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Förkortningar och ordförklaringar 
 

Sjörättslig ordlista1
 

Ankarvakt Är den ombord, som då fartyget ligger för ankar, bevakar så att 

fartyget inte utsätts för fara, genom t.ex. vind och strömmar.

  

Befälhavare  Är båtens högste chef. Det är han som är den sista att lämna ett 

sjunkande fartyg. På fritidsbåtar följer numera titeln ofta den 

som sitter till rors. 

 

Brutto-ton Brutto-ton eller tonnage är termer inom sjöfarten som används 

för att ange ett fartygs storlek och lastförmåga. Det finns flera 

sätt att ange tonnage och metoderna kan beskriva såväl volymer 

som vikter. Det används även som benämning för 

fartygsbeståndet inom ett rederi, en flotta eller ett land.  

 

Båt    Är alla fartyg som är under 12 meter långa eller under 4  

    meter breda. 

  

Bära av Är en sjöterm som innebär att man hindrar båten från att stöta 

ihop med en kaj eller andra båtar. Detta görs ofta av någon 

ombordvarande med hjälp av lemmar eller fendrar.  

 

De internationella-  

sjövägsreglerna  Regler som bygger på bestämmelser i Convention on the 

Regulations for Preventing Collisions 1972 (COLREG 1972) 

De är gällande i Sverige med stöd av 1 kap 2 § SjöTF. 

Transportstyrelsen publicerar reglerna genom TSFS 2009:44. 

Att följa dessa innebär i regel att man har ett gott sjömanskap. 

Reglerna förkortas IntsjöT. 

 

Farled   Sjöväg i inlandsvatten, inomskärs eller nära kusten, anvisad 

genom sjösäkerhetsanordningar eller utmärkt i sjökort eller i 

nautisk publikation 

 

Fartyg Alla saker som är avsedda att transportera gods och människor 

på sjön om det finns skrov, en styrinrättning och en 

framdrivningsfunktion. Begreppet spänner mellan ett 

hangarfartyg och en liten gummibåt med åror. 

 

Fartygsdisponent  Någon som självständigt ansvarar för en båt. Detta är ofta 

samma person som redaren, men kan ibland vara någon som 

nyttjar båt för en kortare tid, exempelvis en vän eller 

familjemedlem till redaren.    

 

Fritidsbåt Alla båtar som inte används i näringsverksamhet.  

 

                                                 
1
 Flera av begreppen förklaras ingående i framställningen.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6fart
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fartyg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Volym
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vikt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rederi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flotta
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Gott sjömanskap  Ett begrepp som för de flesta fritidsseglare betyder att man ska 

visa hänsyn till medtrafikanter, köra säkert samt hjälpa 

medtrafikanter till sjöss. Begreppet används för att definiera ett 

normalt aktsamt beteende i sjötrafik.   

 

Klart för slag Är ett seglingskommando som innebär att fartygets besättning 

gör båten redo för att flytta bommen från den ena till andra 

sidan. Detta görs när en kursändring gör att vinden måste träffa 

seglen från motsatt sida.  

  

Knop En knop innebär en sjömil i timmen, en sjömil är 1852 meter.  

För att dömas för sjöfylleri krävs ibland en fartkapacitet för 

båten på 15 knop. Det innebär en hastighet om 27,78 km/h.  

 

Navigatör Att navigera innebär att man läser sjökort eller GPS. 

 

Passagerare En person som färdas på ett fartyg utan att göra några uppgifter 

ombord. 

 

Redare Båtens målsman. Antingen äger han båten, eller hyr för en 

längre tid.  Redare kan man också bli genom att självständigt ta 

hand om en båts skötsel och underhåll. 

 

Segla Ordet är säkert vanligast använt i samband med båtar som förs 

fram av vind. Men det kan också betyda, som i uppsatsen, att 

man färdas till sjöss med ett fartyg. 

 

Sjön  Begreppet används ofta för att beskriva insjöar, men det 

används också, precis som här, för att beskriva havet. 

 

Sjövärdighet Är de tekniska och säkerhetsmässiga krav ett fartyg måste 

uppfylla för att få framföras. Befälhavaren ansvarar för att 

fartyget är sjövärdigt före och under resan.   

 

Skepp Alla fartyg som är minst tolv meter långa och fyra meter breda. 

 

Skeppare  Är ett annat ord för befälhavare.  

 

Sitta till rors Gör den som ansvarar för att båten styrs mot rätt kurs genom att 

fysiskt påverka båtens styranordning.  
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Förkortningar 

BrB    Brottsbalken  

EG    Europeiska gemenskaperna 

EU    Europeiska unionen 

FN    Förenta nationerna. 

FoF    Fordonsförordning (2009:211) 

FoL    Fordonslag (2002:574) 

FsäkL    Fartygssäkerhetslag (2003:364) 

HD    Högsta domstolen  

HovR    Hovrätten 

IntsjöT De internationella sjövägsreglerna 

KkL    Körkortslag (1988:488) 

LVTR    Lagen (2001:558) om vägtrafikregister 

LU    Lagutskottets betänkanden.  

ND    Nordiske domme i sjøfartsanliggender 

NJA    Nytt juridiskt arkiv 

NJA II    Nytt juridiskt arkiv del två 

Prop.    Proposition  

RH    Rättsfall från hovrätten 

SAOB    Svenska akademins ordbok 

SDR    Särskilda dragningsrätter 

SOU    Statens offentliga utredningar  

SjöL    Sjölag (1994:1009) 

SjöTF    Sjötrafikförordning (1986:300) 

SkL    Skadeståndslag (1972:200) 

SvJT    Svensk juristtidning 

TBL    Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 

TraF    Trafikförordningen (1998:1276) 

TR    Tingsrätten 

TSFS    Transportstyrelsens författningssamling. 

TSL    Trafikskadelag (1975:1410) 
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1 Inledning  
Sverige har ett rikt båtliv för fritidsseglare. Landet är ett av världens mest fritidsbåttäta länder, 

mycket kanske tack vare vår långa kust, vår allemansrätt och vårt strandskydd. 23 % av 

personerna i åldern 20-74 år vistades i en fritidsbåt under 2015. Hur många fritidsbåtar som 

finns är svårt att veta exakt då det inte förs något allmänt register. I en intervjustudie 2015 

uppgavs att det finns minst en båtägare i 14 % av Sveriges hushåll. I den. studien beräknades 

antalet båtar i sjödugligt skick till nästan 760 000 stycken. Det såldes 16553 nya båtar i 

Sverige 2015. 43 % av båtarna i Sverige har en maxhastighet på 15 knop eller mer.  

 

Trots friheten och naturupplevelserna som är förknippade med sjöfarten finns det tråkiga 

sidor. Kanske är just friheten ett av problemen. I Sverige dör i genomsnitt 30 personer per år i 

samband med fritidsbåtsliv. Två av tre båtägare saknar formell utbildning om regler till sjöss 

och att framföra båt. Det finns inget krav på att försäkra sin båt i Sverige, trots det är 

försäkringsgraden relativt hög då två av tre fritidsbåtar omfattas av någon form av båt-

försäkring.
2
  

 

Vad många kanske inte känner till är att flera av de regler som styr båtlivet i våra 

innerskärgårdar tillkom i slutet av 1800-talet som ett resultat av flera internationella 

konventioner som syftade till att underlätta handeln mellan länder. Dessa regler har varit 

viktiga för att tillse att stora lastfartyg fritt kan framföras i andra nationers hav och att skapa 

enhetliga regelverk för internationell fartygstrafik.
3
 Många av reglerna är säkert till stor nytta 

även för fritidsbåtar i inre vatten eftersom det ställs krav på visst sjövett till undkommande av 

olyckor. Men det kan också finnas problem med denna typ av regleringar för fritidsseglaren. 

Även sjölagens nyare regler kring sjöfylleribestämmelsen är utformade på ett sätt som kan 

göra tillämpningen problematiskt. Problemen med rättsläget illustreras med följande 

händelse.
4
 

 

1.1 Båtolyckan 

En mindre styrpulpetsbåt
5
 med utombordsmotor framfördes på natten av någon av de två 

ombordvarande som båda var berusade, en man och en kvinna. Utombordsmotorn ägdes av 

                                                 
2
 Transportstyrelsen, 2016, s. 14 ff.   

3
 Se avsnitt 2.1. 

4
  Jag har ändrat några av förutsättningarna i syfte att inte röja de inblandades identiteter. Någon av 

förutsättningarna har ändrats i syfte att lyfta in omständigheter för att göra exemplet något mer relevant. 
5
 Eftersom båten skrotats finns ingen uppgift om storleken på båten. 
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mannen, men båten ägdes av en annan person. Båten kolliderade med en segelbåt som låg för 

ankar. Mannen hamnade i vattnet på grund av olyckan, och blev liggande där i nästan 30 

minuter, tills en annan båt undsatte honom. Ingen av de ombordvarande i segelbåten försökte 

rädda mannen. Det kunde inte uteslutas att en skada på motorbåtens gasreglage inverkat till 

olyckan. Någon försäkringspremie var inte erlagd för motorbåten. Någon 

brottsplatsundersökning vidtogs inte, dock inhämtades båten en tid senare för teknisk 

undersökning. Det uppskattades att båten kunde framföras med en hastighet av 20 knop.  

 

Kvinnan som först erkände att hon kört återtog sitt erkännande efter att hon insåg att ett 

blodprov tagits på henne. Mannen uppgav att han hade förlorat minnet på grund av 

posttraumatiskt stressyndrom och kunde därför inte säga vem som framförde båten vid 

olyckstillfället.  

 

Åklagaren menade att han kunde bevisa att mannen framförde båten vid kollisionsögonblicket 

genom vissa indicier. Mannen åtalades därmed för grovt sjöfylleri, enligt 20 kap 4 § 2st. 

Sjölag (1994:1009) (SjöL) och för grov vårdslöshet i sjötrafik, enligt 20 kap 2 § SjöL. I andra 

hand menade åklagaren att mannen gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i 

sjötrafik även om han inte framförde båten. Åklagaren menade nämligen att mannen måste ha 

skött navigationen av båten då han kände till färdvägen, detta innebar att han utförde en 

uppgift som var väsentlig för sjösäkerheten. Att åklagaren bedömde vårdslösheten som grov 

berodde på att mannen tagit en avsevärd risk och brustit i gott sjömanskap, genom att i 

mörker framföra båten snabbt, i ett område där det fanns ankrade båtar. Att åklagaren 

bedömde sjöfylleriet som grovt berodde på att mannen varit avsevärt alkoholpåverkad och 

framförandet av båten inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. 

  

Mannen och kvinnan i motorbåten ansåg att besättningen på segelbåten begått brott genom att 

underlåta att undsätta dem när de befann sig i sjönöd. Dessutom menade de att befälhavaren 

på segelbåten varit vårdslös genom att ankra sin båt utan tänd ankarlanterna. Den tilltalade 

menade dessutom att han inte kunde dömas för sjöfylleri eftersom båten han färdades i inte 

kunde framföras i mer än 15 knop. Tingsrätten konstaterade att båten framfördes med allt för 

hög fart med hänsyn till siktförhållandena på platsen. Mannen dömdes dock inte till ansvar 

eftersom domstolen ansåg att det inte gick att fastställa att mannen hade styrt båten vid 

kollisionsögonblicket.  
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I en civilprocess med anledning av olyckan yrkade segelbåtsägarens försäkringsbolag 

(käranden) att den åtalade mannen (svaranden) skulle utge ett skadestånd om nästan 250 000 

kronor för att ersätta skadorna på den förolyckade segelbåten. Grunderna var i tur och 

ordning:  

- Svaranden hade framfört båten vårdslöst med hänsyn till siktförhållandena på platsen 

samt förtärt alkohol.  

- Svaranden hade som befälhavare låtit en berusad besättningsman framföra båten, och 

därmed fullgjort uppgift vilket väsentligen påverkat sjösäkerheten.  

- Svaranden hade som befälhavare och redare brustit i sitt sjösäkerhetsansvar genom att 

använda en båt med ett skadat gasreglage. 

- Svaranden var delägare i båten eftersom han ägde motorn. Av denna anledning är 

svaranden redare och ska ansvara som principal för personerna ombord. 

 

Svaranden anförde följande grunder för sitt bestridande:  

- Svaranden hade inte kört båten och var därför inte ansvarig för sjöolyckan.  

- Svaranden var inte befälhavare och utförde inga uppgifter vilka väsentligen påverkade 

säkerheten till sjöss.  

- Svaranden ägde inte båten och kunde därför inte ses som redare.  

- Käranden hade varit oaktsam genom att ankra sin båt utan tända ankarlanternor på en 

plats där andra båtar passerade. Styrpulpetsbåten hade inte framförts i för hög 

hastighet då siktförhållanden varit relativt goda och färdvägen var känd. Sammantaget 

menade svaranden att skadeståndet i vart fall borde jämkas, med hänsyn till att 

befälhavaren på segelbåten hade ett medansvar för det inträffade. 

- Eftersom svaranden är pensionär utan inkomst, eller förmögenhet, och käranden är ett 

stort försäkringsbolag ska skadeståndet i vart fall jämkas.  

 

I en senare inlaga stod käranden fast vid sina tidigare grunder men tillade:   

- Käranden hade inte varit oaktsam då båten hade ankrats på en plats som var skyddad 

ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

- Skadeståndet ska inte jämkas eftersom svaranden borde haft ansvarsförsäkring. 

Skadeståndslagens (1972:200) (SkL) jämkningsregler ska tillämpas restriktivt.  
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Exemplet ovan tjänar till att beskriva flera rättsliga problem som kan uppkomma i samband 

med sjölivet och omständigheterna är inte heller unika.
6

 Samtidigt kan konstateras att 

rättsläget i många fall är osäkert och reglerna är ofta skrivna för att tjäna handelsflottan. 

Befälhavare, redare och besättning är exempel på begrepp som på grund av sin nära koppling 

till handelssjöfarten är praktiskt svåra att applicera på fritidsseglare. Detta beror främst på att 

det sällan föreligger ett anställningsförhållande mellan personer på fritidsbåtar. Dessutom 

tycks domstolarna ofta göra analogier med biltrafiken för att bedöma sjörättsliga mål där 

fritidsbåtar är inblandade. Denna rättstillämpning kan för en person utan större erfarenhet av 

sjölivet te sig fullständigt rimlig. Men den praktiska skillnaden mellan att köra båt och att 

köra bil är väsentlig. Båtförandet ställer nämligen höga krav på förmågan att navigera och att 

värdera naturfenomen. Många gånger används också fritidsbåten som bostad under 

sommarsemestrar, där alkohol för vissa framstår som ett naturligt inslag – i vart fall när båten 

ligger tryggt förtöjd. Hastiga väderomslag kan dock ofta leda till att båten snabbt måste flyttas 

för att inte riskera egendomsförstöring. Dessutom är det fullständigt naturligt att i sjötrafik 

byta förare samtidigt som båten framförs, vilket inte låter sig göras lika enkelt i biltrafik. I 

biltrafiken ställs dessutom krav på körkort, trafikförsäkring, bilbesiktning och 

registreringsnummer – krav som inte ställs på fritidsseglaren. Allt detta sammantaget gör att 

biltrafiken och båttrafiken är praktiskt mycket olika. Är det då verkligen rimligt att 

domstolarna gör analogier till biltrafik för att bedöma sjörättsliga mål?       

 

1.2 Syfte och avgränsningar  

Syftet med uppsatsen är att redogöra för SjöL:s straffansvars- och skadeståndsregler som är 

tillämpbara för fritidsbåtar. Vidare jämförs med motsvarande bestämmelser i vägtrafiken för 

att analysera SjöL:s ändamålsenlighet. Fokus är härvid att söka svar på vilka motiv 

lagstiftarna haft när lagstiftningarna är inkongruenta. Dessutom problematiseras gällande rätt i 

relation till sjölivet i praktiken. För att besvara syftet kommer följande delfrågor att belysas:  

- Vem är redare och vem är befälhavare för en fritidsbåt, och vilka regler gäller för 

dessa subjekt? 

- Vilken kompetens krävs för att köra fritidsbåt? 

- Vilka straffansvarsbestämmelser är tillämpliga för fritidsbåtar?  

- Vilka skadeståndsrättsliga regler gäller till sjöss? 

- Vilka regler gäller för försäkringar för fritidsbåtar? 

                                                 
6
 Se framförallt avsnitt 3.4.  
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Kort ska sägas något om uppsatsens avgränsning, dels avseende materialet men också ämnet. 

Till att börja med är jag medveten om att många frågor måste bedömas för att nå upp till 

syftet. Här måste erinras att frågorna går in i varandra på ett sådant sätt att varje enskild fråga 

blir liten till omfånget. Genom hela uppsatsen begränsas materialet också till regleringarna 

kring fritidsbåtar som framförs i rekreationssyfte, ett ämne där ganska lite praxis och litteratur 

finns. Allmänna skadeståndsrättsliga begrepp används utan att definieras närmare. Denna 

avgränsning har också valts då uppsatsens straffrättsliga delar avhandlas. Uppsatsen 

begränsas också genom att inte avhandla straffbestämmelser där påföljden endast kan bli 

penningböter.
7
  

 

1.3 Metod och material 

Att sätta en etikett på en metod är inte alltid lätt. Många åsikter finns nämligen i doktrinen om 

vad metoder innefattar och vad de syftar till. Med anledning av att syftet med uppsatsen är att 

två inhemska regelsystem ska ställas mot varandra och jämföras, ligger det närmast till hands 

att benämna metoden som en komparativ studie. I doktrinen tycks dock råda konsensus om att 

komparativa studier är avsedda för att jämföra svensk rätt med utländsk rätt.
8
 Kanske beror 

detta konstaterande på att rättsvetenskapen nästan aldrig har behov av att jämföra två interna 

regelsystem. Jag frigör mig från det problemet genom att kalla metoden för en intern 

komparativ metod. Skillnaden mellan en intern komparativ metod och en gängse komparativ 

metod är således att objekten för jämförelsen är olika.   

 

En komparativ metod syftar till att förklara varför det finns likheter och skillnader mellan 

jämförelseobjekten och inte bara fastställa skillnaderna och likheterna. När detta görs i en 

gängse komparativ studie belyses ofta skillnaderna genom att se till ett lands rättsystem, 

politik, kultur, demografi eller geografi.
9
 Sådana aspekter kan dock inte tillmätas betydelse 

vid en analys av en intern komparativ studie. Istället måste detta göras genom att ta hänsyn till 

syftet bakom de enskilda bestämmelserna. Här måste många äldre förarbeten granskas för att 

förstå lagstiftarens motiv. Dessa summariska historiska delar har jag valt att integrera med 

kapitlena om gällande rätt, i de delarna används en rättshistorisk metod. Sandgren höjer ett 

varningens finger mot att blanda sekundära källor med historiska källor.
10

 Inga sekundära 

                                                 
7
 20 kap 3 § SjöL. 

8
 Sandgren, 2015, s. 54;Bogdan, 2003, s. 19-21. 

9
 Bogdan, 2003, s. 64-70. 

10
 Sandgren, 2015, s. 53. 
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källor används dock i de historiska delarna, med undantag för del två av nytt juridiskt arkiv 

(NJA II), vilket dock i sammanhanget bör anses vara en historisk primärkälla.  

 

En intern komparativ studie kräver att rätten beskrivs, eftersom metoden först får betydelse i 

en analys. För att göra detta måste dels gällande rätt för de båda regelsystemen utredas, men 

även kritiken mot gällande rätt måste behandlas. Kritiken är av vikt för att lägga grunden till 

en analys. Eftersom jag inte endast kan vara bunden av de auktoritära rättskällorna, då 

ändmålsenligheten med lagen ska bedömas, används en rättsanalytisk metod. Metoden är 

vidare än rättsdogmatiken som endast utgår från en hierarki av rättskällor: lag, förarbeten, 

prejudikat och doktrin. En rättsanalytisk metod är friare eftersom strängt taget alla former av 

material kan användas. Dessutom medger metoden en möjlighet att kritisera rätten, istället för 

att endast fastställa den.
11

 Arbetet utgår naturligtvis från att rättskällorna är uppbyggda kring 

en hierarki, med följande inbördes ordning: lag, förarbeten, avgöranden från högsta domstolen 

och doktrin. Det finns dock en tidsmässig aspekt vid tolkningen av rättskällor. Ett nyare 

avgörande från Högsta domstolen bör naturligtvis väga tyngre än ett betydligt äldre 

förarbetsuttalande. Andra källor som används är avgöranden från hovrätten, tingsrätten samt 

myndighetsuttalanden. Underrättsavgöranden används endast för att visa hur domstolarna 

behandlat frågor där rättsläget är oklart. Detta innebär att det inte ska ses som gällande rätt, 

men kan dock ge goda fingervisningar om hur rättsläget kan bedömas i högre instanser. Jag 

har också använt myndighetsuttalanden, inte som gällande rätt, utan som ett sätt att visa att 

gällande rätt i vissa avseenden avviker från myndigheters bedömning. Sådana uttalanden 

används också i de fall där rättsläget är oklart.  

 

I vissa fall behandlas obiter dictum i rättsfall, vilka har varit av relevans för att beskriva 

hypotetiska bedömningar av rättsläget. Detta framträder tydligt i avsnitt 3.4.3 som behandlar 

medverkan till sjöfylleri.   

 

Stor vikt har lagts vid att visa vilken kritik som finns i rättsvetenskapen, mot bestämmelserna 

som avhandlas i uppsatsen. I Svensk juristtidning (SvJT) har bland annat professor Hugo 

Tiberg riktat sådan kritik. Hugo Tiberg har skrivit lejonparten av den moderna litteraten inom 

svensk sjörätt. Han har också skrivit en mycket viktig internationell avhandling som 

behandlar befraktning av gods till sjöss.
12

 Goda grunder finns därför att beakta Tibergs kritik.   

                                                 
11

 Aa s. 45-47. 
12

 The Law of Demurrage, 2013.  
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Goda argument för att kritisera gällande rätt framkommer också genom skiljaktiga meningar i 

domar. Källorna har använts för att åskådliggöra argument för andra bedömningar, på samma 

sätt som kritiken ur doktrinen.   

 

Sättet att presentera arbetet skiljer sig mellan den sjörättsliga delen som omfattar kapitel 2-4 

och den trafikrättsliga delen i kapitel 5. Omfånget på de sjörättsliga delarna  är mycket vidare. 

Detta beror på att de sjörättsliga reglerna har varit det väsentliga för arbetet. Vägtrafikreglerna 

ska endast tjäna till att vara referensobjektet i jämförelsen. Metoden för att utreda gällande rätt 

är väsentligt densamma i båda delarna. Här ska dock sägas att källorna varit betydligt fler på 

trafikrättens område och med ett mycket klarare rättsläge. Doktrinen har därför varit 

framträdande i den delen. 

 

För att genomföra en studie av det här omfånget har det fordrats en väsentlig inläsning både 

för att identifiera juridiska problem samt för att samla in källmaterialet. Reglerna i SjöL är 

inte sällan från äldre tid, vilket innebär ganska svårtydda och summariska förarbetsuttalanden. 

Nyare regler bygger i stor del på internationella konventioner som helt saknar förarbeten. 

Endast avseende sjöfylleribestämmelserna finns rikligt med praxis, övriga bestämmelser i 

sjötrafiken har endast sällan varit föremål för domstolarnas prövning. 

 

Till de historiska inslagen har tillvägagångssättet varit att slå i äldre lagböcker för att 

identifiera SFS-nummer. SFS-numret har använts för att identifiera vilka förarbeten som legat 

till grund för en lag eller bestämmelse. Dessa förarbeten har studerats ingående. I vissa fall 

har jag accepterat att förarbeten inte går att hitta. Detta beror på att somliga regler har 

tillkommit genom äldre förordningar och traktat, där förarbeten saknas.    

 

För varje avsnitt i kapitel 2 och framåt har jag primärt genom universitetsbibliotekets databas 

sökt på begrepp som avhandlas i avsnittet. Det är inte möjligt eller ens läsvärt att redovisa 

exakt vilka sökord som använts, men ett exempel ska lyftas för att visa hur sökningen 

genomförts. Där redaransvaret har behandlats har en sökning på bibliotekets databas gjorts, 

sökningen har här varit mycket vid. Begrepp som använts har varit exempelvis: 

”redaransvar”, ”principalansvar”, ”redare”, ”sjörättsligt ansvar”, ”olyckor till sjöss”, ”sjörätt” 

och ”sjölagen”. Denna noggrannhet har varit en röd tråd genom hela arbetet. Noggrannheten 

har gjort att jag kunnat identifiera relevant litteratur. Litteraturens källförteckningar har också 

beaktats för att identifiera primära källor. 
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Samma sökbegrepp har också använts i rättsdatabasen Karnov eftersom det finns flera nya 

rättsfall och rättsvetenskapliga artiklar som inte behandlats i doktrinen. I vissa fall har de 

rättsvetenskapliga artiklarna hänvisat till rättsfall som inte finns i rättsdatabaserna. 

Exempelvis har avsnitt 3.4.6 som handlar om nödinvändningar vid misstänkt sjöfylleri i stort 

sett tillkommit via sådana källor samt genom sökning i databaserna på ”nöd sjöfylleri”. I de 

fall där antalet källor är litet och rättsläget är oklart har samma sökbegrepp använts i 

sökmotorn Google. I vissa fall har nyhetsartiklar av nyligen avkunnade domar varit till hjälp 

för att identifiera ett rättsfall. Google har också varit till hjälp för att söka allmän kunskap om 

sjölivet och för att förklara vissa begrepp. 

 

I kapitel 5 som behandlar biltrafik är metoden identisk med sjörättsdelarna, om än summarisk. 

Källorna på området är betydligt fler vilket gjort att jag behövt sålla. Jag har dock strävat efter 

att använda ny doktrin för att säkerställa att de rättsfall som behandlas fortfarande är aktuella.   

 

I analysen problematiseras Sjölagens bestämmelser i relation till biltrafikens motsvarande 

bestämmelser. Jag har i vissa fall använt egen erfarenhet för att beskriva hur sjölivet ter sig i 

praktiken. När sådana erfarenhetssatser används betonas dock detta särskilt. 

 

Källkritiken kommer till utryck genom att noggrant redovisa avvikande uppfattningar. Detta 

signaleras både i fotnoter och presenteras i löptext.  

 

1.4 Begrepp och utgångspunkter 

Sjölagen är skriven med utgångspunkt från att subjekten ombord på ett fartyg är en man.
13

 

Mycket vatten har flutit under båtarna sedan de dagar då dessa regler skrevs. Ostridigt är det 

så att även kvinnor idag vistas på vatten, med ansvar för sjösäkerheten.
14

 Jag använder dock 

genomgående ”han” när jag redogör för subjekten i SjöL. Syftet med denna ordning är dels 

stilistisk men också av pedagogiskt skäl.  

 

Jag använder begreppet fartygsdisponent i arbetet. Men det begreppet avser jag redaren, eller 

annan person som självständigt utan att redaren finns ombord nyttjar en båt. Sådana personer 

är den som hyr en båt i en enstaka vecka eller lånar en båt för en dagsutflykt. Begreppet 

                                                 
13

 Se t.ex. 6 kap 2 § 2 st. och 6 kap 5 § SjöL. 
14

 Även om en överrepresentation alltjämt föreligger för män i domarna på sjörättens område. Någon säker 

slutsats kan dock inte göras av betydelsen av det, eftersom överrepresentationen kan bero på att en mycket 

större andel män oftare svarar inför domstolen. 
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förekommer inte i någon av framställningens åberopade källor, utan är en 

författarkonstruktion.  

 

2 Sjölagens allmänna delar 
2.1 Sjölagens historia  

”Knappt någon del af handelsrätten är i följd af hela sin natur mer ägnad för internationell reglering än 

sjörätten: rättsförhållanden, som ofta nog grundas och upplöses i skilda delar af världen, böra så vidt 

möjligt behärskas af likartade normer i de olika länderna.”
15

 

Den första kända svenska sjölagen tillkom redan 1667, vilken sedermera ersattes av 1864 års 

lag. Den senare influerades starkt av norska och tyska regler. Lagens påverkan från utländsk 

rätt ansågs självklar, eftersom lagstiftningen ansågs vara en del av den internationella 

handelsrätten. Lagstiftarna ville därför så långt som möjligt ha motsvarande inhemska 

bestämmelser som fanns internationellt. De tyska reglerna ansågs stå i en särställning 

eftersom den i likhet med den skandinaviska sjörätten influerats av Hansan. Förlagan till nu 

gällande lagstiftning är den äldre sjölagen (1891:35) (ÄsjöL). Den tillkom efter en stark 

påverkan av engelsk rätt och den plimsollska rörelsen som syftade till enhetliga sjörättsliga 

begrepp, samt en modernare form av utredningar av sjöolyckor. Lagen utarbetades genom ett 

samarbete med övriga skandinaviska länder och var inte en ny lagstiftning, utan en 

omarbetning och en viss utveckling av lagen från 1864.
16

 Nästa större revision av lagen trädde 

i kraft år 1912 med anledning av att Sverige undertecknat en konvention tillsammans med 

lejonparten av världens sjöfartsstater. Konventionen syftade till att skapa gemensamma regler 

för sammanstötningsolyckor och bärgning.
17

Reglerna är i väsentliga delar fortfarande 

likalydande med dagens regler.
18

 Under 1900-talet förändrades lagen under flera tillfällen 

genom påverkan av framförallt FN-organet International maritime organization (IMO).
19

 

 

Till den nya sjölagen (1994:1009) (SjöL) gjordes inga större förändringar. De materiella 

skillnaderna mellan SjöL och ÄsjöL var framförallt en anpassning till IMO-regler avseende 

godstransporter. Andra förändringar var också en redaktionell modernisering av språket med 

                                                 
15

 NJA II 1891 s. 1. 
16

 Aa, s.1- 9. 
17

 NJA II 1913 s. 199-200. 
18

 Jmf t.ex. 220 § ÄsjöL med 7 kap 1 § SjöL. 
19

 SvJT 1968, s. 361 (361-362). 
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mer moderna begrepp. Kapitelindelning infördes också i lagen.
20

Efter inträdet i den 

Europeiska unionen (EU) harmoniserades sjörätten, i mindre grad, genom vissa direktiv.
21

  

  

Sjörätten är således ett resultat av samverkan och samarbete mellan sjöfartens länder under 

olika tidsepoker. Ett område inom sjörätten får dock anses nationell till sin natur, nämligen 

sjöfylleribestämmelserna, som skärpts väsentligt under de senaste årtiondena. Sannolikt har 

Sverige en av världens mest reprissiva lagstiftning avseende sjöfylleri.
22

   

 

2.2 Om båt, fartyg och skepp 

Regler om ansvarighet för och på fartyg regleras i SjöL. Begreppet fartyg definieras dock inte 

i lagtexten. Vad som sägs är att de fartyg som har en längd på minst 12 meter och en bredd på 

minst 4 meter betecknas skepp och att övriga fartyg betecknas båt, enligt 1 kap 2 § SjöL
 
. En 

båt är alltså ett fartyg som inte är ett skepp. Enligt 1 kap 3 § SjöL ska ett fartyg ha skrov och 

en styrinrättning. Begreppet har aldrig definierats i praxis på ett ingående sätt, dock har en 

tingsrätt bedömt att även roddbåtar omfattas av SjöL.
23

 Doktrinen använder olika definitioner 

för att fastställa vad som är ett fartyg.
24

 Rune har utarbetat följande definition: 

”Ett fartyg är ett redskap, ej alltför obetydligt till storleken, för befordran eller annan drift till sjöss 

vilket har skrov och kosntruktionsmässig manöverförmåga (styrförmåga) men icke till lika kan 

användas för drift till lands eller i luften.”
25

  

 

Schelin riktar kritik åt ett sådant långtgående fartygsbegrepp inte minst därför att motsvarande 

enkla fordon som cyklar ofta är undantagna från många straffbestämmelser på trafikrättens 

område.
26

 

   

2.3 Sjölagens subjekt 

I SjöL finns flera subjekt med olika ansvar. Vad som kännetecknar varje subjekt är dock inte 

uttalat. I det följande ska utredas hur man fastställer vem som är redare för en fritidsbåt, samt 

                                                 
20

 Prop. 1993/94:195 s. 1 och 2. 
21

 T.ex. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/20/EG av den 23 april 2009 om fartygsägares försäkring 

för sjörättsliga skadeståndsanspråk. 
22

 Jmf SvJT 2010, s. 606 (s. 617). 
23

 Schelin, 1995, s. 8 som hänvisar till rättsfallet DB 6/82 Stockholms tingsrätt.  
24

 Grönfors, 1952, s. 167, nämner att endast leksaks- och modellbåtar kategoriskt bör frånkännas Sjöl:s 

tillämplighet; Tiberg, 2015, s. 39, använder liknande argument, men undantar även flottar och stillaliggande 

bryggor. 
25

 Rune, 1991, s.19. 
26

 Schelin, 1995, s. 8. 
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vem som är befälhavare ombord på en fritidsbåt. Vidare ska något nämnas om SjöL:s övriga 

subjekt. 

 

2.3.1 Vem är redare för en fritidsbåt? 

Redaren är skadeståndsrättsligt ansvarig för fel eller försummelse tillskyndat av befälhavaren, 

en lots, besättningen, eller någon ombord som agerar på redaren eller befälhavarens uppdrag, 

enligt 7 kap 1 § SjöL.
27

 Redaren är också straffrättsligt ansvarig för att hålla fartyget 

sjövärdigt.
28

 Det finns ingen definition som pekar ut en redare i SjöL. I de allra flesta fall är 

det lätt att fastställa vem som är redare. Det är nämligen den som är arbetsgivare i förhållande 

till befälhavaren med besättning och som har det yttersta ansvaret för fartygets nautiska 

ledning.
29

 Denna definition besvarar dock inte vem som är att betrakta som redare i 

förhållande till fritidsbåten. Tiberg menar att redarterminologi inte är vanlig för fritidsbåtar.
30

 

Högsta Domstolen (HD) har dock så sent som 2013 åter fastslagit att redaransvaret gäller 

även för fritidsbåtar.
31

  

 

Tiberg använder begreppet båtens ”målsman” för att peka ut redaren. En redare är den som 

utrustar och bemannar ett fartyg för att bedriva sjöfart med det. Det är han som står för 

vårutrustningen och disponerar fartyget under säsongen med en rätt att bestämma vart det ska 

och vilka som får följa med ombord.
32

 Ofta finns ett starkt samband mellan äganderätten för 

båten och redaransvaret.
33

 Men redaransvaret och äganderätten kan mycket väl falla på olika 

personer. Om en person hyr eller lånar en båt under en till två veckor påverkas inte vem som 

är redare. Men om en person hyr eller lånar en båt under en säsong och ansvarar för det 

löpande underhållet, hamnar sannolikt redaransvaret på hyresmannen.
34

 HD har fastslagit att 

det är möjligt att avtala bort redaransvaret.
35

 Det är dock oklart huruvida denna möjlighet 

föreligger i fråga om fritidsbåtar eftersom rättsfallet belyste ett kommersiellt förhållande som 

varade under en längre tid. Om flera personer äger båten och tillsammans ansvarar för dess 

                                                 
27

 Redarens ansvar behandlas utförligt i avsnitt 5.3. 
28

 20 kap 1 § 2 st. SjöL. 
29

 Blom, 1985, s. 33. 
30

 Tiberg, 2015, s. 128; se också Blom, 1985 s. 34. 
31

 NJA 2013 s. 51. 
32

 Tiberg, 1973, s. 126 och 127. 
33

 Jmf. NJA 1978 s. 14. 
34

 Tiberg, 1973 s. 127. 
35

 NJA 1925 s. 398. 
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drift är det svårare att peka ut vem som är redare, eftersom lagtexten endast pekar ut redaren i 

singular. HD har dock bedömt att flera personer kan vara redare samtidigt.
36

  

 

Enligt min mening har en båtägare ett presumerat ansvar som redare. Om en båtägare vill 

undgå att betraktas som redare har han i vart fall en förklaringsbörda för omständigheter som 

gör att redaransvaret ska falla på en annan person. Först därefter måste en helhetsbedömning 

göras. Följande uttalande från HD stödjer den ståndpunkten: 

”Båten tillhörde X ensam när olyckan skedde. Med hänsyn härtill och till vad som blivit upplyst om X disposition 

över båten och om hans befattning med dess drift och underhåll är han att anse som redare.”
37

 

Denna bedömning ligger väl i linje med uttalanden i doktrinen.
38

 Transportstyrelsen menar att 

man juridiskt sett är redare så fort man äger minsta lilla fritidsbåt.
39

 Enligt min uppfattning är 

detta uttalande oprecist, även om stöd alltså finns för att presumera detta. Det kan ju nämligen 

tänkas att båtägaren inte har något att göra med båtens skötsel och i så fall är han inte heller 

redare.   

 

I det inledande exemplet var frågan huruvida man kan anse att ägandet av båtens motor kan 

innebära ett redarförhållande till båten. Inte sällan kan nämligen tänkas att båtens motor 

behäftar det större värdet av båtekipaget. Det finns inga rättskällor som besvarar frågan. I 

doktrinen används endast termenologin ägaren eller ägarna. I 1 kap 3 § SjöL regleras vad 

som räknas till tillbehör till fartyget. Lagtexten nämner inte uttryckligen motorn. Men att 

denna räknas som tillbehör till båten enligt nämnd regel har klart stöd i doktrinen.
40

   

 

Jag anser att det ligger nära till hands att utgå från sakrättsliga principer för att besvara frågan 

om vem som är redare i sådana fall. Samäganderätt till lös egendom kännetecknas av att ingen 

av ägarna har äganderätt till en konkret, urskiljbar del av godset. Varje ägare äger istället en 

andel av godset i sin helhet.
41

 En båt och en båtmotor bildar ett ekipage som sammanfogats 

genom viss bearbetning. Om olika personer tillsammans bidragit med material till denna 

sammanfogning finns två möjliga lösningar. Kan föremålen återigen lätt särskiljas utan 

väsentliga kostnader, eller väsentlig värdeförstöring, bör var och en förbli ägare till vad de 

                                                 
36

 NJA 1978 s. 14. 
37

 NJA 1978 s. 14. 
38

 Se SvJT 1968, s. 33; jmf. Tiberg, 1973, s. 127.jmf. Blom, 1985, s. 33; jmf. Tiberg, 2015, s. 128.  
39

 Transportstyrelsen, 2016, hemsida. 
40

 Regeln är sannolikt närmast av sakrättslig betydelse, se Rune, 1991, s. 27 ff. Det råder dock inkonsekvens i 

doktrinen om huruvida en båt ska behandlas som vanligt lösöre eller i enlighet med de regler som gäller för 

skepp, jmf.  Håstad, 2000, s. 40 och Rune, 1991, s. 203 med Millqvist, 2015 s. 151. 
41

 Håstad, 2000, s. 54. 
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bidragit med. Om sådant särskiljande inte lätteligen kan ske och det ena inte utgör en bisak till 

det andra är samäganderätt för handen.
42

 Enligt min uppfattning bör man alltså, vid en 

bedömning om motorägaren också är redare, pröva hur motorn varit monterad på båten. I vart 

fall bör en utombordsmotor som är monterad på ett gängse sätt kunna avskiljas så att 

samäganderätt inte uppstår. Om utombordsmotorn är fastbultad på ett sådant sätt att den inte 

går att montera av utan värdeförstöring, bör dock istället samäganderätt kunna uppstå. Om det 

istället rör sig om en inombordsmotor som kräver ett större arbete att demontera bör en 

motorägare normalt sätt kunna ses som en av flera presumerade redare.  

 

Som visats är det två omständigheter som ska ligga till grund för att bedöma vem som är 

redare för en fritidsbåt, nämligen: ägarskapet till båten, och övriga omständigheter exempelvis 

vem som ansvarar för fartyget genom skötsel och disposition. I de fall där fartyget 

sammanfogas genom olika personers egendom är det rimligt att utgå från sakrättsliga 

principer för att fastställa vem som är redare.     

 

2.3.2 Vem är befälhavare på en fritidsbåt?  

I 6 kap SjöL finns de huvudsakliga reglerna avseende befälhavarens skyldigheter. I 20 kap 

SjöL återfinns vissa straffrättsliga bestämmelser som tar sikte på befälhavaren. Fartygets 

befälhavare är dess högsta chef och har det övergripande ansvaret ombord.
43

 Befälhavaren är 

den ombord som ska se till så att fartyget framförs på ett sätt som är förenligt med gott 

sjömanskap och han ansvarar också för säkerheten till sjöss. Befälhavaren är också skyldig att 

känna till de påbud och föreskrifter som gäller för farvattnet.
44

 Endast en person kan vara 

befälhavare ombord. En befälhavare får endast lämna fartyget vid hamn eller säker 

ankarplats.
45

Detta synes tyda på att lagstiftaren förutsett viss kontinuitet avseende 

befälhavaransvaret.
46

 För handelssjöfartens del är det lätt att peka ut vem som är befälhavare. 

Det ska nämligen framgå genom endera anställningsavtalet eller genom mönstringen.
47

 

 

                                                 
42

 Håstad, 2000, s. 47. 
43

 Ihre, 2010, s. 43. 
44

 6 kap 2 § SjöL. 
45

 6 kap 7 § 2 st. SjöL. 
46

 Jmf, SvJT 1989, s. 377 (385). 
47

 Tiberg, 2015, s. 114. 
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Även fritidsbåtar ska ha en befälhavare.
48

 I äldre doktrin ansågs fartygsdisponenten
49

 alltid 

vara befälhavare på en fritidsbåt.
50

 HD har i ett senare fall, genom Malmö-domen, bedömt att 

den som faktiskt sitter till rors är ensamt ansvarig för sjöfylleri, om följande förutsättningar 

föreligger: (1) att den som disponerar båten inte aktivt påverkar förarens beslut, (2) att båten 

går att framföra ensam och (3) att föraren inte är oförmögen att utföra sin uppgift.
51

 Eftersom 

HD inte explicit i domen anförde att den som styrde också var befälhavare är det svårt att 

bedöma huruvida någon annan ombord samtidigt och lovligen berusad kunde anses vara 

befälhavare. HovR har i två domar bekräftat att befälhavaren är samma person som styr, om 

Malmö-domens uppställda rekvisit är för handen.  

 

I ett fall från HovR ansågs inte en sjuåring vara befälhavare för en fritidsbåt trots att han 

framförde denna. Istället bedömde domstolen att båtägaren som fanns ombord var 

befälhavare:  

”I 6 kap. sjölagen anges vilka uppgifter som åligger en befälhavare. Befälhavaren svarar bland annat 

för att ett fartyg är sjövärdigt. Därutöver ska befälhavaren agera på visst sätt om fartyget råkar i sjönöd 

eller om befälhavaren anträffar någon som är i sjönöd. En befälhavare kan i och för sig överlämna 

befälhavarskapet till en annan person ombord på ett fartyg. Men en förutsättning för att 

befälhavarskapet ska kunna överlämnas till någon annan är att det överlämnas till någon som har 

möjlighet att ta på sig detta på ett ändamålsenligt sätt.”
52

 

 

Ett annat fall gällde vårdslöshet i sjötrafik : 

”Nimbusbåten, i vilken X och Y färdades, var av sådant slag att den kunde framföras av en person. Vid 

sådant förhållande åvilar i praxis det s.k. befälhavaransvaret i första hand den som styr båten (jfr NJA 

1991 s. 636 rörande onykterhet till sjöss). I vissa fall kan dock ansvaret ligga på annan person, 

exempelvis om ett barn eller eljest en person utan någon sjövana styr båten efter båtägarens 

anvisningar. Något delat befälhavaransvar torde inte komma ifråga”
53

 

 

Således bör föraren av båten betraktas som befälhavare under förutsättning att de av Malmö-

domens uppställda rekvisit är för handen, under andra förhållanden bör fartygsdisponenten 

anses vara befälhavare.
54

 Transportstyrelsen menar att om ägaren är ombord, är han alltid att 

                                                 
48

 Se SvJT 1989 s. 377 (387), där Tiberg argumentar för vikten av att befälhavarskapet upprätthålls även för 

fritidsbåtar. 
49

 För begreppet fartygsdisponent se avsnitt 1.4. 
50

 Tiberg, 1973, s. 130.    
51

 NJA 1991 s. 636. 
52

 RH 2013:34. 
53

 HovR B 6037-06. 
54

 RH 1992: 63. 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1994-1009_K6?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/NJA_1991_S_0636?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/NJA_1991_S_0636?src=document
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anse som befälhavare, i andra hand är det föraren som är befälhavare.
55

 Även Rolf Ihre synes 

vara av uppfattningen att befälhavaren och båtens ägare är samma person om ägaren finns 

ombord. Under andra omständigheter anser han att befälhavaren är den som befälhavarskapet 

i behörig ordning överlämnats till. Han anser att domstolarnas bedömning inte givit 

”tillfredställande klarhet”.
56

 Noterbart är att dessa bedömningar alltså går på tvärs mot 

etablerad praxis och annan doktrin.  

 

Tiberg har i en artikel riktat allvarlig kritik mot bedömningen som gjorts av domstolarna, som 

han menar är ett sätt att förminska betydelsen av befälhavarrollen på fritidsbåtar. Han anser att 

de kurser som har bedrivits för ett par hundra tusen utbildade fritidseglare, betonar vikten av 

befälhavarens roll. I undervisningen framkommer att befälhavaren som kommer ombord på 

en båt skall kontrollera båtens sjövärdighet och sjöklarhet. Att man lätteligen kan byta 

befälhavare endast genom att överlämna rodret åt annan person som inte säkerställt fartygets 

sjöklarhet synes, enligt honom, inte vara välbetänkt. Han menar att befälhavarens straffansvar 

att undsätta människor i sjönöd ofta kräver stor kunskap om vilka egenskaper det egna 

fartyget har och huruvida det är rådigt att säkert ta båten till haveriplatsen. Därför anser han 

att detta beslut alltid ska vara underställt samma person som har varit skyldig att kontrollera 

båtens skick och räddningsutrustning. 

 

Hans lösning är att domstolarna ska avgöra vem som är befälhavare genom att utpeka vem 

som bort vara det, genom att bedöma vem som har rätt att företräda redaren och föra befälet. 

Redaren bör ha en rätt att själv utpeka en annan befälhavare, vilket må ske genom en tyst 

överenskommelse. Genom att finna en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse kan 

man också fastställa vem som är eller har varit befälhavare vid en kritisk tidpunkt. Om rätten 

inte kan fastställa en överenskommelse bör istället rätten fastställa vem som skall antas ha 

varit det. 

 

Däremot menar han att befälhavaren inte kan överlämna sitt befälhavaransvar under en 

pågående resa. Blir befälhavaren sjuk eller är påtagligt berusad bör dock ett formellt 

överlämnade av ansvaret kunna ske till en nykter person, som är tillräckligt erfaren och som 

också undersöker båtens säkerhet och funktioner. Tiberg kallar detta för ett nödbefäl. Det 

                                                 
55

 Transportstyrelsen, 2016, hemsida.  
56

 Ihre, 2011, s. 39. Det går istället också att få intryck av att ”tillfredställande klarhet” istället bör utläsas som 

”tillfredsställande resultat”. Författaren kan nämligen omöjligen ha missat hur domstolarna har bedömt 

befälhavarrollen för en fritidsbåt, efter Malmö-domen.  
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finns ingen möjlighet att samtidigt ha två befälhavare på ett fartyg. I många fall är det dock 

tänkbart att flera personer ombord har motsvarande kunskaper och ansvarsförhållandet inte 

heller är tydliggjort av redaren. Så kan det vara när en far skickar ut sina barn på havet med en 

uppmaning om att de ska samsas, eller när ett gift par som tillsammans äger en båt ger sig ut 

på havet. Sådana situationer är inte önskvärda. Men då detta inträffar är det fullt rimligt att 

domstolen tillskriver befälhavaransvaret på den som sitter till rors.  

 

Författaren klargör genom egen erfarenhet hur sjölivet ter sig i praktiken. På ruffade 

segelbåtar som används för dag- eller långsegling enas man ofta om vem som är befälhavare. 

Om detta inte framgår bör befälhavaren vara den person som sitter till rors vid tilläggningar 

samt vid knepiga seglingssituationer och som oftast sköter den övergripande navigationen. 

Den besvärligaste situationen är att fastställa vem som är befälhavare på de mindre 

motorbåtarna som används för dagsutflykt. Ofta torde det nämligen vara så att ingen tagit 

ställning till vem som ansvarar som befälhavare.
57

 Tiberg avslutar artikeln med anföra att:  

”Man gör det ansvarsfulla båtfolket en björntjänst om man avstår från att lägga befälhavaransvaret på 

den som vid ordnade förhållanden skulle ha setts som självklar befälhavare ombord. ” 
58

      

 

Noterbart är att det inte finns något domstolsavgörande som behandlar befälhavaransvaret i 

rena civilrättsliga avgöranden. Enligt min mening är det inte rimligt att ha ett civilrättsligt 

befälhavaransvar och ett annat straffrättsligt ansvar eftersom det endast kan finnas en 

befälhavare ombord. Ett annat problem med rättsläget är att HD i sina domskäl aldrig klart 

givit uttryck för att föraren som är ensamt ansvarig för sjöfylleri, också är att betrakta som 

befälhavare. HovR har dock i flera fall entydigt tolkat Malmö-domen på det sättet.  

 

Betydelsen av befälhavaransvaret har särskilt kommit att prövas genom 

sjöfyllerilagstiftningen som nyligen skärptes, därför behandlas ingående problematiken som 

uppstår när det inte går att fastställa vem som framfört båten under avsnittet om sjöfylleri.
59

  

 

2.3.3 Andra subjekt ombord 

I 7 kap 1 § SjöL nämns begreppet besättningsmän för att definiera redarens ansvar. Någon 

självständig regel i SjöL som pekar ut vem som är att betrakta som besättningsman finns inte. 

                                                 
57

 SvJT 1989, s. 377 (380-389). 
58

 SvJT 1989, s. 377 (s.389). 
59

 Avsnitt 3.4.2. 
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I doktrinen framgår att en besättningsman är en ombordanställd som inte är befälhavare.
60

 

Detta torde innebära att begreppet saknar relevans för fritidsbåtar. 

 

Redaren är också skadeståndsrättsligt ansvarig för andra, som på uppdrag av redare eller 

befälhavare utför arbete i fartygets tjänst, enligt i 7 kap 1 § SjöL. De subjekten definieras inte 

närmare i lagtexten men har fått sin innebörd genom doktrinen. Kretsen av personer som 

omfattas av regeln är mycket vid. Sådana personer är alla de som utför tjänst ombord och som 

inte är anställda. Familjemedlemmar och vänner omfattas av begreppet, om redare eller 

befälhavare har uppdragit eller tyst medgivit hjälp av dessa.
61

 Det viktiga är att det ska röra 

uppgifter i fartygets tjänst. Sådana uppgifter kan vara att reva segel, förtöja båten, navigera 

eller åtgärda något fel ombord. Även gästhamnspersonal som förtöjer båten hör till denna 

kategori. Var gränsen ska dras för att betraktas som tjänst ombord är dock inte helt tydligt. 

Utanför personkretsen faller i vart fall passiva passagerare som inte genomför någon uppgift 

ombord.
62

   

 

2.4 De internationella sjövägsreglerna och gott sjömanskap 

Enligt 1 kap 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) (SjöTF) ska de internationella 

sjövägsreglerna (IntsjöT) tillämpas inom Sveriges gränser, med vissa reglerade undantag. 

Detta är handlingsföreskrifter som tydliggör hur fartyg ska hanteras avseende exempelvis fart, 

utkik, väjning, ljusföring och hastighet. Sverige har flera nationella lättnadsregler, exempelvis 

om ljusföring och vissa regler som gäller i inre farvatten.
63

 Det framgår också av paragrafen 

att Transportstyrelsen ska publicera IntsjöT i svensk översättning. Reglerna finns i TSFS 

2009:44.  Dessa regler är av vikt för att bedöma om någon brustit i gott sjömanskap.  

 

SjöL förpliktar alla personer ombord, som inte är passagerare att uppträda med gott 

sjömanskap, enligt 20 kap 2 § SjöL. En närmare precisering av hur man ska uppträda för att 

efterleva kravet på gott sjömanskap saknas både i IntsjöT och i SjöL.
64

 Genom förarbetena 

framgår att regeln endast gäller befälhavare och andra som på fartyget fullgör tjänst av 

väsentlig betydelse för sjösäkerheten. Kravet på befälhavaren är principiellt viktigt och 

betonas i 6 kap 2 § SjöL. Genom ett förarbetsuttalande framgår att gott sjömanskap är ett 

                                                 
60

 Grönfors, 1952, s. 171; Blom, 1985 s. 35; Jmf dock Tiberg, 2015, s. 41, som menar att man kan vara 

besättningsman utan att vara anställd. Sannolikt avser han dock andra uppdragstagare ombord. 
61

 Blom, 1985 s. 36. 
62

 Grönfors, 1952, s. 174 och 175. 
63

 Tiberg, 2015, 146-149; se avsnitt 3.5. 
64

 Tiberg, 2015, s.150. 
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korrekt uppträdande till sjöss, ett riktigt bedömande av sakläget och rätt handlande i olika 

situationer till sjöss eller i land. Kravet på gott sjömanskap ska bedömas ”ganska strängt”
65

. 

Lagstiftaren menade förvisso att begreppet haft störst betydelse på handelssjöfarten, men man 

ville implementera ansvarskännandet även hos fritidseglaren, eftersom begreppet ska vara 

bestämmande för det aktsamhetskrav som ska råda på sjön vid bedömningen av vårdslöshet i 

sjötrafik.
66

  

 

HD har vid bestämmande av gott sjömanskap bedömt att den som följer IntsjöT också handlar 

med gott sjömanskap.
67

 Problemet med synsättet är att det kan vara aktsamt att bryta mot 

enskilda regler i IntsjöT om detta kan motiveras av gott sjömanskap. Likaledes är det möjligt 

att anses vara oaktsam även om man följer IntsjöT, om man samtidigt bryter mot gott 

sjömanskap. Gott sjömanskap ska med detta synsätt vara överordnad de internationella 

sjövägsreglerna.
68

 Detta följer också av del A regel 2a i IntsjöT:  

a. Intet i dessa regler fritar något fartyg eller dess redare eller befälhavare eller besättning från följderna 

av någon försummelse att åtlyda dessa regler eller att vidta de försiktighetsmått, som må betingas av 

vanligt sjömansbruk eller av särskilda vid tillfället rådande förhållanden. 

 

Tiberg menar att ett gott sjömanskap inte bara omfattar följande av föreskrifter, utan även 

sådant som markerar gott omdöme.
69

Han anser att omständigheterna i det enskilda fallet 

måste ligga till grund för bedömningen.
70

Genom uttalande av det numera nedlagda 

Trafiksäkerhetsverket följer: 

”Med gott sjömanskap avses således att båten bemannas och framförs med iakttagande av gällande 

föreskrifter och anvisningar. Gott sjömanskap anses bl.a. omfatta 

 att fartyget manövreras på lämpligt sätt med tanke på situationen och området, en säker 

kurs och fart 

 att fartygets manöveregenskaper tillvaratas 

 att hänsyn tas till annan trafik för att undvika farliga situationer och skador 

 ändamålsenlig och målmedveten användning av fartygets besättning och utrustning 

 förutseende av förhållandena 

 att fartyget och dess utrustning samt funktionsförmåga underhålls 

 att man tar hand om miljön, fartygets säkerhet och arbetssäkerheten 

 kontinuerlig utveckling och utbildning 

                                                 
65

 Prop. 1966:145 s. 200. 
66

 Prop. 1966:145 s. 198-201; Se avsnitt 3.5. 
67

 NJA 2000 s. 234;NJA 2004 s.764. 
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 Tiberg, 2015, s. 151. 
69

 Tiberg, 2011, s. 16. 
70

 Tiberg, 2015, s. 150. 
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 att fartyget bemannas enligt bestämmelserna 

 att förändringar i väderleks-, våg-, trafik- och belysningsförhållandena bedöms och 

förebyggande åtgärder vidtas i enlighet med slutledningarna för att garantera säkerheten 

 alla åtgärder, tillvägagångssätt och faktorer som hör till säker sjöfart.”
71

 

Det framstår dock, enligt min mening, som ytterst tveksamt att fritidseglaren måste 

upprätthålla alla dessa regler då det torde vara ett för strängt synsätt att bedöma en 

fritidseglare som oaktsam bara för att han exempelvis inte kontinuerligt utbildas.  

 

2.5 Båtkörkort  

Idag gäller för förare av skepp ett krav på skepparexamen i enlighet med kungörelse 

(1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar. Något kompetenskrav för att 

köra båt finns inte.
72

 Frågan har dock varit föremål för flera utredningar.  

 

En utredning på 1970-talet kom fram till att ett kompetenskrav skulle leda till förbättrad 

sjösäkerhet för båtföraren och fann det uppenbart att utbildningsnivån hos båtförarna måste 

höjas. Men det som talade mot tanken på ett sådant obligatorium var främst 

tillsynsproblamtiken och de ökade resurser som behövde läggas på tillsynsmyndigheterna. 

Utredarna ansåg också att det skulle vara svårt att genomföra kontrollerna i praktiken 

eftersom en vägspärr är svår att företa på sjön. Dessutom skulle ett kompetenskrav bli 

betydligt svårare att tolka och tillämpa än vad som gäller motsvarande bestämmelser i 

biltrafik. I biltrafik deltar inte bilens passagerare i något moment i manövreringen. Även i små 

fritidsbåtar deltar andra ombordvarande än föraren i olika manövrar. Kravet på kompetens 

borde enligt utredningen därför avse alla som deltar i båtens manövrering, vilket inte ansågs 

rimligt. Utredningen kom sammantaget fram till att inte förorda krav på obligatoriskt 

kompetenskrav. Däremot föreslog utredningen att båtförbund och framförallt grundskolor 

skulle ta ett större ansvar för utbildning i grundläggande sjövett. Utredarna ansåg att genom 

ökade krav på skolor och båtklubbar kunde ett krav på utbildning avvaktas under en 

femårsperiod, för att åter utreda om kompetensen behövde höjas genom lagstiftning.
73

     

 

Näringsdepartementet har senare också föreslagit en ordning där det krävs behörighetsbevis 

för att köra båtar som är minst 10 meter långa eller som kan framföras i minst 15 knop. 

Utredaren menade att en sådan reglering borde införas eftersom sjötrafiken allt mer kommit 

                                                 
71

 Trafiksäkerhetsverket, 2014, s. 1. 
72

 Ihre, 2011, s. 35. 
73

 SOU 1974:95 s. 67-76.  
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att likna biltrafiken, genom snabbare båtar såsom vattenskotrar och rib-båtar samt 

sammantaget fler båtar. Detta hade lett till trängre och mer svårnavigerade farleder. Dessutom 

menade utredaren att båtlivet ställer högre krav än tidigare både på gott sjömanskap och gott 

omdöme. Förslaget syftade inte till att fordra behörighet för att föra de allra minsta och 

långsammaste båtarna, eftersom sjösäkerhetsmässiga intressen måste vägas mot enskildas 

intressen av att fritt kunna ägna sig åt rekreation.
74

  

 

Något lagförslag om att införa körkortsplikt till sjöss har ännu inte lämnats till riksdagen. 

Bland personer som vistats i fritidsbåt det senaste året är 81 % mycket positivt inställda till 

åldersgräns för att framföra båtar över 15 knop. 61 % av de tillfrågade är också mycket 

positiva till att införa krav på förarbevis för att framföra snabbare båtar, endast 8 % av de 

tillfrågade uppger att de är mycket negativa till ett behörighetskrav.
75

  

 

2.6 Båtregister  

I Sverige ska skepp registreras i fartygsregistret.
76

 För fritidsbåtar finns inga tvingande 

bestämmelser om registrering. Mellan år 1987-1992 fanns det emellertid sådan lagstiftning. 

Frågan har också behandlats i riksdagen flera gånger både före och efter det lagen var i 

kraft.
77

 Frågan brukar innebära viss polarisering mellan vänster och höger i politiken, men 

också mellan båtägare och staten.
78

 

 

De skäl som anfördes för registreringsplikt i förarbetena till den då gällande lagen var bland 

annat, att det skulle leda till att myndigheterna får lättare att kontrollera ordningen och 

säkerheten till sjöss. Vidare ansågs att ett register medgav att myndigheter lättare kunde spana 

efter stulna och försvunna båtar. Registering ansågs också vara till fördel i fisketillsynen. Ett 

register ansågs också vara till gagn i beslutsprocesser då det ansågs kunna användas till 

planering av hamnbyggnader och samhällelig båt-service. Ett register betraktades också som 

ett effektivt sätt för hamnpersonalen att kunna få tag på en båtägare som blivit skyldig pengar 

i samband med vistelse i gästhamnar. Av miljöskäl ansågs det att myndigheter ibland kunde 

behöva nå en båtägare för att informera om tillfälliga hastighetsregleringar i vissa områden, 

men också för att kunna nå båtägaren i andra ärenden. Ett annat argument för att införa 
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 DS 2008:32, s. 39-44.  
75

 Transportstyrelsen, 2015 s. 102. 
76

 2 kap 1-5§§ SjöL. 
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 Se t.ex. prop.1962:94; SOU 1974:95;SOU 1977:25;prop.1986/87:121; prop. 1992/93:102; prop. 1996/97:130 

och SOU 1996:170. 
78

 SOU 1996:170 s. 43. 
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register var också att det var en förutsättning för att senare kunna lagstifta om obligatorisk 

ansvarsförsäkring till sjöss. Det fanns också en befarad oro för att människor skulle dumpa 

sina uttjänta plastbåtar i naturen, ett register skulle underlätta att hitta ägarna till dumpade 

båtar. Skatteskäl var också ett argument som anfördes, man ville försvåra att människor 

undandrog sig skatt genom att köpa dyra båtar. Dessutom skulle ett register underlätta för 

kronofogdens indrivningsförfarande.
79

    

 

När lagen avskaffades anfördes att ett register var ett oproportionerligt ingrepp eftersom 

nyttan med registret inte övervägde det integritetsintrång som var förenligt med registret. Det 

fanns inget absolut behov av registret för att tillgodose allmänna ordnings- och 

säkerhetssynpunkter eller de planeringsändamål och de statistiska ändamål som lagen skulle 

tillgodose. Dessutom hade sjöfartsverket bedömt att för att lösa vissa brister med då gällande 

lagstiftning, skulle det vara nödvändigt att införa mer långtgående reglering av 

registreringsplikten. Detta menade lagstiftaren inte var en rimlig utvidgning av lagen. De 

flesta remissinstanserna invände dock mot att avskaffa registret.
80

  

 

3 Sjölagens straffansvar 
 

3.1 Allmänt 

I SjöL:s 20 kap. finns de sjörättsliga straffbestämmelserna. Vissa av dessa regler är inte 

tillämpliga för fritidsseglare, vilket beror på att reglerna endast omfattar skepp eller fartyg i 

viss näringsverksamhet. Somliga regler är formellt tillämpliga även på fritidsbåtar men torde 

knappast tillämpas särskilt ofta eftersom dessa till sin natur tar sikte på näringsverksamhet.
81

 

De reglerna behandlas inte här. Vad som behandlas i kapitlet är befälhavarens garantansvar, 

sjösäkerhetsansvaret, sjöfylleribrotten, vårdslöshet i sjötrafik och avvikande från 

sjöolycksplats (smitning). Stor vikt läggs på sjöfylleribrotten då dessa är frekvent prövade av 

domstolarna och rättstillämpningen är mycket omdebatterad i doktrinen.   

 

3.2 Befälhavarens garantansvar  

3.2.1 Allmänt 

En mycket viktig regel som tar sikte på befälhavaren återfinns i 6 kap 6 § SjöL. Den stadgar: 
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Om fartyget råkar i sjönöd, är befälhavaren skyldig att göra allt som står i hans makt för att rädda de 

ombordvarande och bevara fartyget [---] 

Anträffar befälhavaren någon i sjönöd är han skyldig att lämna all hjälp som är möjlig och behövlig för 

att rädda den nödställde, om det kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget eller de 

ombordvarande. Om befälhavaren i annat fall får kännedom om att någon är i sjönöd eller om han får 

kännedom om någon fara som hotar sjötrafiken, är han under de förutsättningar som nyss angetts 

skyldig att vidta åtgärder för att rädda den nödställde eller avvärja faran i enlighet med de föreskrifter 

som regeringen meddelat för sådana fall. 

Reglerna är straffsanktionerade genom 20 kap 6-7 §§ SjöL.  

 

Befälhavarens skyldighet att bistå nödställda har sin grund i en internationell konvention från 

år 1910, vilken ratificerades år 1913. Regeln aktualiseras så fort befälhavaren får information 

om att någon är nödställd, oavsett hur informationen lämnas.
82

 Genom praxis har bekräftats 

att bestämmelsen också är tillämplig på fritidsbåtar.
83

 Även personer som medverkat till att 

skyldigheten åsidosatts kan också dömas till ansvar. Det krävs inte uppsåt för att ställas till 

straffansvar, det är härvid tillräckligt att dömas även vid oaktsamhet.
84

 Skulle underlåtenheten 

leda till att den förlista avlider är det möjligt att straffas även för vållande till annans död.
85

  

 

3.2.2 Sjönöd 

Begreppet sjönöd saknar en juridisk definition. Genom en tolkning av ordalydelsen 

framkommer att ordet ska tolkas som ”nödtillstånd till sjöss”
86

. Enligt min mening måste 

”nöd” förstås i enlighet med 24 kap 4 § brottsbalken (BrB). Nöd föreligger när fara hotar liv, 

hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Svårare blir det 

att bedöma hur ”sjö” ska förstås. Eftersom en straffbestämmelse inte får tolkas utanför sin 

ordalydelse är det enligt min mening tveksamt om räddningsplikten inträder då befälhavaren 

får kunskap om att förlista sjömän räddat sig upp på en obebodd ö. Om en båt däremot står på 

ett grund har sammanstötningen sådant direkt samband med det kringliggande vattnet att man 

på goda grunder bör anse att sjönöd föreligger.   

 

3.2.3 Befälhavarens skyldigheter vid sjönöd 

I 1 § förordning (2007:33) om befälhavares skyldigheter vid faror för sjötrafiken och sjönöd, 

framgår att förordningen innehåller bestämmelser om: befälhavares skyldigheter att vidta 
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åtgärder för att avvärja faror för sjötrafiken, samt att rädda personer i sjönöd i situationer som 

avses i 6 kap 6 § 2st. SjöL. Om befälhavarens skyldigheter vid sjönöd framgår att 

befälhavaren är skyldig att bege sig till olycksplatsen om han kan lämna hjälp som är 

behövlig, under förutsättning att detta inte är orimligt.
87

 Noterbart är att det inte finns någon 

generell räddningsplikt i svensk lag. De nu nämnda reglerna är därför ett undantag från denna 

princip.
88

  

 

3.2.4 Smitning 

Obehörigt avvikande från sjöolycka (smitning), inträder subsidiärt till befälhavarens 

garantansvar, vilket följer av 20 kap 8 § 2st. SjöL. Gärningsbeskrivningarna täcker således 

delvis varandra. Bestämmelsen blir tillämplig när en kollision inte föranleder att någon 

hamnar i sjönöd och där ingen omfattande hjälp behövs. Vad regeln kräver är att man ska 

uppge namn, hemvist och lämna uppgifter om händelsen. Andra subjekt än befälhavaren kan 

också bli ansvariga för smitning, exempelvis någon som har tillfälligt ansvar för ett i olyckan 

inblandat fartyg. Så kan det vara om någon drar en båt längs en brygga och skadar annat 

fartyg. Även den som halar in en lina och skadar en vattenskidåkare kan göra sig skyldig till 

brottet, även om han inte färdas med båt.
89

 Eftersom rekvisiten ska förstås på samma sätt som 

smitning från trafikolycka hänvisas till avsnitt 5.5. 

 

3.3 Sjösäkerhetsansvaret  

Sjölagen uppställer ett långtgående straffbart sjösäkerhetsansvar på befälhavaren enligt, 20 

kap 1 § 1 st. SjöL.
90

 Befälhavaren är skyldig att innan fartyget lägger ut från hamn försäkra 

sig om att fartyget är sjövärdigt och ska under resan bibehålla fartyget i sådant skick.  

Sjövärdighetsbegreppet tar sikte på fartyget och dess tillbehör såsom: segel, rigg, motor, roder 

och ankare. Sjövärdigheten innebär att fartyget måste kunna motstå sjöns förutsägbara faror, 

men det krävs dock inte att fartyget ska kunna motstå förhållanden som klassas som extrema. 

Innebörden är samtidigt att det inte räcker att en båt är värdigt att klara dåligt väder som ofta 

förekommer i farvattnet, det måste fastmer kunna motstå sjöns förutsägbara faror.
91

 Härmed 

har vi kommit till själva kärnfrågan, nämligen: var ska gränsen dras för vad som är 
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oförutsägbara faror? Björkelund menar att svaret går att finna genom att tolka amerikanska 

rättsfall:  

”I the warren Adams talas det sålunda om `marine casualities resulting from the violent action of the 

elements`, i The Giulia om `perils… wich are of an extraordinary nature or arise from irrestible force or 

overhelming power, and which cannot be guarded against by the ordinary exertions of human skill and 

prudence` och I The Rosalia slutligen, beskrevs ``peril of the sea` som `something so catastrophic as to 

triumph over those safeguards by which skillful and vigilant seamen usually bring ship and cargo to 

port in safety`. Gemensamt för de här nämnda och en mängd efterföljande rättsfall är sålunda, att för 

vädret skall anses utgöra `peril of the sea` så måste det kunna beskrivas med ord som `violent`, 

`extraordinary`, `exceptional`, `extreme`, `abnormal`, `catastrophic` `unusual occurrence` eller 

liknande”
92

.     

 

Sjövärdighetsbegreppet måste också bedömas utifrån vilken resa som ska företas. Det innebär 

att kraven för en atlantsegling på vintern är strängare än de som gäller en kortare tur en lugn 

sommardag. Skulle befälhavaren under resans gång informeras om att hårt väder är att vänta, 

ska sjövärdigheten utgå från den nya informationen.
93

 HD har fastslagit att hård storm med 

orkanliknande vindbyar på Östersjön i september månad ska anses vara oförutsägbart väder.
94

 

Inget rättsfall har dock behandlat frågan om straffansvar på grund av sjösäkerhetsbrister på en 

fritidsbåt. Tiberg anser det dock vara självklart att alla regler i SjöL är tillämpliga för 

fritidsbåtar om inget annat särskilt stadgas.
95

 Lagstiftaren har givit principiellt uttryck för att 

ansvarsbestämmelserna i SjöL är tillämplig på all sjöfart, i synnerhet sådana 

ansvarsbestämmelser som avser säkerhetens till sjöss.
96

 Således finns det enligt min mening 

inga skäl att anse att regeln skulle sakna tillämplighet för fritidsbåtar. 

 

Redaren har ett straffansvar för att avhjälpa sjövärdighetsbrister som han bort känna till. 

Redaren är också skyldig att hindra ett fartyg från att gå till sjöss om en sjösäkerhetsbrist kan 

leda till allvarlig fara för de ombordvarande, enligt 20 kap 1 § 2-3 st. SjöL. Det krävs för att 

redaren ska kunna ådra sig straff att fartyget befinner sig vid land när redaren inser bristen. 

Om ett fel upptäcks när fartyget är till havs kan således inte redaren straffas. Med begreppet 

                                                 
92

 Björkelund, 1970, s. 73, i bokkapitlet förekommer fler djupblodade rättsfallsanslyser av utländska 

sjörättsdomar. 
93

 Björkelund, 1970, s. 71-79. 
94

 NJA 1933 s. 691. 
95

 SvJT, 1989 s. 377 (382). 
96

 NJA II 1967 s. 125. 



32 

  

allvarlig fara krävs inte nödvändigtvis livsfara. Däremot är endast fara för annans egendom i 

sig inte tillräckligt för straffansvar.
97

  

 

3.4 Sjöfyllerilagstiftningen  

3.4.1 Allmänt 

Regleringen kring sjöfylleri har genomgått betydande förändringar genom historien. Den 

senaste ändringen från 2010 medförde en väsentlig skärpning av lagen. Promillegränserna 

kom nu att motsvara de regler som gäller för bilkörning, både vid brott av normalgraden och 

för grovt brott. Reglerna kring biltrafik har varit förebilden för de skärpta regleringarna, med 

motiv som känns igen från motsvarande paragrafer för trafikbrott. Kritiken mot att på detta 

sätt jämföra biltrafiken med båttrafiken har varit omfattande. Skillnader finns också mellan 

reglerna. Båtens storlek och dess fartkapacitet är ofta avgöranade faktorer för att ansvar ska 

kunna utkrävas. 

     

Enligt 20 kap 4 § SjöL 1st. stadgas att den ska dömas för sjöfylleri som framför ett fartyg med 

en motordrift som kan framföras med en hastighet om minst 15 knop, eller har ett skrov som 

är minst 10 meter långt. Man kan också, enligt detta stycke, dömas om man på ett sådant 

fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. För att dömas enligt 

detta stycke krävs en alkoholkoncentration i blodet om minst 0,2 promille.  

 

I 20 kap 4 § 2 st. finns en subsidiär regel som medger ansvar oberoende av båtens fart, längd 

eller alkoholkoncentration i blodet. För att dömas till ansvar är det tillräckligt att någon 

framför eller annars utför en väsentligt uppgift för sjösäkerheten ombord på ett fartyg och är 

så påverkad av alkohol, eller annat medel, att det kan antas att denne inte kan utföra 

uppgiften på ett betryggande sätt. 

 

 I 20 kap 5 § SjöL regleras grovt sjöfylleri. Regeln uppställer fyra alternativa rekvisit som 

rättstillämparen särskilt måste beakta i sin bedömning.  Dessa rekvisit behandlas under avsnitt 

3.4.5.   
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3.4.2 Vilka kan dömas? 

De som kan dömas för sjöfylleri är alltså den som framför ett fartyg, eller den som på ett 

fartyg annars fullgör en uppgift av väsentlig uppgift för sjösäkerheten. 

 

I förarbetena definieras inte hur ordet ”framföra” ska förstås. Av tolkningen av ordalydelsen 

framgår att ordet betyder ”transportera fram” ”frakta”, ”laga att något kommer fram”, ingen 

definition innefattar ”styra” eller liknade ord. Detta bör innebära att ordet har en vidare 

definition än ”att styra”.
98

 I en utredning med förslag om förarbevis för båt anfördes att 

styrandet endast är en del i framförandet. Det ansågs inte vara rimligt att den med den 

föreslagna behörigheten alltid skulle sitta till rors, eftersom hans kunnande i vissa fall bättre 

kom till nytta vid navigeringen eller vid segelföringen. Det betonades att föra ett fartyg inte är 

detsamma som att styra ett fartyg.
99

 För de större fartygen i handelsflottan anses inte 

framförande och styrande vara samma sak. Den som anses framföra ett handelsfartyg är det 

vakthavande befälet och det behöver inte nödvändigtvis vara samma person som sitter till 

rors.
100

   

 

Domstolarnas bedömning av vem som framför en fritidsbåt har trots detta tolkats som samma 

person som sitter till rors.
101

 Huruvida det är möjligt att straffa någon som för fram båtens 

gasreglage, eller ställer in kursen på fartygets autopilot, i egenskap av framförare är oklart. I 

ett förarbetsuttalande nämndes ”biträdande vid förande” som straffbart, dock exemplifierades 

inte vilka handlingar sådant biträde avsåg.
102

 

 

En person som alltid kan dömas är befälhavaren, vilken oftast är samma person som faktiskt 

styr fritidsbåten, dock inte alltid.
103

 Om båten driver eller framförs förarlös bör, enligt två 

domar från HovR, ansvaret tillskrivas fartygsdisponenten: I ett fall från HovR hittades en båt 

drivande intill en brygga, de två ombordvarande sov: 

”Det är tydligt att båten - i varje fall sedan de ombordvarande fallit i sömn - inte låg vare sig säkert 

förtöjd eller säkert för ankar. I ett sådant läge måste den som är ansvarig för båten hålla sig beredd att 

vid behov gripa in genom att förtöja, ankra eller flytta båten; behovet kunde i detta fall ha aktualiserats 
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så enkelt som genom en uppmaning av bryggans ägare att avlägsna båten. Men X, båtens ägare och 

förare, var uppenbarligen ej i stånd att på betryggande sätt utföra något sådant.”
104

 

I det andra fallet ansåg HovR, att: 

”Endast om båten går, driver eller ligger förarlös bör det kunna tillskrivas en ombordvarande person, 

med ställning av ägare, redare eller befälhavare, uppgiften att svara för båtens säkerhet och hålla honom 

straffansvarig för det han är för berusad för att kunna göra detta.” 
105

 

Rättsfallen ger, enligt min mening stöd för att om fartyget framförs med hjälp av autopilot, 

bör straffansvar kunna riktas mot fartygsdisponenten. 

 

Svårare är det att peka ut andra som har ett väsentligt ansvar för sjösäkerheten. Detta kommer 

sig av att ansvarsfördelningen ombord på en fritidsbåt inte är av den formella karaktär som 

gäller i yrkessjöfarten. Här måste en bedömning göras om vilken typ av båt som avses, vilka 

som finns ombord och hur ansvarsfördelningen mellan dem ser ut.
106

 Enligt ett obider dictum 

från HovR är ansvar för navigation, att sköta om riggen på segelbåt, att biträda med utkik och 

att bära av typiska uppgifter ombord som väsentligen påverkar säkerheten till sjöss.
107

 Det är 

dock ett uttalande som, enligt doktrinen, sannolikt inte ska tillmätas allt för stor betydelse.
108

 

Rekvisitet en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss bör i vart fall inte kunna 

omfatta alla uppdragstagare ombord, eftersom väsentlighetskravet för sjösäkerheten är en 

snävare definition än vad uppdragstagare ombord innefattar. Någon ombord som hissar båtens 

flagga är definitionsmässigt en uppdragstagare ombord, men uppgiften är inte av väsentlig 

betydelse för sjösäkerheten.
109

  

 

Enligt Tiberg finns en diskrepans mellan SjöL:s befälhavaransvar och den faktiska 

rättstillämpningen.
110

Det mest omstridda problemet om sjöfylleri handlar om 

fartygsdisponenten i relation till den som styr, där frågan ofta är om fartygsdisponenten är 

befälhavare eller passagerare. Tre rättsfall från HovR och ett fall från HD illustrerar 

problemet. Vad alla domar har gemensamt är att fartygsdisponenten varit den som känt till 

farvattnet och haft det större kunnandet i att framföra båten. I två av domarna var det 

dessutom oklart vem som framfört båten.  
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En yngre man hade lånat sin moders motorbåt för att åka ut på sjön med sin kamrat. Båten kolliderade 

med ett timmersläp och kapsejsade. Båda var så berusade att de inte kunde minnas vem som kört. TR 

kunde inte fastslå vem som kört, men konstaterade att den tilltalade borde varit nykter eftersom han 

disponerat båten och haft en ställning ombord som innebar ett åliggande att svara för säkerheten. Han 

fälldes därför till ansvar. HovR menade istället att endast den som kört hade en säkerhetsfunktion på en 

så liten båt. Den tilltalade friades därför. 

HovR anförde: 

”Det anförda ger stöd åt uppfattningen att det på en fritidsbåt av den här storleken normalt inte kan 

tillskrivas annan än föraren att han fullgör uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss - i 

straffrättslig mening. Endast om båten går, driver eller ligger förarlös bör det kunna tillskrivas en 

ombordvarande person, med ställning av ägare, redare eller befälhavare, uppgiften att svara för båtens 

säkerhet och hålla honom straffansvarig för det han är för berusad för att kunna göra detta.”
111

 

 

I Malmö-domen från 1991 prövade HD liknande omständigheter.  

Den tilltalade disponerade en mycket snabb och förhållandevis stor motorbåt. Han avsåg att dricka 

alkohol ombord, därför hade han bett en för honom okänd taxichaufför medfölja för att köra båten. 

Föraren fick innan resan viss information om hur båten skulle köras. I målet var det utrett att den 

tilltalade gav instruktioner om vilken fart som skulle hållas, samt vissa hänvisningar om vilken kurs 

som skulle hållas. Två timmar efter färden hade den tilltalade över två promille i blodet. HD fastslog att 

för att den tilltalade ska vara ansvarsfri krävs det att han överlämnar det fulla ansvaret för båten och 

säkerheten till sjöss, på ett sådant sätt att han inte har uppsikt över förarens uppgifter. Vidare ska han 

inte ha för avsikt att ingripa med order och kommandon. HD fastslog att föraren var kapabel att föra 

båten. HD ansåg inte heller att den tilltalade hade ingripit i navigeringen på ett sätt som tydde på att 

föraren utfört sitt uppdrag osjälvständigt. Åtalet ogillades därför.
112

 

HD anförde inte explicit i domen att den som styrde skulle anses vara befälhavare, men HovR 

gjorde i samma mål följande uttalande:  

”Även på en nöjesbåt skall finnas en enda befälhavare som till sjöss har det övergripande ansvaret för 

båten. X var den som ansvarade för båten och ägde de nödvändiga kunskaperna för att kunna navigera. 

Han har haft ställning som befälhavare.”
113

 

 

 I en senare dom, Skuru-domen, var omständigheterna följande:  

Den tilltalade hade varit i Vaxholm med två vänner och köpt alkohol som de drack i den tilltalades båt. 

Strax innan de kom fram till hemmabryggan kolliderade de med en båt som låg för ankar. Den tilltalade 

medgav att han kört båten en stor del av dagen men inte vid själva olyckstillfället. Alla ombord var 

påtagligt berusade och den tilltalade hade 1,5 promille i blodet. Det kunde inte fastställas vem som kört. 

TR fann att den tilltalade som ägare av båten, sjövan och känd i farvattnet var ansvarig som befälhavare 
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även om han inte höll i ratten vid olyckstillfället. Han fälldes därför för sjöfylleri. HovR fastslog dock 

att det inte gick att utesluta att den tilltalade frigjort sig från sitt befälhavaransvar, eftersom 

ansvarsförhållandena ombord inte var tillräckligt utredda. Han friades därför. 

HovR anförde: 

”Därtill kommer att ägaren i princip kan föra befälet, i varje fall då han är ombord [---]Och i egenskap 

av befälhavare skall han sörja för att båten förs och handhas på ett sätt som är förenligt med gott 

sjömanskap. Det gäller även om han inte sitter till rors. Brister han därutinnan, kan han ådra sig 

straffansvar. Han kan sålunda bli ansvarig som gärningsman, ifall han inte håller sig beredd att gripa in i 

navigering eller manövrering om det skulle behövas. Och även om ägaren ej är med ombord kan han bli 

ansvarig, ifall han t ex överlämnat åt en berusad person att föra båten själv. [---] I brist på klarhet 

härutinnan kan X inte heller fällas till ansvar för det att han vid detta tillfälle var för onykter för att 

kunna gripa in som befälhavare på ett sjösäkerhetsmässigt betryggande sätt.”
114 

Rättsfallet som ofta är hänvisat till som ett särskilt relevant rättsfall i rättskällorna. Domen är 

dock enligt min mening, behäftad med väsentliga brister. Vad HovR tycks mena är att 

fartygsdisponenten får vara berusad under förutsättning att han är beredd att gripa in som 

navigatör eller rorsman. Men om han åtar sig en sådan uppgift kan han ansvara för sjöfylleri. 

Om detta rättsfall skulle ges allt för vid tolkning riskerar båtägaren en besvärlig situation.  

  

Det ska tilläggas att alla de nu refererade domarna är avkunnade före den nya skärpta 

sjöfyllerilagen trädde i kraft. Den nya lagstiftningen ändrade dock inte vilka subjekt som kan 

ställas till ansvar, då förändringen endast avsåg striktare gränsdragning vid förande av vissa 

båttyper. Som tidigare nämnts har två nyare fall från HovR tydliggjort många av de äldre 

fallens oklarheter. Där det alltså fastställs att föraren och befälhavaren avser samma person 

om rekvisiten som uppställdes i Malmö-domen är för handen.
115

 Något som dock inte med 

tydlighet kom till uttryck i Malmö-domens domskäl.
116

 Att HD inte explicit givit uttryck för 

denna uppfattning, innebär enligt mitt förmenade, att man inte med önskvärd säkerhet kan 

besvara hur HD hade tolkat befälhavaransvaret i en ren civilrättsligt tvist om skadestånd, eller 

för andra straffbara handlingar enligt SjöL.
117

 

  

Frågan om vilken kompetens den som styr ska betinga för att kunna anses som befälhavare 

och på vilket sätt fartygsdisponenten straffritt ska kunna påverka förarens uppgifter har varit 

föremål för bedömning i Grinda-målet från HovR, vilket avsåg vårdslöshet i sjötrafik. 
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En man och en kvinna var ute med en båt. Mannen ägde båten och hade inledningsvis kört denna, den 

aktuella dagen, men hade överlämnat rodret åt kvinnan. Meningen var att mannen skulle ta över rodret 

när de kom till en trängre farled. Kvinnan ville nämligen inte köra där eftersom hon givit uttryck för att 

sundet ”var besvärligt”. Innan de bytte förare kolliderade fartyget med en annan båts akter. Frågan var 

om både mannen och kvinnan var ansvariga för sjöolyckan. TR kom fram till detta. HovR menade att 

kvinnan körde, det fanns inget som talade för att hon inte gjorde detta självständigt, eller att hon inte var 

kompetent nog. Därför dömdes hon ensamt.  

En dissident i HovR anförde dock följande: 

 ”Frågan om X vid tillfället ifråga överlämnat det fulla ansvaret för båtens framförande till Y får istället 

bedömas utifrån samtliga omständigheter runt färden. Därvid har framkommit att det var X som till en 

början framförde båten. Y tog över ratten vid Grinda, när X tog en rökpaus. Däremot har framkommit 

att X denna gång gjort påpekanden till Y om andra båtar och även frågat henne om han skulle ta över 

ratten igen. Y har ändå valt att fortsätta vid ratten ytterligare en bit. Hon har dock inte avsett att köra 

hela vägen tillbaka till Hästholmen, enligt egen uppgift, därför att sista biten innehöll för svåra moment 

som hon inte ville öva på denna gång. Med hänsyn härtill och då varken X eller Y vid dessa tidigare 

tillfällen uppfattat situationen så att Y självständigt framfört båten måste deras uppgift om att X denna 

gång överlämnat det fulla ansvaret för framförandet till Y anses vara en efterhandskonstruktion. Jag 

anser det alltså vara klarlagt att X vid olyckstillfället hade kvar ansvaret för framförandet av 

Nimbusbåten”.
118

   

 

Sammanfattningsvis är rättslaget följande avseende fritidsbåtar som kan framföras ensam. 

Den som sitter till rors kan alltid dömas. Fartygsdisponenten kan dömas om han inte 

överlämnat det fulla ansvaret till den som sitter till rors, eller då rorsmannen är oförmögen att 

framföra båten.  

  

Tiberg
 
har i flera artiklar riktat mycket stark kritik mot domstolarnas bedömningar.

119
 Kritiken 

riktas primärt mot att det görs en bedömning utifrån ett ”bilförarperspektiv”. Skillnaden 

mellan båt- och biltrafik påstås vara omfattande. Navigation kräver nämligen kunskap om 

väder, vågor och grundförhållanden i ofta svår miljö.
120

 Dessutom anförs att befälhavarens 

skyldigheter enligt SjöL, är av ett annat mer övergripande slag än det rena kommandot och 

dessa skyldigheter kräver inte samma omedelbara uppmärksamhet som navigation av fartyget. 

Istället är befälhavarens yttersta uppgifter att ansvara för att fartyget handhas på rätt sätt och 

att ha ansvar för att fatta kloka avgöranden i en kritisk situation. Det hindrar inte befälhavaren 

från att äta, eller att sova, men han är alltid befälhavare. Vidare anser han att om föraren är 
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ensamt ansvarig för sjöfylleri korresponderar inte regeln till vilka som kan straffas för 

vårdslöshet i sjötrafik. I den regeln kan nämligen alla som brister i gott sjömanskap dömas. 

Det skulle alltså innebära att det är fler ombord som behöver vara varsamma än som behöver 

vara nyktra.
121

 Han menar att det är orimligt att befälhavarens skyldighet att undsätta 

nödställda ska läggas på någon som tillfälligt sitter till rors.
122

 Det bör finnas en presumtion 

för att den som ansvarade för båten i samband med att den lade ut från bryggan också är 

befälhavare under hela resan.
123

 Detta synsätt var gällande rätt fram tills avgörandet i Malmö-

domen.
124

 En annan lösning bör vara att den ombord som bestämmer över kursen och farten 

ska vara befälhavare oavsett vem som styr. Att den som faktiskt styr båten också ska dömas 

om det kan bevisas vem som gjort detta, menar Tiberg dock vara riktigt.
125

 Han menar trots 

detta att Malmö-domen är mer acceptabel än vad Skuru-domen är eftersom 

fartygsdisponenten i Malmö-domen överlämnat befälhavaransvaret redan innan båtfärden 

påbörjades. Skuru-domen är dock underkänd eftersom det enligt hans förmenande är orimligt 

att en åtminstone halvfull båtägare överlämnar styrningen till en annan ombord som 

uppenbart inte är nykter. Det är inte ett överlämnande av befälet på det sätt som SjöL reglerar. 

Tiberg menar att domstolarna ser befälet på en nöjesbåt som en trivial uppgift som kan 

överföras ”hipp som happ på någon som finns till hands” på någon som ”verkar ha en rimlig 

förmåga” att klara den. Detta synsätt strider mot vad som lärs ut på landets 

navigationsundervisning och mot vad som är internationellt vedertaget. Rättstillämpningen 

riskerar att bli förödande för sjösäkerheten när snabba båtar ökar i antal. Han menar att 

domstolarnas uppfattning om att ”förande” och ”styrande” är samma sak, är så ingrodd att den 

knappast kommer kunna ändras.
126

    

 

I samband med den senaste ändringen av sjöfylleribestämmelserna har i en utredning betonats 

att navigation är en omständighet som är av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. 

Utredarna konstaterade att det därmed saknas skäl att frångå de regler som alltjämt gäller.
127

 

Uttalandet är dock betänkligt eftersom man å ena sidan ville framhäva navigation som 

väsentligt för sjösäkerheten, men å andra sidan hänvisade till de regler som alltjämt gäller, 
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regler som dittills inte givit navigation den betydelsen för domstolarna. I prop. 2009/10:6 som 

låg till grund för de nya bestämmelserna utvecklades inte detta vidare. 

 

3.4.3 Medverkan till sjöfylleri 

Enligt 23 kap 4 § BrB kan medverkande dömas för brott som avses i annan författning än 

BrB, under förutsättning att fängelse kan följa på brottet. Att medverkansbestämmelsen är 

tillämplig för sjöfylleri tydliggörs också i 20 kap 15 § 1 st. SjöL. Betydelsen av bestämmelsen 

är att inte bara den som utfört den straffbara handlingen kan straffas, utan också den som 

främjat handlingen med råd eller dåd, det vill säga med fysiska eller psykiska medel. En 

medverkande som inte är gärningsman döms antingen för anstiftan, eller medhjälp till visst 

brott.
128

 Vid rattfylleri är det inte ovanligt att medföljande passagerare döms om han har 

främjat gärningen.
129

 Avseende medverkan till sjöfylleri är detta ett brott som synes mycket 

försiktigt prövat.
130

  

 

Noterbart är att åklagaren i de tidigare refererade domarna inte yrkat på att någon ska dömas 

som medverkande för sjöfylleri. Det är något som domstolarna uppmärksammat genom 

följande obiter dictum: 

”X kunde alltså tänkas själv ha begått brottet sjöonykterhet eller ådragit sig ansvar för medhjälp till 

sådant brott av kamraten. Men åklagaren har inte påstått något av dessa tänkbara fall. Han har i 

stället gjort gällande att X, redan genom att i ägarens ställe befinna sig ombord då båten fördes på sjön, 

ådragit sig ansvar för sjöonykterhet oavsett om båten faktiskt fördes av honom själv eller ej.”
131

 

 

”Den som sålunda biträder föraren får då vara beredd att bära eget ansvar för hur detta görs, och han 

kan efter omständigheterna bli straffad för medverkan till brott av denne eller som gärningsman.  [---] 

Han kan sålunda bli ansvarig som gärningsman, ifall han inte håller sig beredd att gripa in i navigering 

eller manövrering om det skulle behövas. Och även om ägaren ej är med ombord kan han bli ansvarig, 

ifall han t ex överlämnat åt en berusad person att föra båten själv. Ty han kan då bli straffad för 

medhjälp till förarens onykterhet till sjöss. [---]Mot denna rättsliga bakgrund skall så prövas huruvida 

åklagaren styrkt, dels att X antingen faktiskt förde båten i Skurusundet, vid olyckstillfället och/eller 

dessförinnan, eller också stod befälhavares straffrättsliga ansvar - i så fall likaledes som gärningsman, 

ty medverkan ryms ej i åklagarens gärningsbeskrivning. [---]Vad angår själva olyckstillfället har 

det, som sagt, förblivit oklart vem- om inte X - som därvid förde båten. Bevisläget tillåter följaktligen 

inte någon säker slutsats rörande ansvarsförhållandena ombord då. I brist på klarhet härutinnan kan Karl 
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H inte heller fällas till ansvar för det att han vid detta tillfälle var för onykter för att kunna gripa in som 

befälhavare på ett sjösäkerhetsmässigt betryggande sätt.
132

 

 

”Vid nu gjorda bedömning kan det inte läggas X last att han varit ouppmärksam på Dracobåtens kurs, 

fart och position och inte hållit undan för denna på sätt åklagaren gjort gällande i målet.”
133

 

 

För ett nyare mål från HovR, där man också på goda grunder kan anta att den tilltalade hade 

fällts, om åklagaren åberopat att den tilltalade var ansvarig i egenskap av medhjälpare:  

En man och en kvinna färdades hem från en fest när deras båt kolliderade. Båda hade en hög 

alkoholkoncentration i blodet. Vittnen hade endast sett mannen köra båten tidigare under dagen. Genom 

förundersökningen framkom att mannen disponerade båten. Mannen var medveten om kvinnas 

alkoholkonsumtion. Mannen åtalades ensam. Han dömdes inte på grund av att det inte kunde bevisas att 

han kört båten.
134

       

 

Målen visar att det finns tre sätt på vilka någon kan dömas för sjöfylleri, nämligen som förare, 

som ansvarig för sjösäkerheten eller genom att såsom medhjälpare förmå annan att köra 

berusad. Referaten visar också att Åklagarmyndigheten i flera mål inte åtalat för medhjälp till 

sjöfylleri, trots att framgång på denna grund sannolikt hade uppnåtts.  

 

3.4.4 Förutsättningen för att dömas 

För att dömas enligt huvudregeln i 20 kap 4 § 1 st. SjöL ska som ovan nämnts alltså båtens 

fart och storlek vara avgörande för den som har minst 0,2 promille i blodet. Enligt en 

subsidiär regel i 20 kap 4 § 2 st. är det också möjligt att dömas oberoende av båtens fart, 

storlek och alkoholkoncentrationen i blodet.
135

   

 

Huvudregeln omfattar alla båtar som med motordrift kan framföras i minst 15 knop, eller som 

har ett skrov med en största längd av minst 10 meter. Det är den faktiska fartkapaciteten som 

är avgörande oberoende av vilken hastighet båten framförs i vid ett specifikt tillfälle. Om ett 

fartyg kan föras snabbare än 15 knop, endast på grund av medvind och gynnsamma strömmar, 

ska därför inte ansvar för brott kunna utkrävas. Om situationen är den motsatta, att 

maxhastigheten på över 15 knop begränsas av samma omständigheter ska ansvar inte 

uteslutas.
136

 Fartbedömningen ska därför ske genom hypotetisk maxfart på spegelblankt 

                                                 
132

 RH 1992:63. 
133

 HovR B 6037-06. 
134

 HovR B 1711-15. 
135

 Se avsnitt 3.4.1. 
136

 Prop 2009/10:76 s. 18. 



41 

  

vatten. En båt som på grund av att den har ett farthämmande maskinfel som gör att den 

omöjligen kan gå över 15 knop, har av flera tingsrätter likväl bedömts med stöd av 

huvudregeln.
137

 Tiberg menar att detta är en grundlös utvidgning av lagen.
138

 Förarbetena 

uttrycker inte mellan vilka mätpunkter som båten ska mätas för att uppnå 10 meter.  

 

Tiberg använder begreppet fria båtar för att definiera de båtar som inte huvudregeln tar sikte 

på.
139

 Man kan genom ett studium av lagtexten ha svårt att bedöma huruvida regeln i andra 

stycket är tillämplig endast på de fria båtarna, eller också som en subsidiär regel avsedd att 

täcka in alla båtar. Den riktiga tolkningen är att regeln är tillämplig också på de båtar som 

avses i första stycket. Så kan fallet vara när det saknas bevisning om alkoholhalten men också 

när påverkan utgörs av annan substans än alkohol.
140

 I övrigt tar regeln sikte på alla 

förhållanden där någon har en väsentlig uppgift för sjösäkerheten. Den subsidiära regeln var 

huvudregeln för allt sjöfylleri innan den nya, skärpta regleringen trädde i kraft.
141

 Regeln har 

dock kommit att fortsatt tillämpas på de mindre båtarna.
142

  

 

Kritiken mot lagstiftningen har varit omfattande. Tiberg menar att promillegränsen inte 

innebär någon trafiksäkerhetsreglering eller en allmän säkerhetsnorm utan är ett godtyckligt 

moralbud påtvingat folk som valt att tillbringa sitt semesterliv på båt. Det finns, menar han, 

inte ett lika viktigt syfte med att upprätthålla en så sträng tillämpning som görs i biltrafik, 

eftersom riskerna med att köra båt med en liten mängd alkohol inte är tillfredställande 

utredd.
143

 Han menar att lagens promillegräns för små gummijollar är ”löjeväckande”, 

eftersom de som färdas i dessa knappast kan skada andra än de ombordvarande.
144

 Vidare 

menar han att det är orimligt att den som har en båt som är 9,99 meter lång och har druckit 

ganska mycket ska bedömas efter ”sans och måtta”, när den som kör en båt som är exakt 10 

meter lång och har 0,2 promille alkohol i blodet ska bedömas betydligt hårdare.
145

 Han anser 

att det är ”uppenbart” att överförandet av den fasta promillegränsen från väg till vatten, har 

beslutats av lagstiftare som inte tycks ha en aning om båtlivets realiteter.
146
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3.4.5 Grovt sjöfylleri 

Regeln i 20 kap 5 § om grovt sjöfylleri har stora likheter med regeln om grovt rattfylleri i 4 a 

§ lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL).
147

 Regeln består av vissa alternativa 

rekvisit som särskilt måste beaktas vid bedömningen om brottet är att bedöma som grovt. 

Nämligen: (1). Gärningsmannen haft en alkoholkoncentration i blodet som uppgått till minst 1 

promille. (2). Gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad. (3). Den uppgift som 

gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets 

egenskaper eller andra omständigheter. (4). Framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig 

fara för säkerheten till sjöss.  

 

Första punkten uppnås genom en alkoholkoncentration i blodet på en promille. Även om 

gränsen är överskriden behöver brottet ändå inte vara grovt eftersom rekvisiten i 20 kap 4 § 

först måste uppfyllas. Andra punkten ska ses som subsidiär till den första punkten och kan 

användas när det föreligger bevissvårigheter om alkoholkoncentrationen eller när någon varit 

påverkad av narkotika.
148

 Tredje punkten ska täcka uppgifter som lastning eller övrigt 

hanterande av båten. Utredarna betonade att om uppgifterna är av enkel natur, trots att 

väsentlighetskravet är uppfyllt för uppgiften ska brottet inte kvalificeras som grovt, oavsett 

om sjösäkerheten satts i påtaglig fara. Utredarna konkretiserar sig genom att konstatera att den 

redlöst berusade fritidsfiskaren som sitter med sitt spö i en båt på en spegelblank insjö, inte 

ska riskera att dömas för det grova brottet.
149

 Andra omständigheter som kan göra brottet 

grovt, enligt punkten, är om båten är stor, hur den framförts eller hur den kan framföras. 

Dessutom bör väderförhållande, att båten förs i en mycket trafikerad farled eller att vattnet är 

särskilt svårnavigerat, spela in vid bedömningen. Fjärde punkten är avsedd att tillämpas på 

samma sätt som i 4 a § 3p. TBL.
150

 Omständigheter som kan göra brottet grovt enligt denna 

punkt är att köra vårdslöst genom ett medvetet risktagande exempelvis för fort med hänsyn till 

vädret och båtens kapacitet. Regeln kan också aktualiseras då någon ger sig ut med en båt 

som haft betydande brister till nackdel för sjösäkerheten, eller då det finns många passagerare 

med i båten.
151
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3.4.6 Sjöfylleri och nöd 

Många fritidsbåtar används som bostad. Eftersom väderleksförhållanden snabbt kan ändras 

till det sämre finns det behov av att även alkoholpåverkade personer ibland straffritt ska 

kunna flytta sin båt. Om en båt behöver flyttas på grund av väderomslag, borde enligt 

lagstiftaren, detta kunna göras med stöd av den allmänna nödbestämmelsen i 24 kap 4 § 

BrB.
152

 Utredarna ansåg att det förvisso kunde framstå problematiskt att inte ha en 

självständig nödregel i SjöL för sådana situationer, eftersom man ibland kan behöva agera 

innan ett akut läge uppstår, exempelvis om fartyget befinner sig på en oskyddad plats och det 

finns indikationer på att oväder nalkas. Utredaren kom dock fram till att nödbestämmelsen i 

24 kap 4 § BrB ändå är möjlig att tillämpa på dessa situationer – så någon specialbestämmelse 

förordades inte.
153

  Problemet enligt Tiberg är att flyttning på grund av väderomslag ofta sker 

på grund av att platsen blivit obehaglig att ligga på, men för att nöd ska kunna föreligga krävs 

en hotande fara.
154

 

 

Domstolarna har haft en mycket restriktiv hållning vid åberopande av nöd i samband med 

sjöfylleri:  

En gummibåtsägare med 0,28 promille alkohol i blodet, flyttat sin båt till en skyddad plats något 

hundratal meter bort. Farten var 2 knop. HovR avvisade nödinvändningen och menade att han borde 

bett en främmande person i närheten att flytta båten.
155  

 

En person körde med påverkan av 1,51 promille fem minuter över öppet vatten, eftersom han menade 

att den utsedde föraren var inkapabel att köra. Tingsrätten bedömde att han borde ringt efter hjälp 

istället för att köra själv och ogillade därmed nödinvändningen.
156  

 

En berusad båtägare blev på kvällen flera gånger av hamnpersonalen uppmanad att flytta på sin båt till, 

en närliggande brygga. Han försökte under kvällen få tag på någon av sina nyktra vänner för att förmå 

dem att hjälpa honom, utan att lyckas. Den tilltalade gjorde gällande att hamnpersonalen kastade loss 

hans förtöjningar då han fanns i båten efter den fjärde tillsägelen. TR konstaterade att den tilltalade för 

att undgå ansvar, åter borde lagt sig vid den närmsta bryggan, vilken var den han blivit ombedd att 

omedelbart lämna.
157

 

 

I två fall där nödinvändningen vunnit bifall, eller delvis bifall, var omständigheterna:   
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Den tilltalade hade hjälpt sin nyktra vän då båten fått ett allvarlig maskinfel. Den tilltalade hade tagit 

tag i gasreglaget och vridit fartygets roder, samt ropat ut order till de övriga ombord. Tingsrätten fann 

sammantaget att nöd förelåg.
158

  

 

I ett ytterligare fall dömdes en person som hjälpt en förare som misslyckats med tilläggningen, genom 

att köra in i en kaj. Föraren som tog över lade till utan problem med sina 1,18 promille alkohol i blodet. 

TR menade att nödrekvisitet inte var uppfyllt, men bedömde det som ”nödliknande” och dömde till 

ansvar för brott enligt normalgraden.
159  

 

Någon prövning avseende ansvarsfrihetsgrunder i samband med sjöfylleri har HD ännu inte 

gjort.  

 

Tiberg har även riktat allvarlig kritik mot domstolarnas obenägenhet att tillämpa nödrätten. 

Han menar att lagstiftaren avstått från att ange ”obehag på ankarplats” som en godtagbar 

nödinvändning: 

”För att nöd ska uppstå måste båtfolket alltså vänta tills läget blir prekärt och risken för haveri på den 

blåsiga fjärden därmed än större för de förmodat berusade ombord!”
160

 

Professorn avslutar den svidande kritiken med att tillägga att de stränga reglerna kan få en 

effekt på utländska seglares vilja att besöka Sverige.
161

 

 

 

3.5 Vårdslöshet i sjötrafik  

Regeln om vårdslöshet i sjötrafik återfinns i 20 kap 2 § SjöL. För att dömas krävs att någon 

brister i gott sjömanskap till förekommande av olycka, samt att oaktsamheten inte är ringa. 

Alla ombordvarande kan dömas för brottet under förutsättning att det inte rör sig om 

passagerare. Det krävs nämligen att någon utför en uppgift av väsentlig betydelse för 

säkerheten till sjöss.
162

  

 

Lagstiftaren menade att under regelns tillämpningsområde faller att, befälhavaren går till sjöss 

med fartyg under sådant väder att säkerheten för fartyg och ombordvarande äventyras.
163

 

Rune har tolkat detta uttalande i relation till fritidsbåten på följande sätt:  
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 TR B 5936-12. 
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 TR B 3152-11. 
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 SvJT 2010 s. 606 (611). 
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 SvJT 2010 s. 606 (s. 611 och 617). 
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”För nöjessjöfarten torde som jämförligt exempel kunna anföras att färd anträds med fler personer 

ombord (och alltså lägre fribord) än som är försvarligt med hänsyn till stabilitet, bärighet och 

beräkneliga väderleksförhållanden.”
164

  

 

Ett annat exempel på vårdslöshet är när befälhavarens trötthet inte gör honom fullt 

tjänsteduglig. Tillämpningsområdet för regeln ska dock vara betydligt mer vittgående än de 

exempel som kom till uttryck i motiven.
165

 I ett förarbetsuttalande framkommer att ett visst 

utrymme för vissa straffria ursäktliga felbedömningar måste finnas, men man ansåg trots det 

att kravet på gott sjömanskap ska uppfattas strängt.
166

 Lagstiftaren ansåg att det stränga kravet 

för fritidsbåtar kunde leda till hårda bedömningar, en ansvarasfrihetsregel för ringa 

oaktsamhet övervägdes därför. Men det praktiska värdet av en sådan regel ansågs tvivelaktig, 

eftersom det ansågs svårt att fingradera aktasamhetsskalan.
167

  

 

Ledning för vad som är gott sjömanskap har HD i straffhänseendes hämtat från reglerna i 

IntsjöT. Dessa regler är dock abstrakta till sin utformning, vilket innebär att prövningen måste 

utgå från det enskilda fallet.
168

  

 

 Begreppet sjöolycka är ett vidsträckt begrepp och avser även mindre allvarliga 

sammanstötningar.
169

 Avseende grovt brott har, såvitt mig känt inte något förarbetsuttalande 

eller domstolsavgörande, bringat klarhet i hur regeln ska tillämpas.
170

  

 

4 Sjölagen och skadeståndsreglerna 
 

4.1 Allmänt 

Regler om skadestånd efter sammanstötning i sjötrafik finns i 8 kap SjöL. Begreppet 

sammanstötning är uppdelat på två typfall. Det ena är att båten törnar emot ett annat fartyg, 

egentlig kollision. Det andra är när en båt skadar en annan båt utan att fysiskt vara nära den, 

oegentlig kollision. Sådana skador kan uppstå genom svallvågsbildning, eller när båten 
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 SvJT 1968 s. 361 (375). Skillnaden mellan sjösäkerhetsansvaret i 20 kap 1 § SjöL (avsnitt 3.3) och 

vårdslöshetsbrottet, torde enligt min mening ligga i att säkerhetsbristerna finns inneboende i fartyget i den 

förstnämnda bestämmelsen i det senare fallet beror bristerna i sjösäkerheten på ett större antal passagerare än 

vad båten klarar av. Gärningsbeskrivningarna synes dock delvis täcka varandra.    
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 NJA II 1967 s. 131. 
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 Prop. 1966:145 s. 200.  
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 NJA II 1967, s. 129. 
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 NJA 2000 s. 234; NJA 2004 s. 764; se avsnitt 2.4.   
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 Se prop 1966:145 s. 198-202.  
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navigeras på ett sådant sätt att en annan båt blir tvungen att väja upp på ett grund. Skador som 

kan uppstå på annat än båtar och de ombordvarande, exempelvis kollisioner med bryggor, 

badande, skador på kablar och sjömärken, regleras inte i SjöL. Sådana skador regleras med 

stöd av skadeståndslag (1972:207) (SkL) och behandlas därför inte i uppsatsen.
171

 Inom 

sjörätten finns ett långtgående principalansvar för redaren, enligt 7 kap 1 § SjöL.  

 

4.2 När blir skadestånd enligt sjölagen aktuellt? 

En första förutsättning för att ett skadestånd kan aktualiseras är att någon har varit 

vållande.
172

Vållandebedömningen görs genom att fastställa om någon av de inblandade i 

sammanstötningen brustit i gott sjömanskap. Vid den bedömningen utgår man i första hand 

från vad som stadgas i IntsjöT. Vållande kan dock föreligga utan visat brott mot en definierad 

sjövägsregel eftersom principen om gott sjömanskap är överordnad. Att bryta mot 

sjövägsreglerna föranleder inte heller alltid ansvar vid en kollision. Dock måste man i så fall 

kunna visa att handlingen var ursäktlig, eller motiverad utifrån gott sjömanskap. En viktig 

bedömning är om tiden medgav överväganden, vilket kommer till uttryck i 8 kap 1 § 5st. 

Ansvaret vid kollisionskada täcker kostnaderna för skadat fartyg, gods och personer ombord. 

Om vållande inte kan visas, eller det rör sig om en olycka utan vållande, får var sida bära sin 

skada.
173

  

 

SjöL är uppdelat efter en modell som innebär att om vållande visas på båda sidor ska ansvaret 

delas. Det delas efter fördelningsprincipen, där den som anses ha varit mest vållande ersätter 

den större delen. Således kan domstolen exempelvis fastställa att någon har 75 % av ansvaret 

för skadan och den andra 25 %. Om vållandet endast kan fastställas hos den ena sidan, ska 

den sidan bära allt ansvar, enligt 8 kap 1 § 1-2 st. SjöL.  Det krävs inte att man måste peka ut 

vem på den vållande sidans båt som har gjort fel, bara att båten har hanterats på ett oaktsamt 

sätt, så kallad anonym culpa. Vidare behöver båten inte föras för att leda till 

skadeståndsansvar. Det räcker att någon ankrat eller förtöjt båten på ett oaktsamt sätt.
174
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 Tiberg, 2015, s. 146. 
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 För begreppet oaktsamhet se t.ex. Hellner, 2014 s. 184-210. 
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 Tiberg, 2015, s. 151-152. 
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 Tiberg, 2015, s. 151. 
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4.3 Redaransvaret  

4.3.1 Historik 

Reglerna kring redaransvar beskrevs redan år 1891 som urgamla.
175

 Det stadgades i 220 § 

ÄsjöL:  

”För skada som befälhafvare eller någon av besättningen genom fel eller försummelse i tjänsten 

tillskyndar annan, häfte redaren med fartyg och frakt; vållas skada af någon, som utan att tillhöra 

besättningen, förättar skeppstjänst eller utför arbete ombord, vare ock lag samma.”  

Syftet bakom bestämmelsen var att tillskapa ett utvidgat ansvar för dem som driver farlig 

näring. Denna regel begränsade ansvaret till sjöförmögenheten, vilket avser värdet på båten 

med last, eller värdet av detta efter olyckan. Om fartyget förliste utsläcktes därför rätten för 

den förolyckade att få ersättning för sin skada. Det betonades i bestämmelsen till 1891 års 

sjölag att det inte var fråga om att utkräva ersättning ur redarens övriga förmögenhet då det 

var fartyget som häftade för skulden.
176

 Regeln fyller två syften: dels att någon skall svara för 

varje fartyg och tillse att det bemannas och utrustas på ett sånt sätt att det inte förorsakar 

skada, och dels att den skadeståndsskyldige normalt skall vara en solid person som är god för 

betalning när skada inträffat.
177

 Lagstiftningen har genomgått vissa förändringar genom åren, 

men har fortfarande stora likheter med den historiska lagen. Vad som har förändrats är att 

redaren inte längre kan begränsa sitt ansvar till sjöförmögenheten.
178

Idag finns 

begränsningsrätten i 9 kap SjöL som avser så stora skador att dessa knappast är relevanta för 

fritidseglaren.
179

  

 

4.3.2 Gällande rätt 

Bestämmelsen om redarens ansvar återfinns i 7 kap 1 § SjöL och lyder:  

”Redaren är ansvarig för skada som befälhavaren, en medlem av besättningen eller en lots orsakar 

genom fel eller försummelse i tjänsten. Redaren är också ansvarig, om skada vållas av någon annan, när 

denne på redarens eller befälhavarens uppdrag utför arbete i fartygets tjänst. 

Skadestånd enligt första stycket som redaren har betalat har redaren rätt att kräva tillbaka av den som 

vållat skadan.” 
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 NJA II 1891, s. 21. 
176

 NJA II 1891, s. 19. 
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 Tiberg, 1973, s. 127. 
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 LU 1980/81:19 s. 2-4. 
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 I kapitlet nämns begränsningsstorleken i visst antal SDR. SDR, särskilda dragningsrätter, är en internationell 

reservtillgång som tillskapats av Internationella valutafonden, för tilldelning till medlemsländerna. Värdet på 

SDR beräknas som en korg av dollar, euro, yen och pund. 1 SDR motsvarade 11,44 kronor, 2016-04-25. 
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Tidigare har visats att en redare för en fritidsbåt är den som äger, sköter, eller annars ansvarar 

för en båt under en längre tid. Jag har också visat att flera personer kan vara redare 

samtidigt.
180

 I det följande ska jag redogöra för vad redaren ansvarar för.  

 

Redaren är ansvarig för skada som uppstår genom fel eller försummelse, som befälhavaren, 

medlem av besättningen, eller andra uppdragstagare ombord, orsakar i fartygets tjänst. Detta 

är den grundläggande bestämmelsen om principalansvar inom sjörätten. Men 

principalansvaret sträcker sig betydligt längre än motsvarande regler i SkL, eftersom 

självständiga uppdragstagare också omfattas av redarens principalansvar. Detta beror på att 

redaren har ett driftansvar för fartyget. Det innebär därför också, att den som är redare 

ansvarar för skador som vållats av den som lånar en båt för ett par dagars segling. Det finns 

inget hinder mot att istället för att åberopa SjöL:s bestämmelser rikta ansvar i enlighet med 

SkL:s regler. Således är det möjligt för den som utsatts för skada att direkt rikta krav mot den 

som kört båten, eller mot någon annan ombord. Redaransvaret är dock en mer fördelaktig 

regel än det allmänna skadeståndansvaret eftersom redaransvaret även täcker anonym 

culpa.
181

 

 

Ett första rekvisit som måste vara uppfyllt är att någon utför ett uppdrag i fartygets tjänst. 

Vad som är uppgifter i fartygets tjänst har jag tidigare redogjort för.
182

 Vad som dock bör 

betonas är att ansvaret också kan grunda sig på att befälhavaren inte haft tillräcklig tillsyn 

över sina passagerares göranden. Om en oaktsam passagerare kommer åt gasreglaget på en 

båt, har rorsmannen eller befälhavaren brustit i sin uppsikt över fartyget. Denna omständighet 

kan ligga redaren till last.
183

 Befälhavaren har som nämnts ett ansvar att hålla fartyget 

sjövärdigt, brister han härutinnan och sjövärdighetsbristen orsakar en skada kan redaransvaret 

göras gällande.
184

En båt som välter när den står uppallad under vinterförvaring och som 

orsakar skada anses dock inte omfattas av redarens ansvar, eftersom skadan inte uppstått i 

fartygets tjänst.
185

 

 

Det presumeras att den handling som ligger till grund för oaktsamhetsbedömningen begåtts i 

tjänsten och det blir redarens ansvar att motbevisa detta påstående. Att handlingen faktiskt är 
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oaktsam ska dock motparten styrka. Man har således uppställt en presumtion för att 

felmanövrar med mera orsakats av någon ombordvarandes culpösa handling.
186

 Detta innebär 

att om en båt hastigt gör en kursförändring så att en annan båt tvingas upp på land ska 

kursförändringen presumeras vara ett resultat av ett handlande i fartygets tjänst. Men att 

handlingen varit oaktsam måste den skadelidande visa, det kan ju ha varit en försvarlig 

manöver i enlighet med gott sjömanskap.  

 

Alla typer av oaktsamhet och uppsåtliga påkörningar omfattas av bestämmelsen. Däremot är 

det tveksamt om redaren ansvarar även för de ombordvarandes andra uppsåtliga handlingar. 

Sådana handlingar ska nämligen, i de flesta fall, anses ske utanför tjänsten.
187

 I ett äldre 

förarbete gjordes därför klart att om en matros misshandlar någon, omfattas inte detta av 

redarens principalansvar.
188

 

 

Redaren har en möjliget att regressa ansvaret mot den som faktiskt vållat skadan.
189

 

Regressmöjligheten urholkas dock med anledning av att culpan kan vara anonym, vilket 

innebär att det kan vara svårt för redaren att visa vem som varit oaktsam. Detta innebär att 

regressmöjligheterna för fritidsbåtsredare avskärs betydligt.
190

 Med beaktande av att redaren 

sannolikt måste veta vem som framfört en fritidsbåt för att kunna rikta regresskrav mot 

befälhavaren framstår regressregeln, enligt min mening, som en papperstiger för en 

fritidsredare.
191

  

 

4.4 Jämkningsmöjligheter  

I SjöL 9 kap. finns, som nämnts, vissa regler syftande till att begränsa betungande skadestånd. 

De reglerna avser dock mycket stora skador, vilket framgår av 9 kap. 5 § SjöL och de är 

därför knappast till hjälp för fritidsseglaren. 9 kap. 11 § 2 st. SjöL öppnar dock upp för en 

möjlighet att tillämpa SkL:s jämkningsregler.
192
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 Grönfors, 1952, s. 177; NJA II 1891 s. 21.  
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 NJA II 1891, s. 21. 
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Enligt den allmänna jämkningsbestämmelsen i 6 kap. 2 § SkL kan ett skadestånd jämkas om 

skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den 

skadeståndskyldiges ekonomiska förhållanden. Syftet med regeln är att tillse att den 

skadeståndsskyldiga inte ska tvingas leva på existensminimum i all framtid. Avsikten är 

därför att den endast ska användas som en absolut sista utväg, när konsekvenserna av ett 

skadestånd leder till slutsaten att det inte kan accepteras. Det är således endast aktuellt att 

påkalla jämkning avseende stora belopp. Omständigheter som ska tillmätas betydelse är den 

skadelidandens ekonomiska situation. Större anledning att jämka finns när staten, storföretag, 

banker och försäkringsbolag yrkar ersättning. Skulle domstolen med stöd av regeln konstatera 

att jämkning är påkallad finns möjligheter till nedsättning av skadeståndet så att den vållande 

betalar vad som anses skäligt.
193

  

 

Vid prövningen, om jämkning kan göras gällande, måste bedömas om den 

skadeståndsskyldiga haft rimlig anledning att teckna ansvarsförsäkring i det fallet han inte 

gjort det. I allmänhet bör domstolarna vara strängare vid den bedömningen om det rör ett 

företag än vad som är fallet då den skadeståndsskyldige är en privatperson.
194

  

 

Prövningen görs i tre steg. Först utgår man från den skadeståndsskyldiga, genom att bedöma 

om hans förhållande är av sådant slag att det motiverar jämkning. Därefter måste man särskilt 

se till den skadelidandes behov. En jämkning får inte bli oskälig mot den skadelidande. Har 

skadeståndet väsentlig betydelse för den skadelidandes försörjning ska inte jämkning göras. 

Det saknas skäl att ta sådan hänsyn när borgenären är ett stort företag, försäkringsbolag eller 

staten. 
195

 

 

I det inledande exemplet rörde det en pensionär, utan inkomst, mot ett försäkringsbolag, där 

kravet sannolikt skulle innebära en svår påfrestning för den skadeståndsskyldige. Givetvis 

måste en prövning göras huruvida det finns egendom i övrigt på den skadeståndsskyldigas 

sida. Vad som gör prövningen vansklig är betydelsen av att den skadeståndskyldige haft 

rimlig anledning att teckna försäkring. Ett äldre uttalande från doktrinen gör gällande att 6 

kap 2 § SkL är möjlig att tillämpa om ägaren av en oförsäkrad småbåt är ansvarig för skada på 
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en annan båt som täcks av försäkring.
196

Enligt min mening kan möjligheten att vinna 

framgång med en jämkningsinvändning i ett sjörättsligt mål, inte uteslutas.  

 

4.5 Båtförsäkringar 

I Sverige finns idag ingen plikt för en båtägare att försäkra sin båt, men frågan har stundom 

funnits i lagstiftarens blickfång: 

 

Lagkommittén övervägde att införliva tyska tvingande regler om sjöförsäkringar i 1891 års 

lag. Men i motiven ansågs att försäkringsrätten var ganska okänd i Sverige, och att svenska 

jurister skulle bli duktiga inom ett så okänt och svårt rättsområde var inte heller sannolikt. Det 

ansågs inte heller lämpligt att lagstifta om försäkringsplikt, med tanke på rättsområdets 

snabba utveckling. Risken för att lagstiftaren inte hann med i utvecklingen ansågs därför 

kunna leda till flera tidskrävande lagrevisoner.
197

  

 

Frågan var återigen uppe för utredning på 1970-talet, där det bedömdes att det inte fanns skäl 

att införa krav på obligatorisk ansvarsförsäkring. Utredarna menade att riskerna vid sjötrafik 

var väsentligt lägre än olycksriskerna i biltrafik. De framstod som allt för små för att motivera 

de kostnader som kunde förknippas med kontroll av efterlevanad av ett försäkringskrav. 

Utredarna menade dock att om båtlivet utvecklas till att båtarna blir fler och mer motorstarka, 

bör lagstiftaren överväga sådan lagstiftning.
198

 Ett decennium senare var frågan uppe för 

behandling i riksdagen. Lagutskottet förordade ett försäkringskrav för fritidsbåtar eftersom 

det garanterar att den som är skadelidande kan få en fullgod ersättning. Vad som dock vägde 

mot ett införande av försäkringsplikt var att lagutskottet först ville införa en registreringsplikt 

och därefter lagstifta om försäkringsplikt.
199

 Trots att lag om registreringsplikt infördes ett 

kort tag därefter infördes inte en lag om försäkringsplikt.       

 

Frågan övervägdes också i en utredning under 1990-talet, men en obligatorisk 

ansvarsförsäkring förordades inte, eftersom skadefallen ansågs vara relativt få.
200
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Även i senare tid har tankarna på en obligatorisk sjöförsäkring för fritidsbåtar varit föremål 

för lagstiftarnas bedömning. Det skedde i samband med att Sverige skulle införliva ett EU-

direktiv, i vilket man ålade redare för stora skepp att ha en ansvarsförsäkring.
201

 Direktivet 

syftar till att säkerställa att skadelidande får den ersättning de har rätt till, eftersom en 

skadeståndskyldig redare som saknar försäkring kan ha svårt att utge skadestånd. Direktivet är 

ett minimidirektiv och lagstiftaren hade kunnat utsträcka direktivet till att omfatta fler fartyg. 

Lagstiftaren menade dock bland annat att det skulle ställa stora krav på försäkringsbevis och 

tillsyn av efterlevnad.
202

  

 

5 Fordonstrafik på väg 
5.1 Allmänt  

Fordonstrafiken på väg påminner i flera avseenden om sjötrafiken. Detta beror på att båda 

rättsområdena behandlar framdrivning av, ofta motoriserade och dyra farkoster, på platser 

tillgängliga för envar. Syftet med den följande framställningen är att redogöra för 

bestämmelserna i huvuddrag, för att därefter kunna analysera SjöL:s regler i ljuset av dessa. 

Inledningsvis behandlas trafikbrotten, därefter behandlas trafikförsäkringsreglerna (vilka 

påminner om skadestånd). Avslutningsvis görs en summarisk presentation över reglerna kring 

körkortskrav, besiktningskrav och registreringsplikt.  

 

5.2 Lagstiftning    

Lejonparten av de straffrättsliga bestämmelserna inom vägtrafiken finns i lagen (1951:649) 

om straff för vissa trafikbrott (TBL). Denna lag har stora likheter med straffbestämmelserna i 

SjöL, här upptas reglerna om vårdslöshet i trafik i 1 §, rattfylleri i 4 - 4 a §§ samt avvikande 

från trafikolycksplats (smitning) i 5 §. Vidare finns regleringar i trafikförordningen 

(1998:1276) (TraF), som har stora likheter med SjöTF och IntsjöT. I förordningen finns de 

huvudsakliga trafikreglerna, efterlevnaden av reglerna innebär också ett normalt aktsamt 

beteende i trafiken. I förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner (VtrafD) återfinns 

legaldefinitionerna på trafikrättens område. En annan viktig lag som särskilt måste beaktas är 

trafikskadelag (1975:1410) (TSL). Lagen reglerar trafikskadeersättning, som i teoretisk 

mening inte anses vara skadestånd, men har betydande likheter med skadestånd. Regleringen 

saknar motsvarighet i SjöL, eftersom någon försäkringsplikt inte finns i den lagen.  
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5.3 Rattfylleri 

5.3.1 Allmänt 

4 § TbL är uppdelad i 5 stycken och reglerar rattfylleri av normalgraden. Enligt 1 st. döms 

den som framför ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkohol i så stor mängd att 

alkoholkoncentrationen i blodet är minst 0,2 promille. Enligt 2 st. råder ett strikt förbud mot 

att ha ett illegalt narkotiskt ämne kvar i blodet.
203

  I 3 st. framgår att det är straffbart att vara 

så påverkad av alkohol att man inte kan framföra ett fordon på betryggande sätt, oavsett 

blodkoncentration av alkohol eller narkotika. Rattfylleribestämmelserna ska inte omfatta de 

fordonsförare som framför ett fordon som är avsett att föras av gående, eller fordonsförare 

som kör vissa fordon i forskningsverksamhet, enligt 4st. och 5st.  I 4 a § TbL finns 

bestämmelsen om grovt rattfylleri som förevisar flera likheter med grovt sjöfylleri, då vissa 

liknande omständigheter särskilt ska beaktas vid bedömningen.  

 

5.3.2 Förande  

Begreppet ”föra” återfinns på flera ställen i trafikrätten och har samma betydelse i alla 

bestämmelser. Att föra ett fordon är det samma som att sätta det i rörelse. Således är det inte 

ett straffbart handlande att endast starta ett fordon.
204

 Sträckan som fordonet rört sig kan dock 

vara så obetydlig som en meter.
205

 Det krävs inte heller att föraren befunnits i bilen. I ett fall 

dömdes en person som utanför fordonet startat motorn med backväxeln i, så att fordonet rört 

sig bakåt.
206

 Det krävs inte motorn har varit igång vid förandet, tillräckligt är att bilen har 

rullats med hjälp av medlut eller kroppskraft.
207

  I det fall då en passagerare håller i ratten 

döms både den som håller i ratten och personen som sitter bakom ratten.
208

 Detta innebär 

således att flera personer kan vara förare samtidigt. 
209

 

 

5.3.3 Vilka fordon omfattas av bestämmelsen?  

Det krävs för det första att fordonet är ett motorfordon. Således omfattas inte cyklar. Om 

fordonet har ett maskinfel som gör motorn obrukbar kan föraren inte dömas – då det inte 
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anses vara ett motorfordon.
210

 Enligt 4 § 4 st. TbL undantas också fordon som är avsedda att 

föras av gående. Sådana fordon är exempelvis motorgräsklippare, snöplogar och jordfräsar.
211

  

 

5.3.4 Promillerattfylleri eller kliniskt rattfylleri? 

Om någon överskrider promillegränsen som stipuleras i 4 § 1 st. TbL, behöver en bedömning 

i övrigt inte företas eftersom det finns en presumerad fara i förandet, så kallat 

promillerattfylleri. Kliniskt rattfylleri i 3 st. innebär att mängden av alkohol i blodet inte 

behöver påvisas, så kan det vara när det inte finns någon bevisning om förarens 

alkoholpåverkan. Vad som istället tillmäts betydelse är den tilltalades körsätt och beteende i 

övrigt. Regeln är också tillämpbar i de fall då föraren brukat andra medel än de som avses 

som narkotika i 2 st. Det krävs, för att regeln ska tillämpas viss kvalificerad påverkan, som 

ska ha inneburit att föraren inte på ett betryggande sätt kunnat framföra fordonet. Givetvis 

måste åklagaren bevisa att föraren intagit alkohol, exempelvis genom vittnesutsagor.
212

  

 

5.3.5 Grovt rattfylleri  

I 4 a § finns reglerna kring grovt rattfylleri. I likhet med SjöL:s regler kring grovt sjöfylleri är 

regeln uppbyggd kring omständigheter som ska beaktas särskilt och alternativt, nämligen: (1). 

Gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration i blodet som uppgått till minst 1,0 promille. 

(2). Gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel. 

(3). Framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.  

 

Första punkten tar sikte på promillerattfylleri. I de allra flesta fall är ett överskridande av 

promillegränsen om en promille tillräckligt för grovt brott.
213

 Undantag finns dock, så kan 

vara fallet när faran för medtrafikanter varit ringa, med hänsyn till fordonets beskaffenhet 

eller trafiksituationen i övrigt.
214

 Så kan också vara fallet när fordon flyttats en mycket kort 

sträcka, eller omparkerats på en plats där ingen annan trafik förekommer.
215

 Körning med 

moped ska som huvudregel bedömas som rattfylleri av normalgraden, oavsett om föraren 

överskridit promillegränsen om en promille. 
216

 Andra punkten tar särskilt sikte på fall där 

föraren varit grovt påverkad av annat medel än alkohol eller då det saknas bevisning om 
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förekomst av alkohol i kroppen. Vidare kan regeln tillämpas i de fall som förarens 

alkoholkoncentration understiger en promille, under förutsättning att föraren varit avsevärt 

påverkad. Så kan det vara när föraren är extra känslig för alkohol.
217

 Tredje punkten avser fall 

där föraren kört vårdslöst eller om föraruppgiften varit särskilt ansvarfull och krävande. 

Vidare kan punkten aktualiseras om väderleken ställer krav på en ökad körförmåga.
218

   

 

5.3.6 Medverkan 

Medverkansbestämmelserna i 23 kap BrB har tillämpats i flera rattfyllerimål. I praktiken är 

den vanligaste straffbara medhjälpen de fall där en fordonsägare lånar ut sitt fordon till en 

påverkad förare och är medveten om förarens straffbara påverkan.
219

 Domstolarna har en 

förhållandevis repressiv syn på vad som ska anses vara straffbar medverkan. Det är i grunden 

tillräckligt att en någon, med insikt om förarens straffbara påverkan främjat körningen genom 

någon åtgärd.
220

 Exempel från praxis är att bjuda föraren på alkohol
221

eller att överlämna 

nyckeln till den berusade.
222

 Följande illustrativa rättsfall belyser rättsläget: 

I ett fall från HD befanns sig två personer i en förolyckad bil. Den ena av dem dog senare av sina 

skador. Den överlevande åtalades så som skyldig till rattfylleri, och så som alternativt skyldig till 

medhjälp till rattfylleri. Den åtalade sade sig inte minnas vem som framfört fordonet. Han vidgick dock, 

att såväl han själv som den avlidna, före aktuell bilfärd, förtärt alkohol i straffbar mängd. Vidare 

medgav han, att olycksbilen förhyrts och disponerats av honom ensam. Tidigare under dagen hade han 

varit förare av bilen och han medgav att det därför sannolikt varit han, som före färden innehaft 

bilnycklarna. 

HD konstaterade att båda två vid olyckstillfället satt i bilens framsäten och att bilen fördes av 

någon av dem. Domstolen menade att det var utrett att den tilltalade, när bilfärden anträddes, hade insikt 

om att den avlidne hade förtärt alkohol i sådan mängd att han, om han inlät sig på att föra motorfordon, 

kunde ställas till ansvar för rattfylleri. Han dömdes därför för medhjälp till rattfylleri.
223

 

 

I ett senare fall från HovR hade en kvinna fört en manlig bekants fordon påverkad av alkohol. I 

inledningsskedet erkände mannen att han kört, men förnekade senare gärningen. HovR fann det styrkt 

att mannen hade lånat ut nycklarna och medföljt på färden. Mannen dömdes därför för medhjälp till 

rattfylleri.
224
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I ett annat fall från HovR åtalades endast en person till medhjälp för grovt rattfylleri, trots att flera 

personer medföljde som passagerare. HovR instämde i TR:s domskäl: ”Tingsrätten finner det styrkt att 

AA objektivt sett främjat YY:s grova rattfylleri genom att tillåta henne att parkera om bilen. Det var 

AA som disponerade bilen och hade bilnyckeln. Att någon annan än AA skulle ha förmått YY att 

parkera om bilen, eller att hon själv skulle ha tagit initiativet till det, är osannolikt.”
225

 

 

Med utgångspunkt från refererade rättsfall kan fastslås att det krävs för straffansvar att: 

medhjälparen är medveten om någons straffbara påverkan, och att medhjälparen utför någon 

handling som har ett samband med möjligheten att köra straffbart påverkad.  Det är dock inte 

tillfyllest för straffansvar att endast medfölja som passagerare till en berusad förare – inte ens 

om passageraren har full insikt om förarens straffbara påverkan. Således kan man inte heller 

dömas endast genom underlåtenhet att hindra någon annan från att köra berusad.
226

  

 

5.3.7 Rattfylleri och nöd  

Flera prövningar har gjorts av domstolarna där den tilltalade invänt att han befunnit sig i nöd, 

24 kap 4 § BrB, och nödvärn, 24 kap 1 § BrB. Vid nödinvändningar som avser risk för 

personskador har domstolarna ofta godtagit invändningen.
227

 Då en bil utan den tilltalades 

egen förskyllan satts i rörelse, bör det enligt ett hovrättsfall, vara en godtagbar nödinvändning 

att genom förande avbryta fordonets fortsatta färd. 

En person förde en bil från dess baksäte. Det fanns inga andra personer i bilen. Den tilltalade menade att 

när den ursprungliga föraren hoppat ur bilen var automatväxeln satt i ”drive”. Han hävdade  att han var så 

berusad att han inte direkt förstod hur han skulle stoppa fordonet. Dessutom menade han att han inte 

kunde nå bromspedalen från sin plats i fordonet. Den tilltalade hade 2,85 promille alkohol i blodet. Det 

framgick inte exakt hur länge fordonet styrts från dess baksäte, dock rörde det sig om ”en kort 

tidsperiod”. HovR friade den tilltalade eftersom nödsituationen framstod som akut. 
228

  

      

5.4 Vårdslöshet i trafik 

5.4.1 Allmänt 

I 1 § 1 st. TbL regleras vårdslöhet i trafik. Alla vägtrafikanter kan fällas till ansvar för brottet 

av normalgraden, under förutsättning att vägtrafikanten i väsentlig mån brister i den omsorg 

och varsamhet, som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. 
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Det grova brottet i 2 st. omfattar endast fordonsförare. För att dömas ska föraren göra sig 

skyldig till grov oaktsamhet eller visa uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller 

egendom. För grov vårdslöshet i trafik föreskrivs fängelse i straffskalan, varför det är möjligt 

att dömas också som medverkande till brottet. 

 

5.4.2 Vilka subjekt kan dömas?  

Definitionen av vilka som är att betrakta som vägtrafikanter finns i 2 § VtrafD. Med väg 

avses en väg, gata eller annan plats som används för trafik med motorfordon, samt cykel- 

gång- och ridvägar intill en väg. Trafikant definieras som någon som färdas eller annars 

uppehåller sig på en väg, eller i ett fordon, eller i terräng, eller den som färdas i terräng. För 

att kunna dömas för brottet på annan plats än väg, i exempelvis terräng, krävs alltså ett 

förande. I lagrummet för grov vårdslöshet i trafik framgår att endast, den som för ett fordon 

kan dömas självständigt för det brottet.  

 

5.4.3 Trafikolycka 

Begreppet trafikolycka ska ges ett snävt utrymme. En trafikolycka anses föreligga vid skada 

på person eller egendom till följd av trafik.
229

 En fråga som är omdebatterad i doktrinen är 

huruvida en trafikolycka har uppstått endast genom att en fotgängare blivit nedsmutsad av en 

förbipasserande bil.
230

 Svaret torde, enligt doktrinen, vara att en nedsmutsning är tillfyllest för 

trafikolycka i den meningen som avses i 3 § om smitning, men inte i den meningen som avses 

med vårdslöshet i trafik.
231

 Det krävs enligt lagens ordalydelse ingen trafikolycka för att 

straffansvar kan göras gällande. Det räcker med en oaktsam handling som, typiskt sett, kan 

innebära fara för en trafikolycka.
232

 

 

5.4.4 Vad är vårdslöst? 

Av ett förarbetsuttalande framgår att bestämmelsen får sitt innehåll främst genom de allmänna 

och speciella föreskrifter som gäller i trafik.
233

 Som utgångspunkt för bedömningen ligger 

bestämmelserna TraF. Samtidigt kan inte varje överträdelse av dessa regler grunda ansvar för 

vårdslöshet i trafik. Detta beror på att begreppet i väsentlig mån tar sikte på de allvarligaste 
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försummelserna.
234

 Regeln kan möjligen också tillämpas på situationer när en överträdelse av 

en bestämd trafikregel inte föreligger – frågan är omdebatterad i doktrinen.
235

  

 

Exempel på omständigheter som i väsentlig mån är vårdslösa, är: trafikfarliga omkörningar, 

brott mot stopplikt, farliga rödljuskörningar, förande av trafikfarligt fordon, körning i uttröttat 

tillstånd samt allvarliga hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer.
236

 Däremot bör en 

förare som, på grund av tillfällig ouppmärksamhet eller bristande förmåga, gjort en 

felbedömning av trafiksituationen – undantas från straff. Rena manövreringsmisstag bör inte 

heller leda till ansvar för vårdslöshet i trafik. I propositionen betonas att eftersom det finns 

straffsanktionerade bestämmelser i de regler vilka man utgår från vid bedömandet av 

vårdslöshet i trafik, bör straffbestämmelsen för vårdslöshet användas endast vid de 

allvarligaste fallen. Sådana fall ska främst ta sikte på om föraren gjort ett medvetet 

risktagande. Vid bedömningen ska förmildrande hänsyn tas till okunnighet, oerfarenhet eller 

andra intellektuella brister hos föraren. Däremot ska en förare kunna bedömas oaktsam om 

han bort inse sina brister och tar på sig en ansvarsfull uppgift i trafiken. Vidare menade 

lagstiftaren att det inte finns skäl att se alltför strängt vid bedömningen –eftersom föraren efter 

en trafikolycka ofta får lida, genom egendoms- eller kroppskada, och inte sällan med 

verkstadsbesök och minskad bonus på försäkringspremien.
237

 

 

5.4.5 Grov vårdslöshet 

Bestämmelsen om grov vårdslöshet i 1 § 2st. TbL är uppdelad i två rekvisit, nämligen att 

föraren gör sig skyldig till grov vårdslöshet eller visar uppenbar likgiltighet för andra 

människors liv eller egendom. Uttalanden i doktrinen ger stöd för att bestämmelsens 

ordalydelse är något missvisande, eftersom rekvisiten inte ska förstås alternativt. Att vara 

uppenbart likgiltig är detsamma som att vara grovt vårdslöst. I doktrinen görs gällande att 

likgiltighetsrekvisitet ska utgöra en ledning för att tolka om grov vårdslöshet föreligger.
238

 

Vidare är det omdiskuterat huruvida ordet likgiltig är ett lämpligt begrepp för ett 

oaktsamhetsbrott, med tanke på att nedre gränsen för uppsåt ska sättas vid likgiltighet.
239

  I en 

dom från HovR görs istället gällande att rekvisiten är alternativa och redogör för hur 

likgiltighetsrekvisitet bör tolkas.  
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X hade under färd med bil försökt köra ifrån en polisbil. Det var bevisat att fordonets hastighet var 

minst 140 km/h. Under färden hade den tilltalade kört fram och tillbaka över vägens hela bredd. Han 

stannade inte då polismännen visat stopptecken utan hade då, polisbilen kom upp i jämnhöjd med hans 

bil, kraftigt väjt åt vänster så att bilarna sammanstötte och polisbilen var nära att åka över i diket. 

Färden slutade med att X i hög hastighet körde av vägen.   

I domskälen anfördes: ”Hovrätten anser klarlagt att X redan före det att den efterföljande bilen 

försökte köra om honom insåg att han var förföljd av en polisbil. Det får vidare anses utrett att han, i 

avsikt att hindra en omkörning, höll något åt vänster och därmed kom att tränga polisbilen så att bilarna 

stötte samman. Med hänsyn till den hastighet bilarna höll och vägens beskaffenhet innebar X körning 

fara för en allvarlig trafikolycka. Hovrätten finner att X genom sitt färdsätt visat grov oaktsamhet. 

Mot X har vidare anförts att han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik också därigenom 

att han vid tillfället visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom. Den till stöd för 

detta påstående åberopade lagtexten innefattar, såvitt den rör hänsynen till andra människors liv, enligt 

vanligt språkbruk ett krav på att domstolen är övertygad om att den tilltalade skulle ha handlat på 

samma sätt även med vetskap om att handlingen skulle få någon annans död till följd. Utredningen i 

målet ger inte underlag för en sådan övertygelse.”
240

 

Referatets sista mening gör dock domen något opedagogisk eftersom domstolen fastställde 

underrättsdomens bedömning, att brottet var grovt. Vad domsskälen tveklöst uttrycker är att 

rekvisiten var för sig kan göras gällande. Det är dock, enligt Zilas mening, svårt att tänka sig 

en motsatt situation där någon är likgiltig till andra människors liv eller egendom, utan att 

samtidigt vara grovt oaktsam.
241

 Lagrummet är svårtolkat i detta hänseende.
242

    

 

5.5 Smitning 

5.5.1 Allmänt  

Regeln om ansvar för smitning tillkom med syftet att straffbestämmelsen skulle tillgodose 

utredningstekniska behov av polisiär, skadeståndsreglerande och försäkringsmässig 

karaktär.
243

  

 

Enligt 5 § TbL straffas den som avlägsnar sig från trafikolycksplats om han haft del i 

olyckans uppkomst, oavsett om han haft skuld till olyckan eller ej. För att straffas krävs vidare 

att avlägsnandet inneburit att personen undandrar sig sin förmåga att medverka till de 

åtgärder olyckan skäligen bör föranleda. En person kan också straffas för smitning genom att 

                                                 
240

 RH 1988:23. 
241

 Zila, 2013, s. 28. 
242

 Angående gränsdragningen mellan grov oaktsamhet och likgiltighetsuppsåtet se framförallt,  NJA 2002 s. 

449; NJA 2004 s. 16;Asp & Ulväng, 2013 s. 300 ff. Frågan är dock inte i fokus för denna uppsats.    
243

 SOU 2011:16 s. 38. 



60 

  

undandra sig att uppge namn, hemvist eller övriga upplysningar om händelsen. Regeln är 

tillämplig på alla vägtrafikanter, således också gående.
244

 

 

5.5.2 Trafikolycka  

Endast någon som haft del i en olyckas uppkomst kan straffas för smitning. Det innebär att 

man fritt får avvika från olycksplats om man endast bevittnat olyckan. Dock måste betonas att 

rekvisitet trafikolycka uppnås redan vid att man stänker ner gångtrafikanter med vatten. Det 

krävs inte heller att uppkommen skada ska vara synbar. Den som varit inblandad i 

trafikolycka kan således inte undgå straff bara för att han inte trodde att en händelse ledde till 

faktisk skada. 
245

  

 

5.5.3 Del i olyckans uppkomst 

För att anses ha haft del i olyckans uppkomst krävs ett starkt kausalt samband med olyckan. 

Ett exempel på tillräckligt kausalt samband från en hovrättsdom:  

En förare som kört för fort, har hastigt inbromsat för att undvika att köra på en äldre dam. Damen 

ramlade av rädsla. HovR konstaterade att föraren haft del i en trafikolycka.
246

 

Ett annat exempel visar omständigheter som inte är ett tillräckligt kausalt samband: 

En förare av fordon hade kört ut framför ett annat fordon som tvingats bromsa och kört in i två 

parkerade bilar. Föraren av den förstnämnda bilen ansågs inte ha del i uppkomsten av olyckan, eftersom 

bilen som kolliderade sannolikt hade gjort detta ändå. Domstolen beaktade att det koliderande fordonet 

framförts allt för snabbt framför ett farthinder. 
247

  

Att endast bevittna en olycka eller att medfölja som passagerare i ett fordon, är inte tillräckligt 

för att rekvisitet ska anses uppfyllt.
248

 

 

5.5.4 Uppgiftsskyldighet 

Vad som krävs av den som varit del i en trafikolyckas uppkomst, är en upplysning om sitt 

namn och sin hemvist. Detta ska göras på lämpligt sätt beroende på omständigheterna.  Då det 

inte finns någon att muntligen uppge uppgifterna för är det tillräckligt att skriva en lapp där 

uppgifterna framgår.
249
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5.5.5 Åtgärder vartill olyckan skäligen bör föranleda 

Det finns ingen uppräkning av åtgärder som skäligen bör företas efter en trafikolycka. 

Ledning kan dock hämtas från 2 kap 8 § TraF, som reglerar vilka ålägganden som krävs av 

någon som haft del i trafikolycka. Genom regeln framgår, förutom uppgiftsskyldigheten, att 

man ska lämna hjälp till skadade. Genom ett förarbetetsuttalande från lagutskottet framgår 

dock att smitningsparagrafen inte innefattar någon plikt att vidta räddningsåtgärder.
250

 Ett 

uttalande som också stöds av civilkurageutredningen.
251

Enligt min menig har 

smitningsparagrafen en mycket otydlig utformning i den delen.  

 

5.5.6 Avvikande  

För att ställas till ansvar krävs att någon faktiskt avviker från olycksplatsen. Det innebär att 

man inte har en plikt att handla så länge man stannar kvar på olycksplatsen, eftersom man då 

inte avvikit.
252

 Förarens ansvar vid olyckor i biltrafik är således begränsad till olyckor han 

själv är inblandad i och han har heller ingen egentlig räddningsplikt. Trots detta bör påföljden 

vid smitning kunna bedömas hårdare för den som avvikit från en trafikolycka med allvarligt 

skadade. Civilkurageutredningen anförde följande intressanta resonemang kring detta:  

”Som framgått är emellertid ingen straffsanktion knuten till underlåtenhet att vidta räddningsåtgärder. 

Detta torde dock inte hindra att bedömningen av smitningsbrottets svårighetsgrad i praktiken påverkas av 

olycksoffrens hjälpbehov, trots att syftet med straffbestämmelsen enbart varit att tillgodose 

utredningstekniska behov av polisiär, skadeståndsreglerande och försäkringsmässig karaktär. I den mån 

en sådan influens sker i rättstillämpningen kan det beskrivas som att det moraliskt förkastliga i att lämna 

nödställda medtrafikanter åt sitt öde bestraffas av domstolarna i form av ett påslag på det straff som 

annars skulle ha utdömts.” 
253

 

 

5.6 Trafikförsäkringen 

5.6.1 Allmänt 

I TSL regleras frågor om trafikskadeersättning, vilka uppvisar stora likheter med skadestånd, 

trots att trafikskadeersättning inte är skadestånd i teoretisk mening. Som huvudregel är 

ansvaret i trafiken nämligen strikt. Strikt ansvar innebär en skyldighet att ersätta skada 

oberoende av eget vållande. Rätten till ersättning uppstår genom det sätt på vilket skada 

uppstått, i förevarande fall alltså biltrafik.
254

 Fordonsägaren är skyldig att trafikförsäkra ett 
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motordrivet fordon, som är registrerat i vägtrafikregistret och som inte är avställt.
255

 Även om 

trafikförsäkringspremie inte erläggs omfattas fordonet av försäkringsskyddet, genom 

trafikförsäkringsföreningens försorg.
256

Försäkringsplikten omfattar bland annat inte fordon 

som avses att framföras av gående. Ersättningsskyddet omfattar alla skador som uppkommer i 

följd av trafik.
257

 Trots att trafikskadeersättningen inte räknas som skadestånd i egentlig 

mening så beräknas det på samma sätt som skadestånd.
258

 

 

5.6.2 Lagens syfte och bakgrund 

Inom skadeståndsrätten är utgångspunkten att den som vållat en skada ska ersätta den 

skadelidande, så kallat culpaansvar. I början av 1900-talet kom nya teorier att influera 

rättsområdet, nämligen att strikt ansvar bör åläggas viss farlig verksamhet – under 

förutsättning att verksamheten är extraordinär och säregen. Trafik med motorfordon ansågs 

vara en särskilt riskfylld och extraordinär verksamhet, eftersom bilar var ovanligare och 

farligare än hästarna. Idag anses alltjämt biltrafiken osedvanligt farlig, men knappast längre 

extraordinär. Eftersom culpaansvaret grundas genom en oaktsam handling eller ett oaktsamt 

underlåtande, skulle ett culpaansvar i biltrafiktrafik kunna innebära att olyckor med bilar sker 

utan att någon förpliktigas att ersätta skadorna. En trafikolycka kan nämligen många gånger 

inträffa utan att någon agerat oaktsamt. Syftet med strikt ansvar är att den som utövar den 

farliga verksamheten måste stå för verksamhetens skador. Den farliga verksamheten anses 

nämligen vara till gagn för den som bedriver den, eftersom bilföraren kommer fortare fram än 

den som går eller cyklar. Det idag mest framträdande argumentet för strikt ansvar i biltrafik är 

en blandning mellan rättstekniska och rättspolitiska skäl. Att i alla lägen utreda vem som 

vållat en olycka och om någon varit vållande är ofta processuellt svårt och kostsamt. 

Kostnaderna för den typen av utredningar minskar vid rent strikt ansvar.
259

  

 

Lag om trafikförsäkringsplikt tillkom 1929. Lagstiftaren menade att det var vanligt att 

automobiler och motorcyklar förvärvades också av sådana personer som har svag ekonomi. 

Det kunde leda till att den som skadats vid trafikolycka inte kunde utfå det skadestånd han var 

berättigad.
260

 Detta skulle i praktiken innebära att fordonsförarnas strikta ansvar kunde te sig 
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uddlöst.
261

 Sociala trygghetssynpunkter skulle vara vägledande också på trafiksättens område, 

på samma sätt som gällde socialförsäkringen. Detta innebär således att den obligatoriska 

ansvarförsäkringen syftar till att skydda de skadelidandes rätt till ersättning.
262

 Det första 

lagförslaget röstades dock ner av en riksdagsmajoritet, som ansåg att lagen riskerade att 

betunga den enskilde med onödiga utgifter. Vidare hade man anmärkningar mot att enskilda 

skulle tvingas ingå avtal med vinstdrivande företag. I det efterföljande, modifierade, 

förarbetet avfärdade departementschefen idéer om ett statligt försäkringsmonopol på 

trafikrättens område.
263

  

 

5.6.3 Skada i följd av trafik 

Trafikförsäkringen gäller skada i följd av trafik.
264

 Vad rekvisitet omfattar har utmejslats 

genom en omfattande rättspraxis och begreppet har särskilt intresserat rättsvetenskapen.
265

 

HD har tolkat begreppet som skador, vilka har ett naturligt samband med att bilen framförs. 

Följande illustrativa rättsfall belyser rekvisitet:  

”De ostridiga omständigheterna i målet är följande: J.T. skulle en decemberdag åka i väg med sin 

personbil som stod parkerad utanför hans fastighet. Han satte sig i bilen och startade motorn. Därefter 

steg han ur bilen för att skrapa bilrutorna fria från is. Bilen stod då stilla. När han skulle skrapa bakrutan 

halkade han till följd av att marken var isbelagd. Han ramlade omkull och ådrog sig nack- och 

huvudskador. J.T. skadades alltså medan han utförde en förberedande åtgärd för att bilen omedelbart 

därefter skulle kunna framföras på ett trafiksäkert sätt. Skadorna får därför anses ha sådant samband 

med hur en bil normalt brukas att de skall anses ha uppkommit i följd av trafik med bilen.”
266

 

 

”Utredningen ger vid handen att X skadades genom att den ena dörren i den bil han medföljde som 

passagerare vid ett kortare uppehåll i färden antingen rycktes upp eller slogs igen av bilens ägare och 

därvid med sin övre kant råkade träffa X:s öga. Även om, såsom försäkringsbolaget gjort gällande, 

skadan inträffade när X föstes in i bilen för att undgå att bli omhändertagen av polis, får den anses ha 

sådant samband med bilens normala brukande att den skall anses ha uppkommit i följd av trafik med 

bilen. X:s talan skall därför bifallas.”
267

 

 

Som visats har begreppet givits en vid tolkning i praxis. Utanför begreppet faller skador i 

samband med tvättning, vaxning, invändning städning och andra skötselåtgärder på fordonet. 

Dessa åtgärder anses inte vara vidtagna i syfte att möjliggöra färd med fordonet, de anses 
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istället vara värdebevarande åtgärder på fordonet.
268

 Med tanke på att trafikförsäkringens 

ersättningsansvar till stora delar är strikt, och beräknas genom att en skada ska ersättas i dess 

helhet, menar Radetzki att de trafikförsäkrade är en priviligierad grupp – ”de skadelidandes 

överklass”. Han menar att domstolarna succesivt breddat betydelsen av i följd av trafik, av 

främst rättspolitiska skäl. 
269

 

 

5.6.4 Ersättning för personskada 

Den som lider personskada till följd av trafik har alltid rätt att ersättas. Rätten gäller alla som 

skadas av trafikolyckor, exempelvis förare, passagerare, fotgängare, cyklister och biltjuvar. 

Rätten till ersättning vid personskada är också helt oberoende av, egen eller annans, 

oaktsamhet.
270

 Förare och passagerare erhåller ersättning ur försäkringen för det fordon de 

färdas i.
271

 Andra skadelidande än förare och passagerare i bil har möjlighet att utkräva 

ersättning från vilket fordon som helst, av de som varit inblandade i en trafikolycka.
272

  

Jämkning av ersättning på grund av medvållande till personskada förekommer endast när den 

skadelidande har medverkat genom uppsåt eller grov vårdslöshet, eller för rattfulla förare som 

samtidigt vårdslöst medverkat till sin skada. 
273

 Jämkningsregeln vid personskada tillämpas 

också mycket restriktivt vilket belyses genom följande två citat ur domskälen, från HD 

respektive HovR. 

 

”X har fällts till ansvar för grovt rattfylleri för den körning då olyckan inträffade. För att 

trafikskadeersättningen avseende X:s personskador skall kunna jämkas enligt trafikskadelagen krävs alltså 

därutöver att X genom vårdslöshet har medverkat till sina skador. Det ankommer i första hand på 

försäkringsbolaget att förebringa utredning som visar att det finns förutsättningar för jämkning. I 

förevarande fall var det fråga om en singelolycka. X har förklarat att han inte har något minne av olyckan 

eller omständigheterna kring den. Det enda vittnet var X fyraåriga dotter. Utredningen är inte sådan att det 

är möjligt att vinna klarhet om olycksorsaken. Kraven på bolagets bevisning måste anpassas till detta [---] 

Omständigheterna är alltså sådana att det finns en tänkbar förklaring till olyckan som inte förutsätter att X 

varit vårdslös. Därmed kan det inte anses vara visat att X har medverkat till sina skador genom vårdslöshet 

och trafikskadeersättningen skall inte jämkas.”
274
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”Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det ligger nära till hands att anta att Y har orsakat olyckan och 

därmed också sina skador genom att han brustit i aktsamhet när han fört bilen. Bolaget har emellertid i detta 

mål inte lagt fram någon utredning till stöd för detta vid sidan av uppgiften om promillehalten. En så 

förhållandevis hög alkoholkoncentration som den vilken Y måste ha haft vid olyckstillfället talar med 

betydande styrka för att en person med normala alkoholvanor kommer att brista i aktsamhet om han för ett 

motordrivet fordon. Det av bolaget åberopade, i alkoholfrågor sakkunniga, vittnet OU har emellertid 

uppgett bl.a. att den promillehalt det här är fråga om förutsätter s.k. alkoholtolerans och att en person som 

har utvecklat sådan tolerans, till skillnad från en normalkonsument, kan föra ett motorfordon. På grund av 

det anförda kan inte alkoholkoncentrationen ensam tas till intäkt för att Y genom vårdslöshet har medverkat 

till sina skador. Bolaget har därför inte visat att förhållandena är sådana att ersättningen skall jämkas.”
275

  

 

I doktrinen görs gällande att det finns en viss opinion för att regelverket ska skärpas så att 

rattfyllerister oftare ska tvingas vara med och ersätta sina skador. 
276

 

 

5.6.5  Ersättning för sakskada  

Rättsläget avseende ersättning för sakskada är mer komplicerat än reglerna som avser 

personskada.  

 

För skador på ett fordon, och på egendom som befraktas i ett sådant utgår det ersättning ur 

den trafikförsäkring vars fordon orsakat olyckan genom, endera: ett oaktsamt förande, eller 

vid trafiksäkerhetsbrister på ett fordon. För förare som vållar skada på ett eget fordon utgår 

aldrig trafikskadeersättning.
277

 Vill fordonsägaren ha rätt till ersättning också för egen 

sakskada, på grund av eget vållande, är han hänvisad till att teckna en vagnskadeförsäkring.
278

  

 

Vid sakskada som inte drabbar något trafikförsäkringspliktigt fordon, exempelvis cyklister, 

fotgängare och infrastruktur – gäller ett rent strikt ansvar. Det innebär att en cyklist som vållar 

olycka genom att köra på en bil, som huvudregel ersätts ur bilens försäkring.
279

 För att jämka 

trafikskadeersättning med anledning av sakskada krävs vållande av normalgraden på den 

skadelidandes sida.
280

 Det innebär att det krävs en mindre grad av oaktsamhet för att jämka 

sakskadersättning, än vad som gäller vid personskada.
281
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5.7 Körkortskrav 

5.7.1 Bakgrund 

I Sverige har det funnits krav på körkort vid framförande av motorfordon sedan 1907. Det 

stadgades i 12 § kungl. maj:ts nådiga förordning om automobiltrafik:  

Automobil må allenast föras af den, som fyllt 18 år och med bevis, utfärdadt af besiktningsman, styrkt sig vara fullt 

förtrogen med automobils konstruktion, skötsel och manövrering. Förare vare skyldig att på anmodan af krono-eller 

polisbetjänt utan onödigt dröjsmål styrka sin behörighet. 

Syftet med bestämmelsen var att ett nytt trafikmedel som automobilen krävde nödvändiga 

kunskaper i handhavande. Man ville skydda övriga trafikanter och hästar mot överdådig och 

äventyrlig framfart, samt från det buller och den explosionsrisk som kunde följa med 

automobiltrafiken. Det var viktigt att allmänheten skulle känna tilltro till att bilförarna var 

nödvändigt utbildade. Det förutsågs att bilarna på allvar skulle kunna konkurrera med 

hästtrafikanter, både avseende antal och användarvänlighet, på grund av bilens 

masstillverkning och manöveregenskaper. En skicklig automobilförare kunde nämligen lättare 

kontrollera trafiksituationen och manövrera undan faror snabbare än en hästförare. Det ansågs 

sammantaget uppenbart att automobiltrafiken inte kunde lämnas åt sig själv, utan behövde 

ordnas och kontrolleras med författningsbestämmelser för att minimera trafikens risker så 

långt som möjligt.
282

 Med tanke på den ökande försäljningen av automobiler kunde man inte 

utan kännbara olägenheter undgå att lagstifta om kompetenskrav för automobiler.
283

 Lagen 

har genomgått flera förändringar över tiden och finns nu i körkortslag (1989:488) (KkL). Till 

nuvarande lag har också ett EU-rättsligt harmoniserande minimidirektiv implementerats.
284

    

 

5.7.2 Gällande rätt 

Personbil får endast köras av den som har ett gällande körkort.
285

 För att kunna ta körkort för 

personbil krävs en ålder om 18 år. Ett körkort får endast utfärdas till den som med hänsyn till 

personliga och medicinska förhållanden är lämplig.
286

 För att vara lämplig med hänsyn till 

personliga förhållanden krävs att sökanden är pålitlig i nykterhetshänseende och kan antas 

komma respektera trafikreglerna.
287

 För att ha rätt till körkort krävs också ett godkänt 

förarprov med ett godkänt kunskapsprov, och en fullgjord riskutbildning.
288

 Ett körkort ska 
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medföras under hela körningen.
289

 Ett körkort kan bland annat återkallas om föraren bryter 

mot regler i TbL eller visat sig opålitlig i nykterhetshänseende.
290

 Att köra bil utan körkort 

innebär straffansvar för olovlig körning i enlighet med 3 § TbL.  

 

5.8 Registreringsplikt 

5.8.1 Bakgrund 

Embryot till dagens lag om registreringsplikt för motorfordon uppkom i samband med 

lagregleringen om körkort år 1907. Lagstiftaren menade att det var oundgängligen nödvändigt 

att alla automobiler hade ett särskilt igenkänningsnummer, eftersom bilarnas höga hastigheter 

lätt kunde få till konsekvens att bilförarna kunde undandra sig polisen, eller obemärkt avvika 

från en trafikolycksplats. Ett igenkänningsnummer kunde bara tilldelas om fordonet efter en 

besiktning var trafikvärdigt.
291

 Registret syftar numera till att kunna påföra avgifter, skatter 

och felparkeringsavgifter på rätt individ, samt att kontrollera att fordonet är besiktigat och 

trafikförsäkrat. Den ersättningsskyldiga individen anses vara den som står som ägare i 

registret, oavsett hur det bakomliggande ägarförhållandet ser ut.
292

  

 

5.8.2 Gällande rätt 

I 6 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister (LVTR) framgår vilka uppgifter som förs i 

registret. I registret finns bland annat uppgifter om körkortsinnehav, uppgifter om 

fordonskontroller, uppgifter om skatteinbetalningar och uppgifter om ett fordons registrerade 

ägare.
293

  

  

5.9 Besiktningsplikt 

5.9.1 Bakgrund 

Redan vid begynnelsen av 1900-talet lagstiftades om en plikt att besiktiga automobilen. Det 

ansågs att staten var nödgad att ställa höga krav på att bilarna var tekniskt ofarliga och 

uppfyllde nödvändiga krav på säkerhet och trygghet. Det innebar att man lagstiftade om vissa 

allmänt hållna lägsta krav på fordonets konstruktion, beskaffenhet och utrustning. Att kraven 

faktiskt efterlevdes var tvunget att utrönas innan fordonet togs i bruk och detta skulle göras av 
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tekniskt sakkunniga personer.
294

 Det skulle dock dröja fram till 1965 innan regeringen införde 

en förordning som innebar att periodisk kontrollbesiktning infördes.
295

 De senaste 

decennierna har präglats av större miljö- och säkerhetskrav. EU har haft också en väsentlig 

påverkan på de svenska reglerna om fordonssäkerhet.
296

 Idag är syftet med 

kontrollbesiktningen att säkerställa att utrustning och beskaffenhet hos fordon som är i bruk 

uppfyller de krav som ställs i fråga om trafiksäkerhet och miljö.
297

  

 

5.9.2 Gällande rätt 

Reglerna om besiktningsplikt återfinns i fordonslag (2002:574) (FoL). Kompletterande 

bestämmelser finns i fordonsförordningen (2009:211) (FoF). Genom 6 kap. 3 § FoF framgår 

att bland annat mopeder undantas från besiktningskravet.
298

Besiktning kan ske som 

kontrollbesiktning, flygande inspektion, lastkontroll, eller annan kontroll av polisman.
299

 

Innan en bil tas i bruk ska den typgodkännas och registreringsbesiktigas.
300

 Ett fordon kan 

beläggas med körförbud efter en besiktning om det är så bristfälligt, att det inte kan användas 

utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. Ett körförbud kan också inträda om fordonet inte 

inställs i tid till besiktningen.
301

 Om ett fordon brukas trots att körförbud inträtt, kan ägaren 

hållas straffrättsligt ansvarig.
302

  

 

6 Analys och diskussion 
 

6.1 Allmänt? 

Jag kommer i det följande analysera sjölagens ändamålsenlighet och förorda förändringar av 

nu gällande regler. Det är naturligt att börja behandla befälhavaransvaret eftersom det är av 

särskild relevans både för straff- och skadeståndsrätten. Därefter behandlas sjörättens 

straffansvar, nämligen befälhavarens garantansvar i avsnitt 6.1.2, sjöfylleri i avsnitt 6.1.3 samt 

vårdslöshetsbrotten i avsnitt 6.1.4.  Vidare analyseras det skadeståndsrättsliga delarna om 

försäkringsplikt och redaransvaret i avsnitt 6.1.5 och i avsnitt 6.1.6. Behovet av körkort för 

fritidsbåtar behandlas i avsnitt 6.1.7. I det sista avsnittet behandlas behovet av besiktnings- 
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och registreringsplikt för fritidsbåtar. Alla aspekter på skillnaderna mellan trafikslagen 

belyses dock inte. Exempel på relevanta skillnader som inte behandlas är den mellan de grova 

vårdslöshetsbrotten
303

 och synen på narkotikarattfylleri.
304

 Anledningen till det är att dessa 

frågor bör bedömas som perifera med anledning av uppsatsens syfte.  

 

6.1.1 Befälhavaransvaret 

Följande har framkommit om befälhavaransvaret: Befälhavaransvaret åvilar i de allra flesta 

fall den som sitter till rors på en fritidsbåt. Denna ståndpunkt har främst kommit till uttryck i 

samband med domstolsavgöranden om sjöfylleri. Ståndpunkten är starkt kritiserad i 

doktrinen. Att endast en person kan vara befälhavare ombord samtidigt innebär, enligt mitt 

förmenande, att det krävs ett prejudikat för att göra en annan bedömning av 

befälhavaransvaret i det fall tvisten rör civilrättsliga anspråk, eller för andra brott i SjöL. Att 

HD inte uttryckligen använt ordet befälhavare i domskälen från Malmö-domen förändrar inte 

den uppfattningen, då hovrätternas tolkning av vem som är befälhavare tycks vara 

etablerad.
305

 

 

Inledningsvis ska sägas att Transportstyrelsen, som är ansvarig för sjötrafik i Sverige, gör en 

helt annan tolkning av rättsläget, en tolkning som inte har stöd i praxis. Jag hyser också en 

uppfattning om att båtfolk generellt har en annan uppfattning om vem som i praktiken är 

befälhavare. Många båtmänniskor skulle sannolikt anse att fartygsdisponenten är befälhavare 

om inget annat överenskommits, exempelvis i samband med en resa hem från krogen då 

fartygsdisponenten är berusad.    

 

HD:s förändrade syn genom Malmö-domen lämnar efter sig fler frågor än svar. Vad krävs för 

att en båt ska kunna köras ensam? Bör det göras en objektiv bedömning på kravet att ensam 

kunna köra, eller bör kravet vara subjektivt? I en objektiv mening torde det inte finnas 

fritidsbåtar som inte kan köras ensamt. Med det synsättet torde bedömningen om huruvida en 

båt kan föras ensam knappast vara relevant.  
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Enligt Malmö-domen får inte en båtförare vara ”oförmögen att utföra det uppdrag han åtagit 

sig”
306

 för att anses vara befälhavare. I endast ett rättsfall från HovR har föraren inte ansetts 

ha erforderlig kompetens, då var en sjuåring förare.
307

 I Grinda-målet
308

vidgick föraren att 

han inte velat övningsköra i en trång farled. Dessutom hade föraren kolliderat med ett fartygs 

akter. Föraren ansågs trots detta ha erforderlig kompetens. Att även berusade förare av HovR 

ansetts vara tillräckligt kompetenta för att överta befälhavaransvaret, visas i avsnitt 3.4.2. 

Sammantaget menar jag att Malmö-domens oförmögenhetsrekvisit, så som domstolarna 

behandlat det hittills är synnerligen anmärkningsvärt. Domstolarna bör ställa högre krav på 

fritidsbåtarnas befälhavare att kunna framföra sina båtar.  

 

En annan mycket anmärkningsvärd slutsats som HD gör gällande i Malmö-domen är att: om 

fartygsdisponenten ingriper i navigeringen, på ett sätt som skulle kunna tyda på att föraren 

utför sitt uppdrag osjälvständigt – anses inte föraren vara befälhavare. Detta innebär att 

fartygsdisponenten inte kan ge råd, tips eller upplysa om farleder eller annalkande 

väderskiftningar, utan att riskera ett straffansvar. Detta är inte rimligt. Om domstolarna stirrar 

sig blinda på föraransvaret enligt en analogi från biltrafiken, bör sådan hjälp godtas precis på 

samma sätt som en full passagerare får komma med tips och råd till en nykter bilförare.    

 

Med beaktande av det straffansvar som följer med att underlåta att undsätta personer i sjönöd 

är Malmö-domens förändrade syn djupt betänklig. Det förefaller som om HD stirrat sig blind 

på vägtrafiken vid bedömningen. Som ett sätt att skapa en ordning där båtägaren kan frigöra 

sig från sitt befälsansvar, på precis samma sätt som när en berusad bilägare låter sin nyktra 

vän köra hem honom från krogen. Självfallet måste en båtägare på samma sätt som en 

bilägare kunna ta sig hem straffritt under berusning. Men en sådan lösning hade istället kunna 

åstakommas genom att den som ansvarar för båten vid ett speciellt tillfälle är att anse som 

befälhavare, oavsett vem som sitter bakom rodret. Synsättet hade tvingat fartygsdisponenten 

att tillse att ansvarsfördelningen är klar innan båten lägger ut från bryggan. Om denna 

fördelning inte är klarlagd och alla ombord är berusade är det rimligt att fartygsdisponenten 

ansvarar som befälhavare. Processuellt skulle en sådan tolkning innebära att 

fartygsdisponenten får en åberopsbörda för att inte bedömas som befälhavare och åklagaren 

                                                 
306

 NJA 1991 s. 636. 
307

 RH 2013:34. 
308

 HovR B 6037-06, rättsfallet förekommer i avsnitt 3.4.2 



71 

  

har att motbevisa påståendet. Det framstår dock som osannolikt att HD skulle ändra på 

rättsläget i närtid.   

 

6.1.2 Befälhavarens räddningsplikt  

Som jag visat kan någon som passerat en trafikolycka straffritt se på när en tvååring förblöder. 

En befälhavare på en fritidsbåt har däremot ett långtgående ansvar att undsätta människor och 

fartyg i nöd. Det är härvid tillräckligt att det föreligger en fara för skada på ett annat fartyg för 

att räddningsplikten ska träda in. Man kan på goda grunder anse att sjölagens räddningsplikt 

innebär en form av tvingande nödförsäkring, där sjömän under hot om straffansvar försäkrar 

sina och övriga sjömäns nödhjälp.
309

 

 

Jag menar att regeln är ändamålsenlig, i synnerhet eftersom statens nödräddning och svenska 

sjöräddningssällskapet ofta kan ha det ansträngt och behöva prioritera under de intensiva 

sommarveckorna. Regeln är så elementär för fritidsseglare att de flesta som läst enstaka kurs i 

navigation har kunskap om den. Enligt min mening hade dock räddningsplikten blivit än mer 

ändamålsenlig om den förenades med försäkringsplikt och kunskapskrav till sjöss.  

 

En sjöförsäkring hade inneburit att den som undsätter en nödställd skulle kunna återkräva den 

nödställdes försäkringsbolag på ersättning avseende kostnader som uppstått på grund av 

nödhjälpen. Risken blir annars att den som agerat sjöräddare kan bli utan ersättning om den 

räddade skulle tredskas eller vara insolvent. Att som befälhavare på en fritidsbåt tvingas in i 

en process mot en tredskande redare är inte rimligt med beaktande av att befälhavaren har en 

räddningsplikt.  

 

Kritik bör riktas att det inte råder kongruens mellan biltrafiken och fartygstrafiken i fråga om 

räddningsplikt. Man bör nämligen fråga sig om det varit ändamålsenligt att fordra samma 

krav på bilföraren som på befälhavaren. Min mening är att så bör ske. Inget tyder nämligen på 

att det finns mindre behov av att lämna initial nödhjälp i vägtrafik än i sjötrafik. Att bilförarna 

genomgår kunskapsprov som lätt hade kunnat förenas med grundläggande kunskaper i 

omhändertagande av skadade, förstärker den uppfattningen.
310
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6.1.3 Sjöfylleri 

I samband med att sjöfylleriparagrafen har ändrats framträder argument i förarbetena om att 

skapa en enhetlighet mellan TbL och SjöL. Det enhetlighetssträvandet är enligt min mening 

det största problemet med sjöfylleribestämmelsen, eftersom den har fått domstolarna att 

bedöma att straffansvaret som huvudregel vilar på båtföraren. Denna bilblindhet var knappast 

avsedd av lagstiftaren. Lagstiftaren ville nämligen också låta annat väsentligt 

sjösäkerhetsansvar självständigt grunda ansvar för sjöfylleri, detta synsätt har dock inte fått 

effekt på domstolarna. Problemet blir dessutom betydligt större när jag kan visa att åklagarna 

tycks missa att medhjälp till sjöfylleri är straffbart. Domstolarna har ofta påmint om detta i 

sina domskäl, trots detta har jag endast hittat en dom där åklagaren också åtalat för detta 

brott.
311

 

 

Jag hyser full förståelse för att åklagarna anser att sjösäkerhetsansvaret också vilar på 

fartygsdisponenten i egenskap av befälhavare, genom att studera lagmotiven. Det synes dock 

vara nästintill omöjligt att vinna framgång med ett åtal på denna grund. Åklagarna bör istället 

ofta kunna rikta ansvar gentemot fartygsdisponenten, i egenskap av medhjälpare till sjöfylleri. 

 

Det hade dock varit en mer rimlig tolkning att anse att den som är medhjälpare till sjöfylleri 

samtidigt också fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för sjösäkerheten. Denna ståndpunkt 

innebär att straffansvaret aktualiseras utan att ta omvägen över medhjälpandereglerna. Att 

låna ut nyckeln till en berusad förare eller på annat sätt låta en berusad förare köra, torde 

endast undantagsvis vara av mindre väsentlig uppgift för sjösäkerheten. En sådan tolkning 

kan knappast strida mot straffrättens analogiförbud.    

 

En anmärkningsvärd skillnad är att en bil enligt domstolspraxis kan ha flera förare. Så är det 

när en passagerare styr från passagerarsätet, eller i förekommande fall från baksätet. En båt 

har ofta flera förare under samma resa, men detta har aldrig prövats av domstolarna. Det torde 

nämligen vara svårare att bevisa att fler än en styrt en fritidsbåt än vad fallet är avseende ett 

motorfordon. Detta beror enligt min mening på att det är svårare att upptäcka regelbrott till 

sjöss, då avståndet mellan kontrollplats och fartyg är större än i biltrafik.  
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Det går inte att med stöd av praxis visa några tydliga skillnader mellan domstolarnas 

bedömning av ansvarsfrihetsgrunder i anledning av sjöfylleri och sådana omständigheter vid 

rattfylleri. Vad som kan sägas är dock att prövningen för rattfylleri oftare tar sikte på risk eller 

upplevd risk för personskador alltmedan prövningen av nödbestämmelsen i sjöfylleridomar 

uteslutande tagit sikte på risk eller upplevd risk för egendomsskada. Den mycket stränga 

bedömningen som har gjorts av underrätterna vid åberopande av nöd i sjötrafik är inte rimlig. 

Lagstiftaren hade nämligen avsett en mer pragmatisk bedömning. Jag hoppas att HD kommer 

sätta ner foten genom att höja blicken från bilförandet och inse de relevanta skillnaderna som 

tydligt åskådliggörs mellan båtförande och bilförande. Om inte detta sker förordar jag att en 

bättre avvägd ansvarsfrihetsgrund förs in i SjöL. 

 

Vidare ska kritik riktas mot att med nuvarande regler är det möjligt att dömas för sjöfylleri i 

en roddbåt, på en vindsurfingbräda eller i en kanot – samtidigt som det inte går att dömas för 

rattfylleri på en skateboard, cykel eller på en spark. Detta är med Tibergs uttryck 

”löjeväckande”.
312

 Att inte kunna få ro hem under berusning från en grillfest, är enligt min 

mening ett uttryck för ett exempellöst överförmynderi. Många andra riskfyllda aktiviteter är 

nämligen helt lagliga att företa under berusning, exempelvis alpin skidåkning, fridykning och 

bergsklättring. Lagstiftaren bör inte inskränka människors frihet genom att lagstifta på ett så 

omdömeslöst sätt.  

 

Att ha en lagstiftning kring sjöfylleri är möjligen lovvärt, men att straffbarheten sätts till 

samma promillekrav som gäller i biltrafik synes vara ett resultat av förmynderi snarare än en 

ambition att skydda människor från fara. Hade man gjort en mer rimlig avvägning mellan 

människors frihet att få ägna sig åt rekreation och risken för farligt beteende – borde 

promillegränsen kunna sättas högre till sjöss.    

 

6.1.4 Vårdslöshetsbedömningen 

Vid bedömningen om en fritidseglare varit straffbart vårdslös, ska hänsyn tas till de 

internationella reglerna om gott sjömanskap. Vid beaktande av om en bilförare varit straffbart 

vårdslös ska man se till objektiva omständigheter, som om någon brutit mot någon trafikregel 

på ett sätt som typiskt sätt kan orsaka olycka. Subjektiva omständigheter som ålder, 

körskicklighet och kunnande ska dock beaktas för att pröva om handlingen varit ursäktlig. Det 
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innebär att för bilskoleläraren ställs det högre krav på aktsamhet, än på den 85-åriga äldre 

mannen som hör lite dåligt. Jag har också visat att lagstiftaren ansåg att eftersom det finns 

subsidiära straffbestämmelser i vägtrafiken ska domstolarna vara återhållsamma med att döma 

för vårdslöshet i trafik. Även en olycksvållares lidande såsom bonusförluster på 

försäkringskostnaderna och att olycksvållaren får lida genom verkstadsbesök tillmäts gynnade 

betydelse för bilföraren.
313

  

 

Gott sjömanskap är ett viktigt begrepp inom sjörätten både för att fastställa att någon är 

skadeståndsskyldig men också för att fastsälla om straffrättsligt ansvar för vårdslöshet i 

sjötrafik föreligger. 
314

Att ett så viktigt begrepp behandlats så styvmoderligt av lagstiftare, 

forskare och prejudikatinstanser är därför besynnerligt, inte minst när begreppet också 

återfinns i en straffbestämmelse. Med beaktande av legalitetsprincipen bör uttrycket tydligare 

definieras av våra lagstiftare.  

 

Så som rättsläget gestaltar sig idag framkommer att aktsamhetskraven som ställs på 

fritidseglaren i ett straffhänseende är högre än de krav som ställs på bilföraren. Detta beror på 

att rättsläget inte medger något större utrymme för subjektiva ursäktande omständigheter hos 

båtföraren.
315

 Det går dock inte dra några säkra slutsatser om huruvida det faktiskt föreligger 

skillnader i domstolarnas bedömningar eftersom fallen är svåra att ställa mot varandra, 

eftersom omständigheterna är unika i varje enskilt fall. Detta förändrar dock inte min 

uppfattning om att lagstiftarna har en mer förlåtande lagstiftning i biltrafiken än i sjörätten. 

 

Argumenten för att ställa ett lägre krav på bilföraren i straffhänseende synes vara mycket 

anmärkningsvärda. Ökade kostnader för trafikförsäkringspremie självrisk och lidande som 

kan följa på en trafikolycka, ska för bilförare vara förmildrande omständigheter. En 

fritidsseglare kan straffas mångfalt, eftersom han straffritt kan segla utan ansvarsförsäkring 

och ådra sig höga skadeståndskostnader vid en olycka. En annan viktig omständighet är att en 

bilförare normalt har genomfört ett formellt förarprov för sitt framförande, något som inte en 

båtförare har gjort. Rimligtvis borde därför istället kravet ställas högre på en bilförare än för 

en båtförare. Att personliga förutsättningar ska beaktas i mildrande riktning i biltrafik men 

inte i båttrafik är också anmärkningsvärt, eftersom det inte finns goda argument för den 
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diskrepansen. Enligt min mening kan det knappast finnas skäl att ha ett hårdare straffansvar 

för fritidsseglaren än för bilföraren avseende vårdslöshet, i synnerhet då dödsfallen i 

fordonstrafik är mångfalt större.
316

 

  

6.1.5 Redarens eller skadevållarens ansvar? 

Många associerar kanske ”redare” som en direktör på ett företag som bedriver näring till 

sjöss. Det är säkerligen få båtägare som har kunskap om att de är redare, och därmed är 

skyldiga att utge skadestånd på grund av andras handlande. Redan på denna grund finns all 

anledning att ifrågasätta om regelverket är lämpligt för fritidsbåtar.
317

  

 

Redaransvaret kom till för att skydda de skadelidande från skador orsakade av en presumerat 

farlig näring, där det ansågs vara rimligt att risken skulle bäras av de välbärgade företag som 

bedrev den. Man kan på goda grunder ifrågasätta om det är lika välgrundat att lägga ett så 

tungt ansvar på en femtonåring, som genom idogt sparande köpt sin första båt. Ännu 

orimligare blir det om man dessutom ser till den synnerligen aktsamma redaren, som 

säkerställt att befälhavaransvaret ska vila på den vän som han vet har möjlighet att ersätta 

eventuella skador; där domstolen synes kunna upphäva befälhavaransvaret om de inte kan 

fastställa vem som kört båten! Problemet kan uppstå den dag en skadeståndsskyldig redare 

riktar regresstalan mot den som lånat hans båt. Här har HD valet att stå fast vid att 

befälhavaren som huvudregel är den som kört, eller genom att med en mer ändamålsenlig 

tolkning bedöma att den som disponerat båten också är befälhavare. Skulle det sistnämnda bli 

gällande riskerar svensk sjörätt både ett straffrättsligt och ett civilrättsligt befälhavaransvar. 

Skulle HD stå fast vid det förstnämnda skulle istället resultatet kunna bli mycket obilligt; när 

den som lånat båten inte blir ersättningsskyldig om det inte går att bevisa att han kört den.  

 

Ett annat problem med redaransvaret är att det inte förs något register över svenska båtar. 

Handelsflottans fartyg har krav på att vara utmärkta och vara registrerade i ett skeppsregister. 

Men på fritidsbåtarna ställs inte motsvarande krav. Detta torde innebära att bevissvårigheter 

kan uppstå med att kunna styrka vem som är redare. Den anonyma culpa som redaransvaret 

bygger på, kan bli tandlöst när även redaren är anonym.  
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Min slutats är att jag i första hand förordar att helt avskaffa redaransvaret och istället ålägga 

båtägaren en försäkringsplikt. Men skulle inte försäkringsplikt införas torde en betydligt mer 

förnuftig lösning vara att tillämpa SkL:s regler om skadeståndsansvar och helt lägga ansvaret 

på den som varit vållande. Detta beror helt enkelt på att det inte finns någon grund för att 

påstå att en båtägare bedriver farlig näring genom att disponera sin båt.  

  

6.1.6 Försäkringsplikt eller frivillighet? 

Anledningen till att det råder försäkringsplikt i vägtrafik men inte i sjötrafik bör närmast 

kunna förklaras av rättshistoriska skäl. Lagstiftaren ville inte införa försäkringsplikt för 

fritidseglare i den äldre sjölagen, trots att båtkörning ansågs innebära en farlig näring. Detta 

berodde på att försäkringsföreteelsen var så ny att det kunde innebära problem, eftersom 

rättsområdets utveckling hade behövt leda till större revisioner i lagstiftningen. Att Sveriges 

jurister hade bristfällig kunskap om försäkringsrätten var också ett framträdande skäl.  

 

När trafikrätten moderniserades två decennier senare ansågs det snarare självklart att lagstifta 

om försäkringsplikt för den som bedriver så farlig verksamhet som bilkörning. Att även 

personer med låg ekonomisk förmåga kunde köra bil ansågs som ett problem, då den 

skadelidandes rätt att tillgodogöra sig skadestånd då kunde äventyras.
318

   

 

Hade försäkringsplikt införts redan i den äldre sjölagen hade knappast debatten om att 

avskaffa den varit stor. Detta stöds av att debatten för att avskaffa försäkringsplikten för 

motorfordon idag är obefintlig. I själva verket är sannolikt försäkringsplikten för bilägare en 

självklar och respekterad lagstiftning. Att veta att man kommer att bli ersatt om man blir 

påkörd av ett motorfordon, oaktat skadevållarens ekonomiska situation, är en trygghet. 

Likaledes är det sannolikt en trygghet för de flesta bilförare att veta att de inte riskerar mycket 

höga skadeståndsanspråk i samband med en olycklig felmanöver.  

 

Senare argument mot ett införande av försäkringskrav för fritidsbåtar har främst berott på 

tillsynsproblematiken. Argumentet är dock ohållbart med beaktande av att 

tillsynsproblematiken inte lyftes som ett problem i samband med att sjöfylleribestämmelsen 

skärptes. Om tillsynsproblematiken ska tillmätas betydelse i lagstiftningssammanhang torde 

man på goda grunder avskaffa andra brott där tillsynen om efterlevnad är liten. 
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Lagstiftningens handlingsdirigerande funktion är istället ett argument som måste vara 

framträdande. Självklart måste de rättsvårdande myndigheterna också ha resurser att motverka 

oönskat beteende. De som skulle skyddas av en sådan lagstiftning är trots allt de som skadas 

av andras oaktsamma beteende. Argument som att försäkringskrav innebär ett intrång i 

människors privatliv kan enligt mitt förmenade inte heller göras gällande – om vi samtidigt 

accepterar ett motsvarande integritetsintrång för bilägare.  

 

Genom en försäkringsplikt frigörs också resurser från domstolar som inte behöver fastställa 

vem som vållat en sjöolycka, på samma sätt som domstolarna sällan måste ianspråktagas för 

att slita tvister mellan trafikförsäkringsbolag.  

 

Sammantaget förordar jag en försäkringsplikt med samma mönster som i biltrafiken. Båtar 

som ska undantas från bestämmelserna bör vara de allra minsta båtarna med maximalt en 

mycket låg fartkapacitet. Dessa bör i likhet med badare och andra personer som vistas på 

vattnet behandlas som cyklister eller fotgängare, och ska vid en kollison med en 

försäkringspliktig båt kunna rikta anspråk mot den försäkrade båtens försäkringsbolag, 

oavsett om någon på den båten varit oaktsam. Likaledes är det ett logiskt, ehuru politiskt 

laddat, argument att fritidsseglarnas försäkringsbolag bidrar till sjöräddningsresurser. 

Sjöräddningens insatser är nämligen betydligt mer kostsamma än räddningsinsatser på land.  

 

6.1.7 Körkort eller autodidakt? 

För att framföra båt ställs det i allmänhet inte upp något formellt krav på utbildning.
319

 I 

båttrafik erfordras trots allt betydlig kunskap om navigation, handhavande och säkerhet. Inte 

främst på grund av risken för straff, utan på grund av risken för plötsliga väderomslag, 

grundstörtningar, motorhaveri, eller en skadad passagerare. Det kan i första anblick framstå 

som att en bristande kunskap endast drabbar den okunnige seglaren och hans passagerare, 

men så är inte alltid fallet. Även tredjemän kan drabbas. På kringliggande fartyg har 

befälhavaren ett strikt ansvar för att undsätta den nödställde. För semesterfiraren kan det 

kanske innebära en förlorad semesterdag på grund av sjukhustransport eller bärgning, men för 

handelsfartyg kan den ekonomiska förlusten för bärgning och undsättning innebära väsentliga 

förluster. Det ligger i öppen dager att ju mer kunskap en sjöman tillgodogjort sig innan han 

självständigt åtar sig att ansvara för sjösäkerhet desto mindre blir denna risk för tredjemän.  
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Även staten kan bli lidande på grund av fritidseglarens kunskapsbrister. Sjöräddning är 

mycket kostnadskrävande eftersom den i flera fall kräver helikoptrar och avancerande fartyg 

för att kunna utföras. Staten garanterar således en seglare betydligt dyrare olycksskydd än vad 

en medborgare i allmänhet kan förvänta sig.    

 

Det finns således två stora intressen som står mot det enskilda intresset om att fritt få vistas på 

havet utan krav på båtkörkort, nämligen staten och tredjemansintresset. Frågan är då om 

kravet på en utbildning och erläggande av kunskapsprov skulle vara ett omotiverat hårt 

ingrepp för den enskilde. Enligt min mening är inte detta fallet. Många fritidseglare genomför 

redan någon form av utbildning i att handha sin båt, de lär sig navigation och grundläggande 

kunskap om väder.
320

Många båtmänniskor ställer också stora krav på sig själva och sin 

omgivning om att föregå med gott exempel till sjöss och hålla en god ordning ombord. 

Kanske beror det på att en ovårdad båt som ligger dåligt förtöjd leder till visst fördömande 

från andra fartygsbesättningar och visualiserar dåligt sjömanskap. Det torde därför förhålla 

sig så att en stor majoritet båtmänniskor redan är så fullgoda seglare som skäligen kan krävas 

i kunskapshänseende. Eftersom fritidseglare också har en långtgående räddningsplikt bör det 

vara fullt motiverat att sätta högre krav på kunskap till undvikande av sjönödsincidenter. Som 

jag visat är dessutom ett kunskapskarv till sjöss en omtyckt ide av en stor majoritet 

fritidseglare.
321

 

 

Kompetenskrav för fritidseglare är en politiskt kontroversiell fråga som vi sannolikt inte hört 

det sista om. Men jag menar att det skulle vara en mycket god ordning att ställa krav på 

körkort vid förande av vissa båtar. Jag menar att eftersom det inte ställs kompetenskrav för att 

cykla, köra segway eller åka skateboard bör inte heller de allra minsta båtarna med liten 

motorstyrka omfattas av ett körkortskrav. Undantas från en sådan bestämmelse bör därför 

också gummijollar, ekor, eller kanoter. Detta beror helt enkelt på att dessa fartyg knappast kan 

vålla stora skador på andra båtar eller i övrigt vara till större men för sådana båtar. Dessa båtar 

håller sig sannolikt också oftast i inre vatten där en nödsituation sällan påkallar omfattande 

räddningsaktioner.  
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6.1.8 Registrerings- och besiktningsplikt 

Redaransvaret ter sig ganska uddlöst om inte den skadelidande vet vem som är redare. Genom 

en bestämmelse om registreringsplikt slipper man ta hänsyn till vem som sköter om och 

underhåller en båt, om ett sådant register innefattar uppgifter om vem som är redare. Ett 

principalansvar bör vara utformat på ett sådant sätt att man lätt kan bilda sig en uppfattning 

om vem som också är principal.  

 

En annan anledning att överväga införandet av ett fartygsregister är att agera preventivt mot 

tillgreppsbrott, avseende båtmotorer och båtar. Det skulle också vara till gagn för 

möjligheterna att identifiera stöldgodset, något som skulle gynna målsägarkollektivet.  

 

Det finns tydliga motargument mot ett register, bland annat att det är ett oproportionerligt 

krav och skulle innebära en gränsdragningsproblematik om vilka båtar som ska registreras. 

Ekonomiska aspekter bör också lätteligen kunna göras gällande eftersom ett register kostar 

pengar oavsett vem som i slutändan betalar för det.  

 

Min uppfattning är: att anförda argument innebär att nackdelarna överväger fördelarna med 

ett båtregister, därför bör inte registreringskrav införas vid nuvarande rättsläge. Skulle man 

nästa gång frågan om försäkringsplikt uppkommer välja att lagstifta om detta, blir 

bedömningen istället en helt annan. Det torde nämligen inte kunna gå att upprätthålla en 

sådan lag om det inte förs ett register om vem som äger en försäkringspliktig båt. Att införa 

krav på att alltid medföra ett intyg om erlagd försäkringspremie skulle vara ett onödigt 

formalistiskt system i dagens IT-samhälle. Ett register med uppgifter om vem som är redare 

och vilka som har lov att ansvara för fartyget som befälhavare skulle också vara en mycket 

god reform för ett tydligare befälhavaransvar och för att mana fritidsseglare till genomtänkta 

beslut. 

   

Att tvinga fartygsägaren att besiktiga sitt fartyg är enligt min mening dock inte rimligt. Att 

fartygsägaren har ett långtgående krav på att hålla sitt fartyg sjövärdigt, är ett gott argument 

för att inte införa sådana bestämmelser.
322

 Riskerna med att framföra en funktionsoduglig båt 

framstår inte heller som lika stora som att göra det med en funktionsoduglig bil. Trots allt är 
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biltrafiken snabbare än båttrafiken, vilket sannolikt borde ställa betydligt högre krav på 

säkerhetsmässiga egenskaper på transportmedlet. 

 

6.2 Avslutning 

Uppsatsens inledande exempel illustrerar väl problematiken med nuvarande lagstiftning i 

sjötrafiken. Avsikten är inte att presentera min juridiska lösning på exemplet. Rimligtvis har 

läsaren den kunskap som krävs för att kunna argumentera kring detta. Flera frågor är dock 

obesvarade av högre rätt. Så är det exempelvis med: jämkningsmöjligheter, redaransvar vid 

ägande av del av båt, samt hur befälhavaransvaret ska förstås i en rent civilrättslig tvist. Enligt 

min mening visar exemplet också prov på ett rättsläge som åklagarmyndigheten inte lyckats ta 

till sig fullt ut, nämligen skillnaden mellan medhjälparansvaret och sjösäkerhetsansvaret. 

Även transportstyrelsens rättsuppfattning avseende befälhavaransvaret är anmärkningsvärt. 

Jag menar dock att det är domstolarnas rättsuppfattning som avviker från hur rätten borde 

gestalta sig, avseende befälhavarens roll på en fritidsbåt. 

 

Ingenting tyder på ett minskat båtintresse i Sverige och med beaktande av en ökande 

befolkning torde sjörättsliga domar avkunnas mer frekvent. Eftersom rättsläget är oklart i 

flera frågor finns det all anledning för våra rättsvetenskapliga forskare att fördjupa sig i 

frågorna. Kritik ska riktas mot rättsvetenskapen i denna del. Det finns nämligen ingen samlad 

lagkommentar till SjöL. Den sjörättsliga litteratur som finns är nästan uteslutande skriven 

med handelssjöfartens lastansvarsregler och litteraturen är av gammalt snitt. Det ligger i 

öppen dager att en forskningsinsats inom allmän sjörätt hade kunnat reda ut flera frågor, till 

gagn för rättstillämparen. En författare som dock särskilt ska berömmas är prof. Hugo Tiberg 

som med sin sarkasm och sitt vardagliga språk, genom mängder av båttidningar och 

vetenskapliga artiklar – har bildat opinion mot en rättstillämpning som inte är ändamålsenlig. 
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