att 
Heléne F oberoende av eget vållande var skyldig att ersätta Inga S för de personskador som 
Heléne F:s hund Ville hade förorsakat henne. Inga S menade att hon inte hade tagit hand om 
hundarna för nyttjande eller underhåll. 
  I andra hand yrkade Inga S att Heléne F ska ersätta skadorna på grund av vållande enligt 
allmänna rättsgrundsatser, skadeståndslagens 2 kap 1 §.  
  Tingsrätten hänvisade till ovanstående rättsfall NJA (1996 s 104) om man mottagit en hund 
för nyttjande och underhåll så råder det ett kontraraktuellt förhållande, men de hänvisar också 
till tillsynslagens förarbete som inte klargör vad som anses vara nyttjande eller underhåll i 
lagens mening. 
  Tingsrätten kom således fram till att Inga S endast skulle ge hundarna mat och rastning ett 
par gånger om dagen och det kunde inte anses vara nyttjade och underhåll, varvid Heléne F 
blev skadeståndsskyldig oavsett vållande.  
  Hovrätten fastställde tingsrättens dom då de ansåg att om någon skall omfattas av det strikta 
skadeståndsansvaret enligt tillsynslagen så måste det vara frågan om ett mera varaktigt 
nyttjande och underhåll av någon annans hund såsom fodervärd till exempel.   
 

3.6 Strikt ansvar mot culpa ansvar 
 
  Eftersom vi inte har kunnat finna någon dom från HD som rör hunden i aktuell situation så 
har vi valt en liknande händelse där en parallell kan dras. 
  Om en person har ett objektivt (strikt) ansvar och råkar ut för en olycka utan att ha varit 
delaktig och den skadevållande endast har culpa ansvar kan man fråga sig hur bedömningen 
görs. Låt oss säga att en bil är helt utan vållande och en cyklist kör rakt in i bilen och har 
ansetts vara vårdslös av normalgrad, ska bilisten då bära hela ansvaret på grund av dennes 
objektiva ansvar eller skall skadeståndet jämkas? 
   Detta har avgjorts av Högsta domstolen (NJA 1985 s 305) där man kom fram till att i 
förevarande fall vore orimligt att bilisten skulle bli ersättningsskyldig för hela kostnaden och 
skadeståndet jämkades till hälften. Cyklisten hade varit normalt vållande. Hade det varit grovt 
vållande hade troligen bilisten fått fullt skadestånd.29 

                                                 
29 Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s. 101  
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3.7 Strikt ansvar för viss verksamhet  
 
  Det strikta ansvaret förekommer i speciallagstiftningen och en stor del av detta finns inom 
kommunikationens områden.30 
  Ett exempel är (1975:1410) trafikskadelagen som uttrycker följande: biltrafiken anses utgöra 
en verksamhet med höga skadefrekvenser och det är obligatoriskt med en trafikförsäkring för 
motorfordon, vilket är en kombination mellan ersättningsrätt och skadeståndsrätt.   
  Försäkringen täcker skador som åsamkats på den skadelidandes bil. Den täcker inte skador 
på den vållandes bil.31  
 
  Doktrinen har diskuterat rent strikt ansvar för farlig verksamhet ända sedan slutet på 1800-
talet, men domstolarna var tveksamma till detta åläggande och det var först omkring 1930-
talet som de ålade ett rent strikt ansvar för viss verksamhet såsom sprängning och 
grundläggningsarbeten, samt farliga övningar i de militära.32  
 
  Det finns verksamheter som har strikt ansvar utan stöd av lag, till exempel vid 
myndighetsutövning. 
   Det finns ytterligare områden där strikt ansvar utan stöd lag kan bli tillämpligt, ett exempel 
på detta är rättsfallet (NJA 1991 s 720), där ett vattenläckage på en fjärrvärmeanläggning, 
ledde till att denna verksamhet ålades strikt ansvar.33  
 
 ”Rent strikt ansvar ålades utan stöd av lagstiftning i några situationer. I förhållandet mellan 
grannar, där culparegeln hade en mindre dominerande ställning än i de utomobligatoriska 
skadeståndsrätten i övrigt, fastslogs redan genom ett avgörande 1911 (NJA 1911 s 574) att 
strikt ansvar kunde förekomma för skada genom luftförorening.”34 
 
  Andra områden där strikt ansvar inte föreligger råder det presumtionsansvar, vilket betyder 
att man antar att vållande föreligger till motsatsen är bevisad. Det vill säga omvänd 
bevisbörda. 
  Skillnad skall göras mellan strikt ansvar som innebär ansvar för annans vållande, och rent 
strikt ansvar som betyder ansvar oavsett vållande.35 
  Inom skadeståndsrätten tenderar gränserna mellan strikt ansvar och culpa ansvar att suddas 
ut då det kan vara svårt att ta hänsyn till alla omständigheter kring hur den skadevållande har 
handlat och skadeståndet blir inte korrekt utifrån den skadelidandes perspektiv.  
  Ansvarsförsäkringen har en betydelse för det utökade ansvaret och att kostnaderna för 
premiehöjningar endast är marginell. Eftersom culpabedömningen är komplicerad går 
riktningen mot en objektivering av ansvaret.36 
 
   ”Ett ersättningssystem byggt på de vaga handlingsnormer som ligger till grund för 
culparegeln är ägnat att skapa en rättsosäkerhet. Ett sådant system är dyrbart att administrera, 

                                                 
30Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s. 88 
31Agell & Malmström, Civilrätt, s. 331-332 
32 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 30 
33 Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s. 99 
34 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 30 
35 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 30 
36 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 143-144 
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eftersom fastställandet av huruvida skadeståndsskyldighet föreligger eller ej, ofta är en 
mycket tids och arbetskrävande procedur. 
  Bristerna hos culparegeln har tvingat fram under detta århundrade den vidareutveckling av 
skadeståndsreglerna i syfte att göra dem effektivare och det har inneburit att man 
lagstiftningsvägen eller genom domstolspraxis har genomfört olika former av objektivt 
ansvar.”37 
 
  Enligt förarbeten är man dock kritisk till att utöka det objektiva ansvaret då det skulle blir 
stora och nästan omöjliga rättstekniska problem, eftersom de menar att de olika skadorna 
måste preciseras och en noggrann adekvat kausalitet måste utredas. Det blir en ineffektivitet 
vad det gäller det skadeståndsrättsliga systemets funktion.  
  Culparegeln har sina brister men det är inget alternativ att fullt ut lägga ett objektivt ansvar 
på var och en. Detta skulle framtvinga ett tecknande av ansvarsförsäkring, vilket skulle leda 
till en dyrbar och mer komplicerad lösning än genom försäkringsanordningar som skulle vara 
till förmån för den skadelidande direkt.38 
 
  Den allmänna uppfattningen är att den som ägnar sig åt farlig verksamhet och skörda 
vinning av den, har en större riskfaktor för att skador sker och bör rimligen stå för 
konsekvenserna. Vad gäller biltrafik, lufttrafik och järnvägstrafik spelar den mänskliga 
faktorn in, och det är en omöjlighet att kunna gardera sig fullt ut för att inga olyckor skall ske.       
Dessutom finns det fördelar med farlig verksamhet som kommer utövaren tillgodo.39 
 
  ”I realiteten torde de överväganden som ligger till grund för införandet av rent strikt ansvar i 
svensk rätt utgöra en blandning av rättspolitiska skäl av olika slag och rättstekniska skäl. Om 
riskerna motiverar en sträng aktsamhetsbedömning och omständigheterna vid skadans 
inträffande ofta är invecklade, är det rättstekniskt enklare att övergå till rent strikt ansvar.”40 
 
   I och med att väldigt många har en ansvarsförsäkring blir den preventiva effekten av 
skadeståndet endast en förskjutning av ekonomiska medel. Ansvarsförsäkringen gör att den 
ekonomiska bördan pulvriseras och fördelas på ett stort antal försäkringstagare så den 
ekonomiskt kännbara effekten inte blir så påtaglig för den enskilde eller dennes verksamhet.   
   Däremot kan premierna höjas och då kan det bli en ekonomisk prevention. Det har rått en 
viss tveksamhet gällande utvidgandet av det strikta ansvaret eftersom den skadelidande ändå 
får ersättning oavsett vad som skett i och med ansvarsförsäkringarnas utbredning.41  

                                                 
37 prop. 1972:5 s. 87 
38 prop. 1972:5 s. 88 
39 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 171 
40 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 172 
41 Agell & Malmström, Civilrätt, s. 322 
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4 Försäkringar 
 

4.1 Historik 
 
  Under en längre tid ansågs ansvarsförsäkringar vara något negativt och det rådde viss 
misstänksamhet mot att teckna en sådan försäkring för att skydda sig mot sin egen drullighet. 
Egentligen borde man stå för hela kostnaden själv om man blev skadeståndsskyldig och 
ansvarsförsäkringen ansågs vara en lyxförsäkring.42  
 ”Numera måste ansvarsförsäkringen betraktas som ett nödvändigt komplement till 
skadeståndsreglerna för person- och sakskada. Reglerna kan ej fungera tillfredställande vare 
sig för privatpersoner eller för företagare, om ej skadeståndsskyldigheten normalt är täckt av 
en försäkring.”43  
 
  Längre tillbaka i tiden så tog inte lagstiftarna och domstolarna någon större hänsyn till 
ansvarsförsäkringens faktiska betydelse. Skadestånd utdömdes oberoende om den vållande 
hade någon försäkring. Dock har det i praxis förekommit att hänsyn tagits till om det har 
funnits en ansvarsförsäkring. 
 
  Vid skadeståndslagens tillkomst var förutsättningen att vi hade ett utvecklat 
försäkringssystem. I förarbetena har det tagits hänsyn till att man kan teckna en 
ansvarsförsäkring till en rimlig kostnad och att det var en hög frekvens, särskilt företag som 
utnyttjade möjligheten. 
 
   Detta har lett till att kostnaderna spridits på många premiebetalare och vid ett eventuellt 
skadestånd har inte kostnaderna blivit oskäligt höga utan dessa har varit möjliga att bära för 
den enskilde. Detta kallas med ett annat uttryck för pulvrisering. I och med detta synsätt har 
lagstiftarna lagt ett striktare ansvar för vissa verksamheter.44 
 

4.2 Samspelet mellan ansvarsförsäkring och skadestå nd 
 
  Vi har i tidigare avsnitt tagit del av hur skadeståndsrätt och ansvarsförsäkringar är 
sammanlänkade. Strikt ansvar är ålagt hundägare enligt 6 § (1943:459) Lag om tillsyn över 
hundar och katter och därmed är det av vikt för denne att kunna skydda sig mot en ekonomisk 
förlust. Vi vill fortsättningsvis få en tydligare bild över hur skadestånd och 
ansvarsförsäkringar påverkar varandra, försäkringars grunduppbyggnad samt vilket skydd en 
hundägare har. 
 
  Många i dagens samhälle har tecknat en ansvarförsäkring som betalar ut ersättning vid ett 
eventuellt skadeståndsanspråk. Ansvarförsäkringen har utformats efter skadeståndsrättsliga 
regler men det finns en omvänd syn på det hela då de skadeståndrättsliga reglerna påverkas av 
att det finns en ansvarsförsäkring. 

                                                 
42 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s.183 
43 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s.183 
44 Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s. 7-8 
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 Det finns idag cirka tre miljoner ansvarsförsäkringar för privatpersoner och cirka en halv 
miljon ansvarsförsäkringar för företagare och närmare en miljon försäkringar för 
fastighetsägare. 
 
  Skyddet i försäkringarna har utökats och har ett bredare spektrum nu än vad de hade 
tidigare.45 Vid personskada finns olika möjligheter till ersättning genom allmänna 
försäkringar och man har rätt till sjukpenning eller förtidspension vid arbetsoförmögenhet. 
  Råkar man ut för arbetsskada kan man få ersättning via arbetsskadeförsäkring. Privata sjuk- 
och olycksfallsförsäkringar finns också som kan täcka upp en ekonomisk förlust.46 
  För lagstiftarna och domstolarna kan det vara svårt att avgöra i hur stor utsträckning 
allmänheten har en försäkring eller ej.  
 
  I vilken omfattning domstolarna skall ta hänsyn till om försäkring föreligger eller ej, råder 
det delade meningar om, då doktrin och förarbeten går isär. Diskussionen är den, om det finns 
en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndsansvaret så kan den användas som orsak till att 
utöka ansvaret, om det inte finns en försäkring så är det betungande att ålägga en föreslagen 
regel om ansvar. 
 Om det saknas en försäkring så finns det hänvisningar till 6 kap 2 § SkL om jämkningsregler, 
och ett eventuellt skadestånd kan bli jämkat på grund av att den skadevållande inte har en 
försäkring.47  
 
  Hur skadeståndsansvaret påverkas om den skadevållande har försäkring eller ej är till viss 
del en rättspolitisk fråga. Däremot går det inte att utröna domares personliga uppfattning och 
dömande som trots allt har en viss betydelse.48 
  Påverkan av försäkringarnas betydelse kan man se i NJA (1991 s 720) där de resonerade om 
att det var en större möjlighet att täcka skadeståndsskyldigheten om en ansvarsförsäkring 
förelåg och följden blev att det fanns skäl att utvidga ansvaret till strikt ansvar i och med att 
försäkring fanns. 
 

4.3 Allmänt om försäkringar 
 
  Grunderna för ett försäkringsavtal bygger i stora delar på avtalsrättsliga principer. 
Avtalsslutet följer de vanliga avtalsrättsliga reglerna om själva ingåendet. Beträffande själva 
försäkringsvillkoren kan försäkringsbolagen i stort sett utforma dem precis hur de vill. Men 
det finns statliga organ som kontrollerar bolagens skälighet och tolkningen av villkoren så att 
de följer principerna för standardavtal enligt avtalslagen.49 
 
  Utefter försäkringstagarens behov och trygghet får inte försäkringsbolagen vägra att meddela 
normal försäkring eller att erbjuda en förlängning när försäkringstiden gått ut. Det enda 
undantag från detta är om det föreligger synnerliga skäl i försäkringstagarens förhållande.   
   Försäkringsbolaget kan dock vid ett nytecknande eller vid ett förnyande av avtalet kräva 
ändrade villkor på försäkringen. Liknande normer råder för tidsbegränsade personförsäkringar 
enligt FAL.50 

                                                 
45 Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s. 7 
46 Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s. 11 
47 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s.184 
48 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s.185 
49 Bengtsson Bertil, försäkringsrätt, s. 52 första stycket 
50 Bengtsson Bertil, försäkringsrätt, s.52 andra stycket 
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  Från försäkringsbolagens sida måste hänsyn tas till hur premien skall motsvara deras ansvar. 
Skadan och övriga konsekvenser skall vara lätta att konstatera. Försäkringsskyddet skall 
heller inte uppmuntra till vårdslöshet eller våld mot varken sin egen egendom eller andras. 
   Det är också av högsta prioritet att skador som är förutsägbara händelser inte försäkras. Det 
skulle strida mot hela syftet med försäkringen, att skydda mot oväntade händelser.51 
 
  Hemförsäkringen, även kallad paketförsäkring, är en försäkring där många moment ingår. 
 I dessa hemförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring som skall täcka eventuella ekonomiska 
förluster i form av skadestånd, om man blir skadeståndsskyldig.52 Samtliga i hushållet 
omfattas av försäkringsskyddet.53 De allra flesta försäkringar täcker ett eventuellt 
ersättningskrav i form av skadestånd till den skadelidande.  
  Ansvarsförsäkringen är ett skydd för den som är skadevållande, men den är också en 
trygghet för den skadelidande då det finns en bättre förutsättning att få ut skadestånd vid 
skada, då man inte behöver ta hänsyn till om den skadevållande de facto har egna medel att 
betala ut ett skadestånd. 
 
   Ersättning utgår från den skadevållandes ansvarsförsäkring, även vid vårdslöshet eller 
oaktsamhet där annan person eller egendom skadas.54 I och med detta så uppfyller det 
skadeståndets reparativa syfte.55 
  Fördelarna som följer med en försäkring ökar benägenheten att teckna en sådan. Detta ger en 
växelvis verkan ur ett rättspolitiskt perspektiv då en ansvarsförsäkring är en förutsättning för 
att ett skadeståndansvar skall kunna åläggas.56 Problem uppstår då de finns de som kanske 
inte har en egen bostad eller tycker att det är alldeles för dyrt att ha en försäkring.57  
 
  Något som också bör nämnas är de så kallade summaförsäkringarna, där man på förhand har 
avtalat ett belopp som skall utgå för viss skada oberoende om det täcker förlusten eller 
överkompenserar den skadelidande.58 
 
  Det finns ett utökat försäkringsskydd för hundägare som man kan teckna via Agria 
djurförsäkringar som heter Agriatrygghet, enligt dessa villkor ersätter den upptill 80 procent 
av veterinärvårdskostnaderna när en försäkrad hund biter en oförsäkrad hund enligt punkt 6.3. 
En förutsättning för att denna försäkring skall träda in är att det inte finns någon annan 
försäkring som täcker dessa skador.59 
 

4.4 Försäkringsbolagens Ansvarsförsäkringar 
 
  Vi har läst igenom If, Länsförsäkringar, Folksam, Agria och Trygg hansas försäkringsvillkor 
för att få en uppfattning huruvida de skiljer sig åt i själva ansvarsdelen och för vad/vem den 
gäller. Dessa försäkringsbolags ansvarsvillkor är likvärdiga, och de täcker även skador som 
hund kan orsaka, vi har därför inte ansett det nödvändigt att precisera bolagens skillnader, då 
                                                 
51 Bengtsson Bertil, Försäkringsrätt, s.37  
52 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 184 
53 Bengtsson Bertil, Försäkringsrätt, s. 13 
54 Bengtsson Bertil, Försäkringsrätt s. 14 
55 Hellner Jan, Skadeståndsrätt s. 183 
56 Hellner Jan, Skadeståndsrätt s. 184 
57 Hellner Jan, Skadeståndsrätt s. 184 
58 Bengtsson Bertil, Försäkringsrätt, s. 13-14 (Jfr Hellner & Johansson) Skadeståndsrätt (6uppl.2000) s361ff., s 
391ff 
59 Agria Försäkringsvillkor 2006, s. 50 
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det är ganska oväsentligt vilket bolag man tecknar en försäkring om man endast ser till de 
ansvarsvillkor som stipuleras.  
  De skillnader som finns bolagen emellan rör främst egendom. 
 
  Ansvarsförsäkringen gäller för den försäkrade som privatperson och alltså inte för något som 
har samband med yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet.  
  Försäkringen gäller när någon, som inte innefattas av samma försäkring, kräver att 
skadestånd skall betalas för en person- eller sakskada som kan omfattas av försäkringen och 
som orsakats under försäkringstiden. Försäkringen innefattar även de villkor för kränkning 
som uppkommit vid personskada.60  
 
  Det finns undantagsregler för situationer då försäkringen inte gäller. Ett exempel kan vara 
om den försäkrade tagit på sig ansvar utöver gällande skadeståndsrätt. Då träder inte 
ansvarsförsäkringen in och ansvarar för krav.  
  Skadas egendom som den försäkrade hyrt, lånat, bearbetat eller reparerat blir inte 
ansvarsförsäkringen heller tillämplig. 
  För skada där den försäkrade kan göras ansvarig för som ägare av fastighet eller som 
innehavare av tomträtt eller som ägare, brukare eller förare av: motordrivet fordon då skada 
uppkommit till följd av trafik med fordonet blir sedermera försäkringen inte gällande. 
   Vid samband av skada som uppstår där det slås fast att den försäkrade utfört straffbar 
uppsåtlig gärning, faller ansvarsförsäkringen för den undertecknade också ur bruk.61  
  Vid krav på ersättning för skada som överstiger grundsjälvrisken och omfattas av 
försäkringen utreds först om skadeståndskyldighet står klart. Utefter detta förhandlas med den 
som kräver skadeståndet. Försäkringsbolagen för talan vid rättegång och de betalar ut 
ersättning vid eventuellt skadestånd.62 
 
  Den försäkringstagare som krävs på skadestånd skall lämna in anmälan så fort som möjligt. 
Om den försäkrade utan tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp 
eller betalar ersättningen blir inte detta bindande. Vi eventuell rättegång skall 
försäkringsbolaget omedelbart underrättas och utefter det följa anvisningarna, annars blir 
domen inte bindande.63 
 
Undantagsregler där ansvarsförsäkringen ändå kan komma att gälla: 
 
  Om försäkringstagaren är allvarligt psykiskt störd och orsakar skada, med hänvisning till 30 
kap 6 § brottsbalken kan försäkringen ändå komma att gälla. Vid skadeståndsanspråk utreder 
försäkringsbolaget först skadesituationen och de sköter förhandlingen med motpart i fråga om 
ersättning. Bolaget för även talan vid eventuell rättegång, då det även ingår ett rättskydd för 
den som innehar hemförsäkring och den gäller för den försäkrade i egenskap av 
privatperson.64  
    

                                                 
60 Folksams försäkringsvillkor 2006/Hemförsäkring, s. 64-65 
61 Länsförsäkringars Villkor för hemförsäkring, 2006-01-01 s. 28-29 
62 Länsförsäkringars Villkor för hemförsäkring, 2006-01-01 s. 8-29 
63 Folksams försäkringsvillkor 2006/Hemförsäkring, s. 15 
64 Trygg-Hansa, Försäkringsvillkor 2006, s. 43 
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5 Analys 
 
  I vår uppsats har vi nedan försökt att besvara de frågeställningar som är uppställda i vår 
problemformulering.  
 

• Varför finns det rent strikt ansvar för hundägare, och hur förhåller sig det 
ursprungliga syftet med detta, till samhället idag? 

 
   När det gäller strikt ansvar för hundägare så var syftet förr i tiden att skydda hemdjur från 
lösspringande hundar och att hundägare skulle ta ett så stort ansvar som möjligt för att 
förhindra att skada uppstod. 
   Den grundläggande anledningen att ålägga strikt ansvar var att hundägaren inte genom 
bevisning skulle gå fri i från ansvar, man ville undvika en rättslig process, då detta är 
kostsamt och kan leda till obehag för de parter som är inblandade i en sådan situation.65 Den 
rättsliga processen kan leda till att den skadelidande avstår från att göra sin rätt gällande.66 
  Dessa två huvudpunkter föranledde åläggande strikt ansvar. 67 
 Det ursprungliga syftet med lagen är inte uppdaterat efter dagens uppbyggnad av 
samhällsstrukturen. 68  Hundägarens strikta ansvar har utvidgats och gäller inte bara för skador 
som hund orsakar på hemdjur, utan även skador på och människor69, men lagutskottet vill 
även att det skall gälla andra djur.70 
 
Egna kommentarer: 
 
  Vid lagens tillkomst var det främsta syftet att bondens boskap skulle skyddas mot 
lösspringande hundar. Idag har vi mycket mer att ta hänsyn till, såsom ökande biltrafik och 
befolkningstäthet. Nuförtiden fyller hunden även en hel annan funktion i samhället, då den 
används som brukshund, vallhund och sällskapsdjur med mera, och ingår som en naturlig del i 
vardagen. 
  Detta gör att tillsynslagen har blivit förlegad, och om man utgår ifrån den så är inte 
hundägaren ålagd strikt ansvar när en hund biter en annan hund, då denna inte är boskap, inte 
heller när en hund orsakar en trafikolycka. I och med försäkringarnas utbredning så har 
utvecklingen gått i den riktningen att det strikta ansvaret gäller för trafikolyckor och den 
täcker även när en hund orsakar skador på en annan hund.  
 

                                                 
65 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s 16-17 
66 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s.17 andra stycket 
67 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s.16-17 
68 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s.16 
69 (1943:459) Lag om tillsyn över hundar och katter 2 § 
70 1943 Första lagutskottets utlåtande nr 48, s.4 
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• Hur kan strikt ansvar för hundägare ses i jämförelse med andra regleringar? 
 
  När det gäller hundägares strikta ansvar så är ett syfte att hundägare ska teckna en 
ansvarsförsäkring för att fullgöra skyddet. Men när det gäller övriga verksamheter så har 
diskussionen varit den enligt förarbetet till SkL att om man utökar ett strikt ansvar för olika 
verksamheter så kan systemet bli ineffektivt, eftersom man måste identifiera skadeorsakerna 
med stor exakthet, och det skulle nästan bli rättstekniskt omöjligt om man skulle ha ett system 
uppbyggt på ett objektivt ansvar.71 
   I verkligheten är dock de överväganden som ligger till grund för ett strikt ansvar ett 
rättspolitiskt och rättsekonomiskt skäl. Det är ofta tekniskt enklare att ålägga ett strikt 
ansvar.72  
 
  Det grundläggande syftet med skadeståndsrätten har till viss del utarmats, men de gamla 
funktionerna har utformats så att skadeståndsrätten ändå uppnår de syften om prevention och 
reparation som man först hade i åtanke. 
   Försäkringarnas betydelse blir än mer påtaglig i och med att vissa verksamheter åläggs ett 
strikt ansvar utan stöd av lag.73 Här kommer diskussionen in om pulvrisering vad det gäller de 
som bedriver farlig verksamhet.  
  De som medvetet bedriver någon form av farlig verksamhet skall också stå för eventuell 
skada i och med att de är en högrisk, och det går att pulvrisera effekterna av ett skadestånd. 
Detta sker via försäkringar och dess premier sprids som över många försäkringstagare, och 
den skadevållande behöver inte hamna i en ekonomisk katastrof.74  
 
Egna kommentarer: 
 
De grundläggande syftet har varit att det är enklare och ekonomisk mer lönsamt för staten att 
ålägga ett strikt ansvar och man undviker de kostnader och obehag som kan uppstå med en 
rättegång, både för hundägare och de verksamheter som lyder under strikt ansvar.   
   Samtidigt kan man utläsa i doktrinen att ett utökat strikt ansvar kan orsaka rättstekniska 
problem vad det gäller övriga verksamheter, eftersom en noggrann utredning av sambandet 
vid skada måste göras. Vad vi har kunnat utläsa av detta arbete så finns det en tendens till att 
vilja utvidga det strikta ansvaret, då man får en känsla av att detta är en mer relevant lösning, 
och man då förlitar sig mycket på den höga frekvens av ansvarförsäkringar som 
samhällsmedborgarna har tecknat.  
  

• Vilken koppling finns mellan ansvarsförsäkringar och skadestånd? 
 
  I och med att väldigt många har en ansvarsförsäkring blir den preventiva effekten av 
skadeståndet endast en förskjutning av ekonomiska medel. Ansvarsförsäkringen gör att den 
ekonomiska bördan pulvriseras och fördelas på ett stort antal försäkringstagare så den 
ekonomiskt kännbara effekten inte blir så kännbar för den enskilde eller dess verksamhet.   
Däremot kan premierna höjas och då kan det bli en ekonomisk prevention. 
   Det har rått en viss tveksamhet gällande utvidgandet av det strikta ansvaret eftersom den 
skadelidande ändå får ersättning oavsett vad som skett i och med ansvarsförsäkringarnas 

                                                 
71 Prop. 1972:5 s. 88 
72 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s.172 
73 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 42 
74 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s. 40 



 24 

utbredning. Det är få mål som hamnar i domstol utan nästan allt avgörs av försäkringsbolagen 
istället.75 
  Då många idag har en ansvarsförsäkring och den har utformats efter skadeståndsrättsliga 
regler, finns en omvänd syn på det hela då skadeståndsrätten påverkas av 
ansvarsförsäkringarna.76 
    I och med försäkringarnas utbredning så har vi ett gott skydd, men man måste ändå ha klart 
för sig att det finns de som inte har en ansvarsförsäkring.77 Skulle man få ett 
skadeståndsanspråk tilldömt så är man helt beroende av om den skadevållande har 
ekonomiska medel eller utmätningsbara tillgångar. Har personen i fråga inte detta så får man 
heller inte några pengar.78  
   Hemförsäkringen är en paketförsäkring där ansvarsförsäkring ingår. Många vill skydda sina 
hem mot brand och andra skador och då följer automatiskt en ansvarsförsäkring med i detta 
och man har på detta vis ett skydd för den skadelidande att kunna få ut ersättning. Troligtvis 
så hade kanske inte så många tecknat en separat ansvarsförsäkring, därav har den inbakats i 
hemförsäkringen.79 
 
Egna kommentarer: 
 
  Genom hela doktrinen ser man en röd tråd av försäkringarnas betydelse, och hur det 
påverkar skadeståndsrättens huvudskaliga syfte. Förhållandet är både rättspolitiskt och 
rättsekonomiskt. Försäkringarna uppfyller det reparativa syftet genom att kompensera den 
skadelidande för de kostnader som uppstått vid skada, och det reparativa syftet styrs delvis via 
de premier som försäkringsbolagen tar ut för att täcka de kostnader som kan uppstå. 
  
   Ur politisk synvinkel är rättegångar en dyrbar process för skattebetalarna och det ger en 
presumtion för det politiska styrandet att så långt som möjligt försöka undvika rättsliga 
processer via domstolar. Detta kan ske genom vissa grundläggande statliga försäkringsskydd, 
samt genom att driva fram en försäkringsbransch som kan göra en ekonomisk vinst och ändå 
utgöra ett bra skydd för den enskilde medborgaren eller företagaren.  
 
Detta är intressant då försäkringarna helt klart har betydelse för skadeståndsrättsliga aspekter 
som delvis går ut på att de flesta har en ansvarsförsäkring. Har vi ett fullgott skydd i samhället 
idag? Enligt vår åsikt är vi trots alla försäkringar ändå ganska oskyddade i vissa situationer. 
Tyvärr tror vi att den allmänna uppfattningen är att vi har ett fullgott skydd.  
 

                                                 
75 Agell & Malmström, Civilrätt, s. 322 
76 Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s.11 
77 Ekstedt Leif, Skadeståndrätt, s. 11 
78 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s.183 
79 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, s.183 



 25 

 
 

• Vilket försäkringsskydd har en hundägare och hur kan man utöka detta? 
 
Hundägare skyddas genom sin hemförsäkring, om sådan finnes, där det ingår en 
ansvarsförsäkring som täcker olika typer av skadestånd. I de flesta ansvarsförsäkringar ingår 
skador som hund kan orsaka.80 
  Vill man skydda sig ytterligare finns Agria trygghetsförsäkring som täcker ett utökat område 
där kompensation kan bli aktuellt.81 
 
Egna kommentarer 
 
  En hundägares strikta ansvar kan täckas av hemförsäkringens ansvarsmoment. Inte alla 
hemförsäkringar täcker dessa skador varför det är viktigt för en hundägare att se över 
villkoren för sin hemförsäkring. När detta inte ingår i hemförsäkringen får man teckna en 
tilläggsförsäkring för att uppnå samma skydd. 
  Många försäkringar går ut på att skydda andra än den skadevållande, men då inte detta 
system fungerar på grund av att det finns de som inte har en försäkring, är skyddet för den 
skadelidande ganska osäkert. 
   Det kan uppstå problem när den skadevållande saknar en ansvarsförsäkring och inte har 
några ekonomiska resurser att betala ut ett skadestånd. Då får man helt enkelt stå för 
kostnaderna själv. Om en hund skadar en annan hund kan man som hundägare skydda sig mot 
skador på sin egen hund genom att teckna en hundförsäkring som täcker en stor del av 
veterinärkostnaderna vid skada. Tyvärr är dessa väldigt kostsamma och självriskerna är 
relativt höga.  

                                                 
80  Bengtsson Bertil, Försäkringsrätt, s. 37 
81 Agria försäkringsvillkor 2006, s.50 
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