
EXAMENSARBETE

ERIK LINDFORS

Grov vårdslöshet inom
försäkrings- och

skadeståndsrätten

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Rättsvetenskap

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ
Vetenskaplig handledare:  Marcus Radetzki

2004:179 • ISSN: 1404 - 5508 • ISRN: LTU - SHU - EX - - 04/179 - - SE

2004:179 SHU

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar



Förord 
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Universitet. 

 

Jag vill tacka min handledare Marcus Radetzki för den tiden han lagt ner att handleda mig och 

för valet av ämne. Jag vill även tacka Christer Ödberg för hans synpunkter och förslag vid 

oppositionen. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur domstolen gör sin bedömning om en handling 

kan anses som grovt vårdslös. Inom både försäkringsrätten och skadeståndsrätten tillämpas 

begreppet och stora likheter mellan de olika rättsområdena finns. Inom försäkringsgivarens 

regressrätt och vid försäkringstagarens framkallande av försäkringsfallet både inom FAL och 

KFL används begreppet som förutsättning för regress och nersättning av ersättning. Inom 

skadeståndsrätten är begreppet en förutsättning för jämkning av skadestånd vid personskada. 

Hur begreppet bedöms är intressant eftersom det varken i förarbetena eller i litteraturen mer 

utförligt förklarar begreppets innebörd. 



Abstract 
 
The main purpose with this essay is to describe how the Court does its assessment if an act 

can be considered coarsely careless or “grovt vårdslöst” in Swedish. Within both the 

insurance and the liability Jurisdiction the act has a big roll and there are many similarities of 

the act between the different justice areas, these similarities I will describe in this essay. 

Within the insurance Jurisdiction and especially the insurance companies right to claim the 

person or company who caused the accident and when the insured person has contributed to 

the cause of the accident, the act is used as a basic condition to adjust the compensation or 

damage liabilities.  

 

Within the liability justice the act is a basic condition for adjustment of the damage liabilities 

within the personal damages area. How the court does its assessment is interesting since there, 

neither in the preparation for the law nor in the literature, a more detailed explanation about 

the act occurs. 



Förkortningar 
 
 
ARN – Allmänna Reklamationsnämnden 

 

Ds – Departementsserien 

 

FAL – Försäkringsavtalslagen 

 

HD – Högsta Domstolen 

 

KFL – Konsumentförsäkringslagen 

 

NJA – Nytt Juridiskt Arkiv 

 

SKL – Skadeståndslagen 

 

SOU – Statens Offentliga Utredningar 

 



Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING....................................................................................................................... 2 

1.1 SYFTE.......................................................................................................................... 3 

1.2 AVGRÄNSNING ............................................................................................................ 3 

1.3 METOD........................................................................................................................ 3 

2 CULPABEGREPPET ......................................................................................................... 4 

2.1 CULPABEDÖMNINGEN ................................................................................................. 4 

3 GROV VÅRDSLÖSHET I SKADESTÅNDSRÄTTSLIG MENING ..................................... 6 

3.1 6 KAP 1 § SKL MEDVÅLLANDE ................................................................................... 6 

4 GROV VÅRDSLÖSHET I FÖRSÄKRINGSRÄTTSLIG MENING.................................... 10 

4.1 FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALLET ............................................................... 10 

4.1.1 18 § Försäkringsavtalslagen................................................................................ 10 

4.1.2 32 § Konsumenförsäkringslagen.......................................................................... 12 

4.2 REGRESSRÄTTEN....................................................................................................... 14 

4.2.1 25 § Försäkringsavtalslagen................................................................................ 14 

4.3 BARNS OCH PSYKISKT SJUKAS VÅRDSLÖSHETSBEDÖMNING ...................................... 16 

4.4 SKILLNADEN MELLAN REGRESSRÄTTEN OCH FRAMKALLANDE ENLIGT FAL ............. 17 

5 UTLÄNDSK RÄTT............................................................................................................ 18 

6 FÖRSLAG TILL NY FÖRSÄKRINGSAVTALSLAG ......................................................... 20 

7 SLUTSATS........................................................................................................................ 21 

8 LITTERATUR................................................................................................................... 23 

 

 
 



1 Inledning 
 
Grov vårdslöshet spelar en stor roll inom skadeståndsrätten då detta är en förutsättning för att 

personskada skall kunna jämkas vid skadelidandes medverkan. Också inom försäkringsrätten 

är begreppet viktigt vid försäkringsgivarens regressrätt då tredje man framkallat 

försäkringsfallet genom grov vårdslöshet. Om försäkringstagaren framkallar försäkringsfallet 

genom grov vårdslöshet är försäkringsgivaren fri från ansvar utom vid livförsäkring. Inom 

konsumentförsäkringen kan ersättningen jämkas vid framkallande genom grov vårdslöshet då 

ersättningen inte gäller skadestånd. I förarbetena diskuteras inte mera ingående vad som 

menas med begreppet eller vem som kan tänkas vara grovt vårdslös annat än att vårdslösheten 

måste vara av ett mycket allvarligt slag för att klassas som grov. Det är därför intressant att 

närmare undersöka när en handling är att anses som grovt vårdslös.  

 

Regeringen har som mål att lämna in en proposition om ny Försäkringsavtalslag i maj. Om 

förslaget antas kommer den att träda i kraft i början av 2006. Lagrådsremissen är avlämnad 

och kommer att tas med i arbetet. Propositionen är inte avlämnad till Riksdagen ännu och 

kommer därför inte tas med i arbetet.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att det skall leda till en ökad förståelse om begreppet grov vårdslöshet 

och dess innebörd på både det juridiska och praktiska planet främst inom försäkrings och 

skadeståndsrätten. Lagrådet har svarat på en remiss om ny försäkringsavtalslag som tas med i 

arbetet men beslut om ny lag har ännu inte tagits.  

 

1.2 Avgränsning 
 
Avgränsningar har gjorts med tanke på begreppet inom försäkring- och skadeståndsrätten. 

Därför kommer begreppet inte att tolkas inom andra områden. I vissa fall kan begreppet 

egendom komma att likställas med liv och hälsa, då speciellt vid skada på densamma.  

 

1.3 Metod 
 
Metoden som har använts vid skrivandet av arbetet är till största delen en litteraturstudie av 

rättskällorna; lagtext, praxis, förarbeten och doktrin. Materialet har införskaffats genom 

bibliotek, Internet sökningar, offentligt material i form av utgivningar av myndigheter. För att 

få en samlad överblick på området har jag diskuterat ämnet med verksamma 

försäkringsjurister. 
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2 Culpabegreppet 
 
Culpa innebär inom juridiken oaktsamhet, vårdslöshet, oförsiktighet och vållande. I 

skadeståndslagen används begreppet vårdslöshet. Grov oaktsamhet och grov vårdslöshet har 

ungefär samma betydelse. 

2.1 Culpabedömningen 
 
Jag kommer redogöra för culpabedömningen i detta stadiet av uppsatsen för att man lättare 

skall kunna följa resonemangen senare i uppsatsen. 

 

Med culpabedömningen menas bedömningen av den grad av oaktsamhet som medför 

skadeståndsskyldighet eller ansvar.1

 

Den grundläggande frågan vid culpabedömningen är om den påstått oaktsamme borde ha 

handlat på ett annat sätt. Vid denna bedömning beaktas ett stort antal olika omständigheter. 

Traditionellt jämförde man med hur den gode familjefadern ”bonus pater familias” skulle 

handlat i en liknande situation. Det som finns kvar från detta synsättet idag är vilken 

aktsamhetsstandard en välaktad person har.2 En sorts objektiv bedömning, i dag skulle man 

kalla det för hur en normal person skulle ha handlat i en liknande situation. Hellner menar att 

detta är en förenkling av hur bedömningen görs idag. Nu träder oftast lagstadganden, 

föreskrifter och prejudikat före sedvanor.3

 

Om inte lagstadganden, föreskrifter eller prejudikat ger tillräcklig ledning gör domstolen en så 

kallad fri bedömning, en sammanställning av i huvudsak tre faktorer: Risken för skada, den 

sannolika skadans storlek och möjligheterna att förekomma skadan. Hellner lägger till en 

faktor som han kallar den fjärde, det är den handlandes möjligheter att inse risken för skada.4 

Att Hellner lägger till denna efteråt kan ses som att det inte borde läggas lika stor vikt vid 

denna faktor. 

 

                                                 
1 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 123. 
2 A.a, s 125. 
3 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 125. 
4 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 131. 
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Man gör en helhetsbedömning av alla faktorerna och väger dem mot varandra, sen avgör man 

om omständigheterna krävt ett annat handlande än det som förekommit.5 Domstolen väger 

risken för skada mot kostnaderna av eventuella skadeförebyggande åtgärder. Vid större 

sannolikhet för skada och ju större skador som kan uppkomma desto högre krav ställs på 

handlingen eller underlåtenheten. Skadans storlek bedöms inte endast i ekonomiska termer 

utan kan även vara stor i vissa andra fall såsom personskador.6 Möjligheten att inse risken för 

skada bedöms både till den allmänna situationen och till omständigheterna i det särskilda 

fallet.7 Detta borde betyda att man väger en objektiv bedömning av handlingen mot 

handlandes subjektiva förutsättningar att inse risken. 

 

Också särskilda omständigheter kan beaktas, då främst skadevållarens individuella 

egenskaper eller förhållanden såsom upprepade handlingar eller skador, om skadevållaren 

känt till eller bort känt till att det inträffat tidigare skador av liknande slag och om man kunde 

ställt krav på säkerhetsanordningar etc.8 Här kan också objektiva grunder för ansvarsfrihet 

komma upp såsom nödvärn, tjänsteplikt och samtycke. 

 
 

                                                 
5 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 131. 
6 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 132. 
7 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 134. 
8 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 134. 
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3 Grov vårdslöshet i skadeståndsrättslig mening 
 

3.1 6 kap 1 § SKL Medvållande 
 
I skadeståndslagens 6 kap 1 § finns en bestämmelse om jämkning av skadestånd vid 

personskador. Om den skadelidande själv medverkat till skadan uppsåtligen eller genom grov 

vårdslöshet kan skadeståndet jämkas vad gäller honom. 

 

I utredningen9 skall begreppet grov vårdslöshet användas lika restriktivt som inom 

försäkringsrätten och hänvisar till praxis från dess regler om regress.10 Således borde 

bedömningen av begreppet bli likartad vid användande av de båda lagrummen. 

 

Inom skadeståndslagen ligger det nära till hands att bedöma någons ansvar enligt principerna i 

culpabedömningen. Hellner menar att man borde bedöma huruvida någon förfarit grovt 

vårdslöst enligt samma principer som culpabedömningen.11 De faktorer som då tas med i 

bedömningen är: Risken för skada, skadans storlek, möjligheten att minska skadans storlek 

och möjligheten att inse risken för skada. Hellner menar att skadans storlek inte borde 

tillmätas stort värde eftersom även ringa oaktsamhet kan medföra stor skada.12 Men det är en 

faktor som skall vara med i helhetsbedömningen, det har visats i praxis13.  

 

Enligt praxis från området är domstolen väldigt restriktiv med att bedöma någons handlande 

såsom grovt vårdslöst, även då handlandet avviker från hur en normal oaktsam person skulle 

handlat i en liknande situation.14 Detta torde visa att någon handling utöver den vanliga 

culpabedömningen skall ha skett. Även vid misstanke om uppsåt har domstolarna varit 

restriktiva, detta torde visa att domstolen gör en subjektivare bedömning, kanske av sociala 

skäl vid personskador, då vikten av ekonomisk hjälp till vård kan vara stor. Hellner säger att 

man vid en ekonomisk skada borde se mildare på handlingen och vid en ideell skada 

                                                 
9 SOU 1973:51, s 317. 
10 Se kap 5.2.1 Regressrätten 
11 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 65. 
12 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 148. 
13 NJA 1992 s 130. 
14 NJA 1985 s 309, NJA 1979 s 129. 
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strängare,15 detta stärker det faktum att domstolen tar en viss social hänsyn till den 

skadelidande. Hellner menar att misstanke om uppsåt som inte kan bevisas eller vårdslöshet 

som inte ens normalt vårdslösa personer brukar göra sig skyldig till inte längre kan tillmätas 

något värde.16 Det visar ju att sedvanan får stå tillbaka för lagrum, föreskrifter och praxis eller 

en utökad culpabedömning. 

 

Vad är det då som är en utökad culpabedömning eller vilka faktorer gör att ett handlande kan 

anses såsom grovt vårdslöst? 

 

Hellner skriver att vårdslösheten bedöms som grov endast om den är av ett mycket allvarligt 

slag, och att den skadelidandes handling skall ha vittnat om en betydande hänsynslöshet och 

nonchalans, handlingen skall också medfört en avsevärd risk för andra än honom själv.17 

Även om risken för skada är stor kan det påkalla en särskild försiktighet, om man då 

underlåter att ta hänsyn till den risken kan det medföra en skärpning av bedömningen.18

 

Det visas i ett fall från 199519 där domstolen jämkade skadestånd vid personskada. En rånare 

blev skjuten av en butiksägare vars butik han försökte råna. Här har rånaren ansetts medverka 

till skadan genom grov vårdslöshet. Denna dom stödjer Hellners tes, den skadelidande har 

företagit en handling som visar ett klart hänsynslöst och nonchalant beteende mot en annan 

person. Handlingen kan också sägas ha kunnat medföra en avsevärd risk för andra personer än 

den skadelidande själv. Rånaren har även visat en uppenbar likgiltighet för sitt liv och hälsa 

genom att försöka råna en butik med ett skjutvapen. Både Bengtsson och Hellner menar att 

uppenbar likgiltighet för eget liv och hälsa är en faktor som också kan innefattas i det utökade 

culpabegreppet.20

 

Bengtsson ger några exempel: när man tex. skall visa sig modig eller i berusat tillstånd 

promenerar på en järnväg när ett tåg nalkas med avsikt att i sista stund hoppa undan, eller att 

                                                 
15 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 228. 
16 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 147. 
17 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 227. 
18 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 130. 
19 NJA 1995 s 661. 
20 Bengtsson B mfl, Skadestånd lagkommentar, s 223, Hellner J, s 227. 
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promenera på ett illa underhållet balkongräcke som brister.21 Bengtsson drar det så långt att 

han menar att meningslösa och dumdristiga handlingar kan komma att ge en strängare 

bedömning. Vad gäller berusningen anser Hellner att detta inte i sig är en grund för 

jämkning.22 Bengtssons exempel befinner sig i konflikt med ståndpunkten att det skulle vara 

sällsynt att vårdslösheten är så allvarlig att den får anses som grov i paragrafens mening.23 

Vid fallet med balkongräcket verkar Bengtsson visa en viss osäkerhet på fallet, med tanke på 

att han tillägger: ”ett illa underhållet räcke”. Skulle handlingen anses mildare om räcket var 

underhållet? Med detta tillägg till exemplet ökar skadelidandes möjlighet att inse risken för att 

skada kan följa av promenaden på räcket och borde således innefattas i den vanliga 

culpabedömningen, förutom detta har han handlat med likgiltighet för sitt liv och därav den 

utökade culpabedömningen. 

 

Ett annat exempel24 som framförts i litteraturen är när skadelidanden tillsammans med 

skadevållaren inlåtit sig på en sådan riskabel lek som när de på skämt skjuter mot varandra 

med inte ofarliga skjutvapen eller fäktar med värjor utan skydd på spetsen. Även i dessa fall 

skyddar sig författarna med tillägg som; ”inte ofarliga skjutvapen” och ”utan skydd på 

spetsen”. Hur ser fallet ut om skjutvapnet inte är ett farligt vapen? Eller om fäktningen sker 

med oslipade svärd? Kanske vill författarna framhäva vikten av att minska en trolig uppkomst 

av skada, vikten av säkerhetsanordningar eller möjligheten att inse risken för skada och 

således använda skydd på spetsen av värjorna, alltså culpabedömningen. Men som nämnts 

tidigare så torde det ju finnas någon faktor utöver den vanliga culpabedömningen för att 

handlingen skall klassa såsom grov. I båda dessa fall torde både hänsynslöshet, nonchalans 

och likgiltighet kunna passa in och därmed den utökade culpabedömningen. Av de ovan 

anförda ger inget konkret bevis på att dumdristiga och meningslösa handlingar i sig kan ses 

som faktorer som påverkar den utökade culpabedömningen, dessa i samband med 

hänsynslöshet, nonchalans eller likgiltighet för eget liv ger däremot en utökad bedömning. 

Författarna säger att handlingar av dessa slag aldrig kan betraktas som grova av barn eller 

psykiskt rubbade personer.25 Menar dom med detta att vikten läggs på möjligheten att inse 

                                                 
21 Bengtsson B mfl, Skadestånd lagkommentar, s 223. 
22 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 287. 
23 Bengtsson B mfl, Skadestånd lagkommentar, s 223. 
24 Bengtsson B mfl, Skadestånd lagkommentar, s 223. 
25 Bengtsson B mfl, Skadestånd lagkommentar, s 223. 
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risken för skada? Litteraturen har ju framfört att barn och psykiskt störda personer inte har 

den kunskapen att inse följden av sitt handlande. 

 

Ett medvetet risktagande eller bristande uppmärksamhet på betydande risker kan också vara 

faktorer som stärker bedömningen om handlandet varit grovt. Detta har domstolen visat när 

det gäller yrkesmässig verksamhet, att man borde kunna ställa högre krav på yrkesverksamma 

än på privatpersoner.26 I fallet hade användande av en skärbrännare utlöst en brand, domstolen 

menade att arbetarna inte försökt förebygga skadan genom att ha en brandsläckare till hands 

enligt standard vid användande av skärbrännare samt att dom inte tagit bort brännbart material 

i närheten. Här borde culpabegreppets faktor; möjligheten att inse risken vara uppenbar. Kan 

man då dra slutsatsen att även möjligheten att inse risken borde ses strängare om det är en 

yrkesverksam person än när det är en privatperson? Troligtvis ställs ett högre krav på 

yrkesverksamma inom alla faktorer i culpabedömningen, detta eftersom yrkesverksamma inte 

ofta har lika ekonomiska problem som privatpersoner. 

 

 

                                                 
26 NJA 1996 s 118. 

 
 9



4 Grov vårdslöshet i försäkringsrättslig mening 

4.1 Framkallande av försäkringsfallet 

4.1.1 18 § Försäkringsavtalslagen 
 
Vid framkallande av försäkringsfallet genom grov vårdslöshet är försäkringsgivaren fri från 

ansvar i allt utom livförsäkring. 

 

Som ovan framkommit i de föregående kapitlet är domstolen väldigt restriktiv med att döma 

ut ett handlande som grovt vårdslöst. Hellner visar detta genom att analysera flera rättsfall vid 

framkallande av brand.27 Att notera är att samtliga fall är daterade innan 1953 och viss 

förändring kan ha skett. Von Eyben menar att denna analys inte längre är aktuell och säger att 

de rättsfall Hellner analyserat var ett urplock av väldigt restriktiva domar.28  

 

Ett senare fall från 199629visar att domstolen blivit mindre restriktiva i vart fall när det gäller 

yrkesverksamma. Domstolen tar hänsyn till att arbetarna bort insett risken för skada och att 

inga försiktighetsåtgärder gjorts, det togs även hänsyn till att det förvarades egendom av stort 

värde i byggnaden. Domstolen har i ett fall från 197930 haft en mer restriktiv inställning, i 

fallet dök en person från en badbrygga ägd av kommunen med huvudet före trots att det stått 

klart att vattnet var grunt. Domstolen verkar ta mer hänsyn till subjektiva faktorer i 

helhetsbedömningen och tillämpar begreppet grov vårdslöshet mindre restriktivt gentemot 

privatpersoner än yrkesverksamma. En subjektiv faktor som kanske spelade in är den sociala 

aspekten av fallet där den skadelidande är i behov av vård, fallet är innan 

konsumentförsäkringslagen kom till, men begreppet i sig torde ha samma innebörd. 

 

Vad gäller barns handlande har det i ARN31 sagts att deras handlande skall bedömas enligt 

samma norm som gäller för vuxna, detta kommer ju inte till användning vid 18 § eftersom 19 

§ stadgar att barns under femton år ej innefattas i 18 §. Däremot för intresse kan barn begå 

                                                 
27 Hellner J, Försäkringsgivarens regressrätt, s 64. 
28 Von Eyben, Begrebet grov uagtsomhed, s 247. 
29 NJA 1996 s 118. 
30 NJA 1979 s 129 
31 ARN 1995:32 
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grovt vårdslösa handlingar som har kommit till uttryck vid tillämpande av regressrätten eller 

konsumentförsäkringsrätten, men då endast barn över tolv år. 

 

Det naturliga faller på att använda sig av culpabedömningen vid bedömning av om en hanling 

är att anse som grov, detta styrks också av flera författare och prejudikat.32 Von Eyben menar 

att de subjektiva faktorerna väger tyngre än själva culpabedömningen vid bedömningen av 

handlingens beskaffenhet.33 Dessa subjektiva faktorer ger en slags utökad culpabedömning 

eller en avvägning mellan de objektiva och subjektiva faktorerna, von Eyben talar om en form 

av kvalificerad culpabedömning,34 detta är det jag kallar en utökad culpabedömning där vissa 

subjektiva faktorer tas med, såsom upprepade handlingar, handlandes möjlighet att inse risken 

för skada, hänsynslöshet, nonchalans och åsidosättande av säkerhetsföreskrifter. 

 

                                                 
32 Hellner J, Försäkringsgivarens regressrätt, s 77. von Eyben, Begrebet grov uagtsomhed, s 246. NJA 1965 s 

244. 
33 Von Eyben, Begrebet grov uagtsomhed, s 260. 
34 Von Eyben, Begrebet grov uagtsomhed, s 246. 
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4.1.2 32 § Konsumenförsäkringslagen 
 
Grov vårdslöshet är, med den uppfattning om detta begrepp som ligger till grund för nyare 

rättspraxis, inte minst på försäkringsrättens område, och lagstiftning inom försäkrings – och 

skadeståndsrättens område mycket ovanlig enligt förarbetena.35 I förarbetena till KFL sägs att 

grovt vårdslöshet bör tolkas lika restriktivt som tidigare inom skadestånds- och 

försäkringspraxis.36 Vårdslösheten måste också vara av ett mycket allvarligt slag för att 

klassas så som grovt. Vanligen består den i ovanlig hänsynslöshet genom tagande av risker för 

andra än för försäkringstagaren själv, stundom ett handlande på gränsen till uppsåt.37 

Litteraturen har försökt definiera begreppet genom att säga att det är sådan vårdslöshet som 

väcker misstankar om uppsåt, utan att sådant kan bevisas.38

 

Vissa menar att en handling eller en underlåtenhet att handla som markant gör ett avsteg från 

en norm skall klassas som grov vårdslöshet.39 Här ställer jag mig lite tveksam till om 

underlåtenhet att handla kan klassas som grov vårdslöshet, det borde då istället ligga närmare 

normalfallet av vårdslöshet. Bengtsson menar dock att underlåtenhet att handla kan utgöra 

grov vårdslöshet om den handlande varit medveten om att hans agerande skulle leda till 

försäkringsfall utan att han tagit hänsyn därtill.40 Ett aktivt handlande bedöms enligt Lindell-

Franz såsom strängare än ren underlåtenhet.41 Även om handlingssättet förklaras av ren 

bekvämlighet kan det motivera en strängare bedömning.42

 

Bedömningen av om grovt vårdslöshet föreligger är ofta olika strikt beroende på vilken 

försäkringsgren det handlar om, T ex vid stöld av cyklar tillämpas begreppet mindre 

restriktivt än vid brand eller vattenskador, detta menar Lindell – Franz är för att det 

                                                 
35 SOU 1977:84, s 235. 
36 Prop 1979/80:9, s 154. 
37 SOU 1977:84, s 235. 
38 Bengtsson B, Om jämkning av skadestånd, s 76. 
39 Lindell-Frantz E, Nedsättning av försäkringsersättning, s 211. 
40 Bengtsson B, Om jämkning av skadestånd, s 81. 
41 Lindell-Frantz E, Nedsättning av försäkringsersättning, s 213. 
42 Lindell-Frantz E, Nedsättning av försäkringsersättning, s 213. 
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allmänpreventiva syftet är av stor betydelse.43 Även i lagförarbetena säger man att det finns 

särskilda behov av att ställa höga krav på aktsamhet när det gäller stöldförsäkringen.44

 

Vissa menar att bedömningen av om en persons handlande är att klassas som grovt vårdslöst 

inom försäkringsrätten borde kunna genomföras på samma sätt som inom skadeståndsrätten. 

Där hänsyn tas till risken för skada, den sannolika skadans möjliga omfattning, den 

handlandes möjligheter att undvika en skada och slutligen den handlandes egna möjligheter 

att förutse konsekvenserna av sitt handlande.45 Vid bedömningen om risken för skada verkar 

ARN utgå från en objektiv bedömning av hur människor i allmänhet antas förutse i en 

liknande situation.46

 

Hellner skriver att man torde kunna definiera begreppet så att grov vårdslöshet utgör en 

avvikelse av vad till och med en oaktsam person skulle tänkas göra sig skyldig till.47 Med 

detta menar han att en objektiv bedömning borde göras, men svårigheten är att definiera hur 

en ”normaloaktsam person” skulle förhålla sig i situationen. Detta synsätt har Hellner senare 

menat att det är ett förlegat synsätt särskilt inom skadeståndsrätten.48  

 

Likt framkallande av försäkringsfallet bedöms handlande som vittnar om betydande 

hänsynslöshet och nonchalans och som medför en avsevärd risk för skada såsom grov 

vårdslöshet.49 Om man medvetet tar en betydande risk eller upprepade gånger handlar 

vårdslöst kan det vara ett skäl att anse vårdslösheten som grov.50 Bengtsson menar också att 

man borde kräva mindre av en privatperson än en yrkesman och att konsumenter sällan skulle 

anses vara grovt vårdslösa.51 Alltså borde begreppet ses mer restriktivt än 

framkallandereglerna för yrkesmän i FAL. 

 

                                                 
43 Lindell-Frantz E, Nedsättning av försäkringsersättning, s 214. 
44 Prop 1979/80:9, s 149. 
45 Lindell-Frantz E, Nedsättning av försäkringsersättning, s  211, Hellner J, Skadeståndsrätt, s 130. 
46 Lindell-Frantz E, Nedsättning av försäkringsersättning, s 271. 
47 Hellner J, Försäkringsgivarens regressrätt, s 58. 
48 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 147. 
49 Bengtsson B, Försäkringsrätt, s 68. 
50 Bengtsson B, Försäkringsrätt, s 68. 
51 Bengtsson B, Försäkringsrätt, s 72. 
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Enligt ARN praxis tar nämnden viss hänsyn till den försäkrades möjligheter att förebygga 

skadan, även handhavandet av stöldbegärlig egendom som t ex lämnas olåst eller utan 

bevakning anses ofta visa på mer än vanlig oaktsamhet.52 Om en handlingen varit allmänt 

accepterad eller handlingen varit naturlig ses detta som en förmildrande omständighet.53 Dock 

brukar nämnden inte använda begreppet grovt vårdslös ofta utan brukar säga att det är en 

handling som är utöver vanlig oaktsamhet. 

 

4.2 Regressrätten 
 

4.2.1 25 § Försäkringsavtalslagen 
 
25 § innehåller en bestämmelse om regressrätt för försäkringsbolagen, med detta menas att 

försäkringsgivaren har en rätt att träda in i den skadelidandes rätt till att kräva skadestånd. För 

att regressrätt skall föreligga krävs det att skadevållaren handlat uppsåtligen eller grovt 

vårdslöst. 

 

Som jag påtalat i kapitlet om medvållande i skadestånd skall det lagrummet bedömas likt 

praxis från 25 § regeln om regress. Således kan viss upprepning ske i detta kapitlet. 

 

Likt bedömningen om jämkning vid framkallande av skadestånd skall bedömningen i första 

hand ske efter samma faktorer som culpabedömningen, med det undantaget att hänsyn tas till 

mer subjektiva faktorer i det enskilda fallet, detta menar jag är en utökad culpabedömning. 

Dessa faktorer kan bland annat vara nonchalans54, hänsynslöshet och upprepade vårdslösa 

handlingar. Hellner hänvisar till ett fall där en mjölnare låtit sin kvarn mala tomt och fattar 

eld, vid en andra gång kvarnen mals tomt och den fattar eld igen anses mjölnaren handlat 

grovt vårdslöst.55 Ett fall från 196256 visar att vid framkallande av försäkringsfall flera 

vårdslösa handlingar kan ses i sitt sammanhang som grovt vårdslösa. Flera upprepade 

vårdslösa handlingar ligger enligt min mening väldigt när culpabedömningens faktor om 

                                                 
52 Lindell-Frantz E, Nedsättning av försäkringsersättning, s 269. 
53 ARN 87/R3493, ARN 85/R158 
54 Prop 1979/80 s 154. 
55 Hellner J, Försäkringsgivarens regressrätt, s 66. 
56 NJA 1962 s 281. 

 
 14



möjligheten att inse risken för en skada, som i mjölnarens fall borde han ha insett att vid en 

andra gång han maler kvarnen tom en brand kan uppstå. 

 

En faktor som också ligger nära möjligheten att inse risken för skada är överträdelser av 

uttryckliga föreskrifter, utfärdade för att minska skador, detta handlandet torde enligt Hellner 

ofta klassas som grovt vårdslösa.57  

 

Vissa författare menar att när den försäkrades beteende på ett markant sätt avviker från det 

allmänt accepterade, kan grov vårdslöshet föreligga58 Bara det att en markant avvikelse från 

det allmänt accepterade torde inte ge vid handen att grov vårdslöshet föreligger, detta synsätt 

borde kunna liknas med sedvana eller aktsamhetsnormen hos en vanlig normalaktsam person. 

Jag vill mena att någon av de utökade faktorerna till culpabedömningen skall föreligga, 

kanske är det dessa faktorerna som författaren menar med markant avvikelse, som i fallet med 

upprepade vårdslösa handlingar som i sin tur är kopplade till culpabegreppets möjlighet att 

inse risken för skada. 

 

I litteraturen har man hävdat att för att grov vårdslöshet skall anses föreligga, bör den 

handlande varit medveten om att hans agerande eller underlåtenhet att agera skulle kunna leda 

till ett försäkringsfall.59 Det har enligt vissa sagts att ett aktivt handlande torde bedömas 

strängare än underlåtenhet att handla, detta stämmer ju överrens med den allmänna 

rättsuppfattningen att underlåtenhet inte alltid skall vara ansvarsgrundande. Om stor vikt skall 

läggas på om man bort inse risken ger detta ett stöd till att grov vårdslöshet gränsar till 

uppsåtsfallen. Von Eyben menar dock att den handlades medvetenhet om risken inte alls skall 

tillmätas något värde vid bedömningen om oaktsamheten får betecknas som grov.60 Jag anser 

att denna faktor skall tas med i bedömningen, ett förutseende eller insikt att skada kommer att 

uppkomma visar på en hänsynslöshet eller nonchalans för en annan persons egendom eller 

hälsa, detta i sin tur ligger på gränsen till uppsåt eller dolus eventualis som flera författare vill 

benämna det, någon sorts uppsåt för stunden. Domstolen hänvisar till två skiljedomar i ett 

rättsfall från 199261 där man tar fasta på att man bort ha insett att handlandet kan föranleda 

                                                 
57 Hellner J, Försäkringsgivarens regressrätt, s 67. 
58 Lindell- Franz, Nedsättning av försäkringsersättning, s 268. 
59 Bengtsson B, Jämkning skadestånd, s 81. Lindell-Franz, Nedsättning av försäkringsersättning, s 212. 
60 Lindell Franz, Nedsättning av försäkringsersättning, s 212, von Eyben, Begrebet grov uagtsomhed, s 259. 
61 NJA 1992 s 130. 
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skada för att handlingen skall betecknas som grov vårdslös. I fallet handlade det om ett 

yrkesverksamt förhållande, domstolen säger att högre krav kan ställas på yrkesverksamma, 

om det menas att insikten om skada inte ses lika strängt hos privatpersoner framkommer inte i 

domstolens argumentering. Domstolen framhäver också att vårdslösheten måste vara av ett 

mycket allvarligt slag och vanligen ett handlande på gränsen till uppsåt. Oftast ligger grovt 

vårdslösa handlingar på gränsen till uppsåt och det torde vara enklare att förklara en handling  

på detta sätt än att förklara de faktorer som gör handlingen grövre än vanlig vårdslöshet. 

 

Jag skulle vilja säga att domstolen torde göra en både objektiv och subjektiv bedömning, vid 

en helhetssyn vägs dessa bedömningar mot varandra. Eftersom lagstiftaren lämnat begreppet 

utan större hänsyn och överlämnar åt domstolen att besluta huruvida en handling kan anses 

som grov kommer rättsläget att vara relativt osäkert, detta eftersom vissa subjektiva faktorer 

väger över den objektiva bedömningen och inga klart utmärkande faktorer kan urskiljas i 

domstolens bedömanden. 

 

4.3 Barns och psykiskt sjukas vårdslöshetsbedömning 
 
Eftersom det inom regressrätten inte finns någon regel om underåriga och psykiskt störda 

kommer en analys av begreppet inom dessa grupper att göras nedan. 

 

Beträffande barn eller psykiskt sjuka gäller samma objektiva bedömning som för vuxna, HD 

sade i ett rättsfall från 200162 att bedömning skall göras enligt objektiva kriterier där barnets 

handlande bedöms utifrån en vuxen persons aktsamhetsnorm och där mindre hänsyn skall tas 

till subjektiva faktorer som barnets mognad och vad barnet insett eller bort inse. Detsamma 

gäller vid bedömningen av ansvar vid psykisk störning. Självklart skall en subjektiv 

bedömning göras av handlandet likt en frisk vuxen person, det som Hellner kallar särskilda 

omständigheter. En liknelse till vållandebedömningen inom skadeståndslagen kan därmed inte 

göras, där hänsyn tas till subjektiva kriterier såsom barns beteenden osv. HD tillägger i 

slutändan att endast den prövningsmetod som lagförarbetena förespråkar kan komma ifråga, 

detta kan visa på att HD inte hade utrymme att döma på annat sätt vid barns skadeansvar. 

Däremot kan jämkningsreglerna i skadeståndslagen användas vid brist på ansvarsförsäkring, 

detta stödjer HD sig på till viss del och menar att man då inte åläggs ett oskäligt tungt 

                                                 
62 NJA 2001 s 234. 
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skadeståndsansvar om vårdslösheten bedöms enligt subjektiva eller objektiva kriterier. 

Bengtsson menar att barn under 15 år nästan aldrig kan vara grovt  vårdslösa ur ett 

medvållande eller skadeståndsperspektiv.63 Men här verkar domstolen gå ifrån det stadgandet. 

 

I rättsfallet avvisas också analogier till 19 § FAL där försäkringsgivaren inte blir fri från 

ansvar om en person under 15 år eller en som lider av en allvarlig psykisk störning framkallat 

försäkringsfallet vårdslöst. Detta är ju ett uttryck att skydda barn och psykiskt störda att vid 

skada utfå ersättning. Det kan ju då synas hårt att vid regress bli skadeståndsskyldig, det 

bryter ju mönstret att skydda vissa utsatta individer i samhället och bildar en orättvisa i de 

olika fallen oberoende av jämkning eller ansvarsförsäkring. 

 

4.4 Skillnaden mellan regressrätten och framkallande enligt FAL 
 
De skillnader man talar om vid regressrätten och framkallande av försäkringsfallet är till vem 

den skadade egendomen tillhör. Vissa framhäver att man borde kräva större aktsamhet med 

andras egendom än med egen, på grund av alla olägenheter som följer med att ens egendom 

skadas. Därför skulle ett strängare regressansvar medföra större försiktighet med andras 

egendom64

 

Andra sidan man kan tänka sig är att regressansvaret skall vara mildare eftersom ägaren fritt 

kan välja vem han vill låna ut sin egendom till och tar således en risk bara genom att låna ut 

den. Denna risken är det rimligt att ägaren skall stå för själv och inte ett försäkringsbolag. 

Vissa menar att ett strängt regressansvar skulle gå ut över försäkringstagaren om en 

närstående är skadevållare och skulle således innebära en dubbel börda för 

försäkringstagaren.65

 
 

                                                 
63 Bengtsson, B, Om jämkning av skadestånd, s 80. 
64 Fält J-Å, Försäkringsgivarens regressrätt, s 340. 
65 Fält J-Å, Försäkringsgivarens regressrätt, s 340. 
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5 Utländsk rätt 
 
Både i Norge och Danmark ger praxis intrycket att man inte är fullt så försiktig som i Sverige 

att karakterisera ett förhållande som grovt oaktsamt i skadesammanhang, oftast innebär detta 

bara en vårdslöshet som klart överstiger det normala och som kan bestå i en tillfällig 

tanklöshet.66 Även Finland verkar tolka begreppet grovt medvållande mera vidsträckt än vad 

som skett i de Svenska motiven. Bengtsson menar att begreppets vidsträckta tolkning beror på 

begreppets betydelse i övrig lagstiftning då speciellt hur det förutsätts för ideellt skadestånd i 

norsk rätt.67

 

Inom dansk rätt är reglerna om framkallande av försäkringsfallet tvingande, och ansvarsfrihet 

för försäkringsbolaget kan inte avtalas bort vid oaksamhet. Villkoren kan dock föreskriva 

frihet från ansvar vid självförvållad berusning och jämkning av ersättningen med högst fem 

procent vid oaktsamhet som inte är grov.68 Vid personförsäkring har bolaget inte något 

regressanspråk mot den skadeståndsskyldige. Det finns heller ingen speciell lagstiftning för 

konsumenter inom försäkringsrätten. 

 

Finland ändrade sin Försäkringsavtalslag 1994 som ersatte den gamla från 1933, lagen 

motsvarar i vissa delar den svenska försäkringskommitténs förslag.69 Om upplysningsplikten 

åsidosätts uppsåtligen eller genom icke ringa oaktsamhet blir ersättningen inom 

skadeförsäkringen nersatt eller kan helt vägras. Vid personförsäkring kan ersättningen falla 

bort eller nersättas enligt prorataregeln. Vid skadeförsäkring gäller att vid framkallande 

genom grov oaktsamhet ersättningen kan nersättas eller falla bort helt. Här nämns att om en 

säkerhetsföreskrift åsidosätts genom icke ringa oaktsamhet kan ersättningen sänkas eller falla 

bort. Inom regressrätten gäller grov oaktsamhet som i Sverige inom skadeförsäkringen.70

    

                                                 
66 Bengtsson B, Om jämkning av skadestånd, s 75. 
67 Bengtsson B, Om jämkning av skadestånd, s 75. 
68 Lagrådsremiss, s 118. 
69 Ds 1993:39. 
70 Lagrådsremiss, s 119ff. 
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I Norge gäller grov vårdslöshet vid framkallande av försäkringsfallet, vissa regler om 

identifikation finns, då speciellt om handlande av släktingar och medhjälpare. I Norge är inte 

regressreglerna med i försäkringslagen utan finns i erstatningsloven.71

 

I Tysklands försäkringslag är reglerna till större delen tvingande och innehåller inte några 

särskilda regler för konsumenter. Vid framkallande går försäkringsbolaget fritt vid uppsåt 

detsamma gäller vid grov vårdslöshet utom vid ansvarsförsäkring. En plikt att hindra och 

begränsa skadan finns, en sorts räddningsplikt, detta likt culpabedömningens åtgärder att 

minska skadan.72

 

 

                                                 
71 Lagrådsremiss, s 122ff. 
72 Lagrådsremiss, s 124. 
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6 Förslag till ny Försäkringsavtalslag 
 
Förslaget går ut på att sammanföra Försäkringsavtalslagen och Konsumentförsäkringslagen 

till en lagstiftning. I förslaget föreslås de gamla reglerna om framkallande i FAL och KFL slås 

ihop till två paragrafer där 4 kap 5 § skall handla om framkallande av försäkringsfallet och 4 

kap 9 § handla om begränsningar i ansvaret för underåriga och psykiskt störda.  

 

Begreppet grov vårdslöshet kommer att vara kvar med en utförligare definition i lagtexten, 

och stadgar att den försäkrade anses ha varit grov vårdslös om han måste antas ha handlat 

eller undlåtit att handla med vetskap om att detta innebar en betydande risk för den inträffade 

skadan.73 Försäkringskommittén ville dra gränsen på ett annat sätt, de ansåg att begreppet 

grov vårdslöshet är mindre lämpligt att använda eftersom det i praxis tolkats så restriktiv. 

Kommittén ville istället byta ut begreppet med; medveten vårdslöshet som innebär betydande 

risk för den uppkomna skadan främst med utgångspunkt där försäkringstagaren påverkat sitt 

handlande av förekomsten av försäkringsskydd.74

 

När det gäller regressrätten skall försäkringsgivaren ha rätt att kräva ersättning av 

skadevållaren så fort ersättningen omfattas av försäkringen och denna har ersatts av bolaget. 

Alltså kommer ingen bedömning göras om grov vårdslöshet har skett eller ej. 

                                                 
73 Lagrådsremiss, s 177 ff 
74 Lagrådsremiss, s 178. 
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7 Slutsats 
 
Inom praxis har begreppet grov vårdslöshet använts väldigt restriktivt det har dock 

framkommit att för att en handling skall bedömas såsom grovt vårdslös måste den varit av ett 

mycket allvarligt slag och vittnat om en betydande hänsynslöshet och nonchalans som 

medfört avsevärd risk för andra än honom själv. Också uppenbar likgiltighet för eget eller 

andras liv och hälsa har varit faktorer som påverkar bedömningen. Om handlingen företagits 

av yrkesverksamma eller av privatpersoner spelar stor roll, åsidosättande av 

säkerhetsföreskrifter och upprepade vårdslösa handlingar är också faktorer som man skall ta i 

beaktande. Framförallt inom konsumentförsäkringen ses ett aktivt handlande strängare än ren 

underlåtenhet att handla. 

 

Eftersom grov vårdslöshet inte har varit föremål för så många fall i domstolen är det svårt att 

urskilja någon tydlig linje i hur domstolen bedömer ett handlande som grovt vårdslöst. Bristen 

på någon sorts enhetlig standard torde ju visa att domstolen beaktar alla faktorer vid 

handlingens inträffade, således både objektiva och subjektiva faktorer. 

 

Slutsatsen blir att alla de subjektiva faktorer jag räknat upp ovan har stor betydelse, nästan 

alla författare inom området räknar upp dessa i deras förslag till bedömning, dock ger alla 

författare dem olika värde i bedömningen. 

 

Jag skulle vilja dra den slutsatsen att vid en bedömning om grov vårdslöshet föreligger, en 

väldigt fri bedömning görs av domstolen. Man gör en vanlig culpabedömning där risken för 

skada, den sannolika skadans storlek, möjligheten att förekomma skadan samt den 

handlandes möjligheter att inse risken för skada bedöms ur en objektiv synvinkel. 

Möjligheten att inse risken för skada kan också ges en subjektiv bedömning om det till 

exempel varit upprepade handlingar. Att bara culpabedömningen skulle vägleda oss till grov 

vårdslöshet har de flesta författare ratat och lägger till de subjektiva faktorerna. Detta menar 

jag blir en sorts utökad culpabedömning, det som vissa författare kallar kvalificerad 

culpabedömning. I den utökade culpabedömningen spelar de subjektiva faktorerna en stor roll 

och vägs mot de objektiva, vad samtliga författare är eniga om är att det krävs någon sorts 

avvikande faktor från den vanliga culpabedömningen. Vissa menar att grov vårdslöshet 

föreligger så fort man måste ha insett risken för skada, detta vill inte jag lägga så stor vikt vid 
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eftersom det är visat att barn och psykiskt störda kan vara grovt vårdslösa, dessa kan ju inte 

alltid ha insett risken för skada. Om man däremot klart insett risken för skada utan att företa 

någon handling eller försöker begränsa skadan kan det ju ses som ett uppsåt eller dolus 

eventualis, avsikt för stunden, och torde vid en bedömning ge att handlingen skall ses såsom 

grov. 

 

Den skillnad begreppet har i de olika lagrummen är den att domstolen kan lägga mer vikt vid 

subjektiva faktorer, speciellt då inom skadeståndsrätten och personskador där sociala skäl kan 

väga tungt. Annars bedöms begreppet inom skadeståndsrätten och regressrätten väldigt lika. 

Inom konsumentförsäkringsrätten läggs stor vikt vid den allmänpreventiva hänsynen, då 

speciellt vid stöldförsäkring och stöldbegärlig egendom som cyklar, bilar och väskor. Här har 

ARN visat genom flera domar att begreppet ses ur mer objektiv aspekt och döms ut oftare. 

 

Om förslaget till ny försäkringsavtalslag går igenom kommer begreppet grov vårdslöshet att 

försvinna i fråga om regressrätten, men finnas kvar vid framkallande av försäkringsfallet. 

Begreppet kommer också att ges en mer tydlig innebörd direkt i lagrummet där man säger att 

vetskap om att handlandet innebar en betydande risk för skada skall vara en viktig faktor i 

bedömningen. Denna är likt culpabedömningens fjärde faktor; möjligheten att inse risken för 

skada. Ordalydelsetolkning av utformningen av meningen ger vid handen att en objektiv 

bedömning skall ske vid ställningstagande om skadelidanden haft vetskap om att skada skulle 

inträffa. 
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