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Sammanfattning  

Skadeståndslagens regler om jämkning är till fördel för en skadevållare som blir ålagd 

skadestånd. Jämkning av skadestånd sker bland annat när den skadelidande har varit 

medvållande till skadan. I och med bedömning av om förhållanden och omständigheter talar 

för jämkning, beaktas inblandade parters respektive skuldgrad. Skadeståndet kan sedan jämkas 

efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på parternas båda sidor. Enligt 

förarbeten till skadeståndslagen torde underlåtenhet att teckna försäkring kunna leda till 

jämkning av skadestånd. Den skadelidande får då själv stå en del av kostnaden för den skada 

som inträffat. Svensk rättspraxis talar dock för att avsaknad av försäkring inte tillmäts någon 

betydelse i och med jämkningsbedömning. Jämkning av skadestånd torde inte enligt rättspraxis 

kunna ske utifrån omständigheten att en egendom saknar försäkring. Rättsläget är dock oklart. 

Frågan om underlåtenhet att teckna försäkring kan omfattas av begreppet medvållande och leda 

till jämkning, kommer under år 2017 tas upp av Högsta domstolen. 

Det har under lång tid betraktats som god sed att företag tecknar försäkring för sin verksamhet. 

Företagsförsäkring är en kombinerad försäkring som består av ansvarsförsäkring, 

egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Det förväntas att företag har kunskap om vilka 

försäkringstyper som är kutym inom aktuell bransch och att företaget anskaffar de försäkringar 

som verksamheten kräver. Försäkringar är idag även vanligt förekommande bland 

konsumenter. I stort sett alla innehar en hemförsäkring, vari även ansvarsförsäkring ingår. Vill 

någon försäkra viss specifik egendom krävs ofta tilläggsförsäkring eller egendomsförsäkring. 

Egendomförsäkring bör vara mindre vanligt än ren hemförsäkring, eftersom hemförsäkringen 

idag får anses utgöra ett grundskydd som de allra flesta väljer att anskaffa. Fråga är dock 

huruvida förekomsten av försäkringar och försäkringsskydd är så vanligt förekommande bland 

konsumenter att det torde betraktas som oaktsamt att underlåta att teckna försäkring? 

Det finns inget lagkrav på tecknande av egendomsförsäkring. Det kan därför till viss del anses 

vanskligt att förvänta sig eller ta för givet att sådan försäkring föreligger. Många skäl kan ligga 

till grund för att en person underlåter att teckna försäkring. Underlåtenheten kan exempelvis 

bero på medvetet risktagande, missuppfattningar, försummelse att förnya försäkring eller brist 

på försäkringsmöjligheter. Att underlåtenhet att teckna försäkring skulle omfattas av begreppet 

medvållande och leda till jämkning av skadestånd är således inte helt klart.  

Det finns både fördelar och nackdelar med att underlåtenhet att teckna försäkring skulle falla 

in under begreppet medvållande och påverka skadeståndets storlek. För skadelidande torde 



 
 

fråga uppkomma, om en egendom som saknar försäkring inte ska kunna användas för sitt 

ändamål, utan risk för att den skadelidande ska belastas med en del av eller hela kostnaden för 

eventuell skada, som orsakats av utomstående part. En utvidgning av begreppet medvållande 

skulle kunna medföra att fler väljer att teckna försäkring för att förebygga risken för att 

bedömas som medvållande. En ökad försäljning av försäkringar leder till ett större 

försäkringskollektiv och förhoppningsvis en lägre försäkringspremie. För både 

försäkringsbolag och försäkringstagare bör detta betraktas som positivt. Ett bredare 

tolkningsutrymme av begreppet innebär dock att begreppet medvållande blir tillämpligt även 

på förhållanden, handlingar eller rena underlåtenheter som inte direkt bidrar till att skada 

inträffar eller till skadans omfattning. Agerande eller underlåtenhet som inte har något 

orsakssamband med skadan kan således komma att leda till jämkning. Om försäkringar har fått 

en sådan utbredning i samhället att det för vissa typer av egendomar kan betraktas som god sed 

att teckna försäkring, samt att avsaknad av försäkring anses ha inverkan på skadeståndsstorlek 

återstår att se. Av svensk rättspraxis finns inte mycket ledning att hämta, en utveckling i 

rättspraxis är således välkommen. Det bli intressant att se om tvisten som kommer tas upp av 

HD under år 2017 kan ge ledning i frågan, samt om det är början till en utveckling av synen på 

försäkringar och dess inverkan på skadeståndsbelopp.   
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Om någon genom uppsåt eller vårdslöshet vållar en sakskada ska denne ersätta skadan.1 

Ersättningen ska motsvara sakens värde eller reparationskostnad, även annan kostnad som har 

uppkommit på grund av skadan ska ersättas av skadevållaren.2 När kostnaden för en skada 

uppgår till ett högt belopp, kan detta få förödande konsekvenser för skadevållarens ekonomi. 

Inom skadeståndsrätten ges dock möjlighet till jämkning av skadestånd om den skadelidande 

är medvållande till skadan.3 Det finns även möjlighet till jämkning av skadestånd om det är 

skäligt med hänsyn till föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter. Denna möjlighet 

är dock begränsad till att omfatta skador, vilka exempelvis omfattas av principalansvar eller är 

hänförliga till barn.4  

Frågan om försäkringars påverkan på skadeståndets storlek har varit föremål för prövning i 

domstol. Under år 2016 har ett mål som berör frågan fått prövningstillstånd i Högsta domstolen 

(HD).5 Vad som torde falla under begreppet medvållande samt hur omfattande begreppet anses 

vara är således oklart. Torde det vara att den skadelidande ska ha varit medvållande i den 

meningen att denne har bidragit till skadans inträffande? Eller skulle även en omständighet 

som inte bidrar till att en skada inträffar, så som att den skadelidande inte har tecknat försäkring 

för den skadade egendomen, kunna bedömas som medvållande? Om avsaknad av försäkring 

kan utgöra grund för jämkning torde kunna diskuteras.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Bör underlåtenhet att teckna försäkring innefattas i begreppet medvållande och således påverka 

skadeståndets storlek? 

                                                           
1 2 kap 1 § Skadeståndslagen (1972:207) (SkL). 
2 5 kap 7 § SkL. 
3 6 kap 1 § SkL. 
4 3 kap 6 § 1 st. SkL, 2 kap 4 § SkL.  
5 HD PT mål nr 2947/16. 
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1.3 Syfte 

Med denna uppsats ämnar jag utreda om underlåtenhet att teckna försäkring bör omfattas av 

begreppet medvållande. I uppsatsen diskuteras vilka omständigheter och ageranden från den 

skadelidandes sida, som kan anses falla in under begreppet medvållande. Vidare diskuteras om 

ett handlande som utgör medvållande bör bidra till skadans inträffande, för att jämkning ska 

vara för handen. Frågan om underlåtelser som inte direkt medför att skada inträffar, utan endast 

påverkar skadans ekonomiska storlek, ska innefattas i begreppet medvållande ges även 

utrymme i uppsatsen. 

I uppsatsen belyser jag frågan om försäkringar och försäkringsrätten har ett sådant samband 

med skadeståndsrätten, att det är av betydelse för skadeståndets storlek att en skadelidande har 

underlåtit att teckna försäkring för egendom. Syftet är att undersöka om avsaknad av försäkring 

kan betraktas som medvållande och således leda till jämkning av skadestånd.  

Uppsatsen är inriktad på sakskador. Personskador och socialförsäkringsskydd samt övriga 

försäkringsmöjligheter beträffande personskador diskuteras inte. Uppsatsen är inriktad på 

konsumenter som skadelidande och skadevållande. Betydelsen av konsumenters försäkringar 

och försäkringsmöjligheter diskuteras i jämförelse med de förväntningar och krav som 

uppställs på företag vad avser tecknande av försäkring. I uppsatsen behandlas frågan om det ur 

försäkringssynpunkt kan förväntas lika mycket av en konsument som av ett företag. Syftet med 

detta är att få en klarare bild av om avsaknad av försäkring hos konsumenter är av den 

betydelsen att det kan medföra jämkning av skadestånd.  

1.4 Metod 

För att besvara frågeställningarna söks ledning i förarbeten till skadeståndslagen. Utifrån 

förarbeten och lagtext eftersträvas en djupare inblick i vad som avses med medvållande. 

Rättsvetenskaplig doktrin och artiklar används i diskuterande syfte, för att undersöka om det 

förekommer olika åsikter och resonemang avseende hur begreppet medvållande ska tolkas.  

I uppsatsen behandlas rättsfall som berör medvållande och jämkning på grund av underlåtenhet 

att teckna försäkring. Dessa rättsfall behandlas för att undersöka om argumentationen och 

bedömningen av vad som omfattas av begreppet medvållande skiljer sig åt mellan fallen. 

Rättsfallen behandlas för att undersöka om det genom rättspraxis har tagits ställning till om 

underlåtenhet att teckna försäkring kan utgöra medvållande.   

De propositioner och de av statens offentliga utredningar som hänvisas till i uppsatsen är 

relativt gamla. Försäkringsmarknaden och förekomsten av försäkringar har förändrats under de 
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år som passerat sedan förarbetena presenterades. I uppsatsen diskuteras därför hur stor vikt som 

bör tillmätas förarbetena, vilka hänvisas till i uppsatsen.  Eftersom det finns begränsat svenskt 

material som behandlar avsaknad av försäkring i relation till begreppet medvållande, nyttjas 

även utländsk rätt. Utländsk rätt förekommer i den omfattningen att ledning söks i utländska 

domar. För att på så vis få förståelse för vilken omfattning begreppet medvållande anses ha 

utomlands samt för att ge exempel på i vilka situationer medvållande kan föreligga och leda 

till nedsättning av skadestånd.  

Förekomsten av försäkringar och möjligheten att teckna försäkring diskuteras för att ge ledning 

i om försäkringar idag är så vanligt förekommande att det bör anses som oaktsamt att inte 

teckna försäkring. För att få förståelse för sambandet mellan skadeståndsrätt och försäkringsrätt 

diskuteras riskfördelning samt vem som har bäst förmåga att bära risken. Utifrån detta 

eftersträvas en inblick av i hur stor omfattning försäkringar används i dag samt hur stor del av 

risk för skada en skadevållare respektive skadelidande bör bära.  

För undersökningen av, om underlåtenhet att teckna försäkring kan utgöra skäl för jämkning, 

är analysen i synnerhet skriven utifrån beaktande av underliggande orsaker till avsaknad av 

försäkring.  För varje orsak till avsaknad av försäkring, diskuteras om jämkningsregler bör 

kunna tillämpas. 

1.5 Tidigare skrivelser 

Av vad jag kan förstå förekommer ingen tidigare framställning som är inriktad på betydelsen 

av underlåtenhet att teckna försäkring i förhållande till medvållande och jämkning av 

skadestånd. Däremot har frågan diskuterats i förbigående av Bertil Bengtsson6 samt omnämnts 

i en studentuppsats7 från år 2014. Information från nämnda framställningar har dock inte haft 

stor inverkan på uppsatsen. Bengtssons arbete är av betydelse för uppsatsen, men dock inte till 

mycket hjälp för frågan om underlåtenhet att teckna försäkring kan betraktas som medvållande 

och utgöra skäl för jämkning.     

1.6 Avgränsning 

Vad beträffar utländsk rätt är användningen av denna begränsad till norsk och dansk rätt. Valet 

av begränsning till norsk och dansk rätt har gjorts utifrån att grannländernas rätt är relativt lik 

svensk rätt avseende skadestånd och försäkring. Avsikten med uppsatsen är inte att göra en 

komparativ studie mellan svensk, norsk och dansk rätt. Den utländska rätten används i tjänande 

                                                           
6 Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söner förlag AB, 1982.  
7 Nadia, Lamniai, Jämkning vid medvållande – hur långt skall det jämkas – med fokus på SkL 6:1 och  

TSL 12 §, Examensarbete i skadeståndsrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 2014.  
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syfte, för att bidra med en bild av hur begreppet medvållande tolkas, med hjälp utav utländska 

rättsfall. 

1.7 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel behandlar problembakgrund, problemformulering, syfte och 

metod som används för att diskutera och besvara problemformuleringarna. I kapitel ett 

behandlas även tidigare skrivelser och uppsatsens avgränsning. Kapitel två syftar till att ge 

läsaren en grundläggande förståelse för vad som krävs för att en person ska åläggas 

skadeståndsansvar. I kapitel tre behandlas försäkringar. Ansvarsförsäkring och 

egendomsförsäkring, som är de för uppsatsen aktuella försäkringarna, behandlas under detta 

avsnitt för att ge läsaren en bild av försäkringarnas omfattning, spridning samt försäkringarnas 

betydelse för försäkringstagaren vid eventuell skada. I detta avsnitt redogörs även för 

försäkringsgivares möjlighet till regress och skadeståndsreglernas påverkan på regressrätten. 

Det fjärde kapitlet behandlar den allmänna regeln om jämkning av skadestånd och avser 

undersöka om syftet med jämkningsregeln kan kasta ljus på begreppet medvållande. 

Uppsatsens femte kapitel ämnar diskutera begreppet medvållande. Avsnittet innehåller 

diskussion om begreppets omfattning samt hur begreppet medvållande tolkas i svensk som 

såväl utländsk rätt. Uppsatsens sjätte kapitel avslutar de beskrivande avsnitten, med att 

diskutera den ständigt aktuella frågan om riskfördelning. I kapitel sju, som är uppsatsens 

avslutande avsnitt, diskuteras och analyseras den fakta som framställts i föregående avsnitt. 

Uppsatsen avslutas med en konklusion avseende problemformuleringen.  
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2 Vad krävs för skadeståndsskyldighet?  
Både inom näringslivet och i privatlivet finns risk för att skador inträffar på grund av olika 

omständigheter. Skador kan orsakas av en medkontrahent, en utomstående part (tredje man) 

eller av eget vållande. Att någon vållar en skada behöver inte betyda att denne blir 

skadeståndsskyldig. För att skadeståndsskyldighet ska vara för handen krävs att skadan har 

orsakats med uppsåt eller av vårdslöshet samt att det föreligger adekvat kausalitet mellan den 

eller de skadevållandes agerande och den inträffade skadan.8  

Med uppsåt avses att någon med avsikt orsakar en skada. För att någon ska åläggas 

skadeståndsansvar är det dock tillräckligt att skadan vållats genom vårdslöshet. Det är således 

tillräckligt att den skadelidande åberopar att den presumtivt ansvarige handlat culpöst.9 

Grunden för culpabedömningen är att undersöka om handlingen, vilken föranlett skadan, har 

varit oaktsam. Jämförelser mellan handlingen och gällande lagstiftning, andra föreskrifter och 

rättspraxis sker för att utreda om handlingen står i strid med dessa. I de fall handlingen anses 

strida mot rättsregler eller praxis anses oaktsamhet i regel föreligga. Vid avsaknad av normer 

att jämföra med görs en friare bedömning. Om handlingen var oaktsam avgörs utifrån fyra 

frågeställningar; Hur stor var risken för skada? Hur omfattande var skadeverkningarna? Vilka 

möjligheter fanns att förebygga skadan? Vilka möjligheter hade den handlande att inse risken 

för att dennes agerande orsakade skada?10 När frågeställningarna har besvarats sker en 

granskning av svaren och de omständigheter som medfört svaren. Risken för skada samt 

skadeverkningens omfattning vägs mot kostnaden att förebygga skada samt mot hur 

motiverande omständigheterna var att förebygga skada. Omständigheterna i det enskilda fallet 

samt den allmänna situationen är av betydelse för att bedöma vilken möjlighet den handlande 

parten hade att förutse risken för skada. Ju högre risk för skada samt ju större omfattning skadan 

kan få, desto mer talar för att förebyggande åtgärder bör vidtas. Har den handlande parten 

möjlighet att förutse att skada torde inträffa om handlingen företas, talar detta för att den 

skadevållande parten varit oaktsam och borde agerat på annat sätt.11 

För att skadeståndsskyldighet ska vara för handen krävs även att det föreligger ett 

orsakssamband mellan det oaktsamma handlandet och den uppkomna skadan. Det ska även 

föreligga ett närmare samband mellan handlandet och skadan, det vill säga, det ska föreligga 

                                                           
8 Andersson mfl, Affärsjuridiska problem, upplaga 8, Liber, 2011, s. 194.  
9 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, upplaga 3, Studentlitteratur AB, 2014, s. 35 f.  
10 A.a. s. 36 f.  
11 Hellner, J, Radetzki, M, Skadeståndsrätt, upplaga 9, Norstedts juridik, 2014, s. 129.  
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adekvat kausalitet.12 Vid bedömningen av om det föreligger kausalitet diskuteras begreppen 

tillräcklig och nödvändig betingelse. Det första begreppet förutsätter att en händelse leder till 

en annan händelse. Nödvändig betingelse förutsätter att den senare händelsen inte skulle ha 

inträffat om inte den första händelsen skett. Skulle skadan således inträffa oberoende av den 

presumtive ansvarige partens handlande, föreligger inte kausalitet. För att 

skadeståndsskyldighet ska kunna åläggas en part, måste skadan således vara beroende av den 

presumtive ansvariges handlande.13 Kravet på adekvans kräver i sin tur att händelseförloppet 

är av normal och förutsebar natur.14 Adekvanskravet syftar till att begränsa 

skadeståndsansvaret, så att den skadeståndsskyldige inte belastas med att ersätta inadekvata 

skadeföljder. Omfattningen av vilka skador som anses ersättningsgilla begränsas således till att 

omfatta de skador som anses ligga i ”farans riktning”.15  

Radetzki skriver att frågan om adekvans även kan aktualiseras vid den skadelidandes 

medvållande.16 Kravet på orsakssamband hör således även till bestämmandet av skadeståndets 

storlek, det vill säga kausalitet krävs mellan den medverkande handlingen och kostnaden för 

skadan.17  

I det fall en skadevållare blir ålagd skadeståndsansvar kan kostnaden täckas av skadevållarens 

eventuella ansvarsförsäkring. Även skadelidande som fått sin egendom skadad kan ha försäkrat 

egendomen, via en egendomsförsäkring. I nästkommande avsnitt behandlas försäkringar för att 

belysa betydelsen av försäkringsskydd för respektive part.   

                                                           
12 Bengtsson, Bertil, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, upplaga 1, Norstedts juridik, 1994, s. 39 f. 
13 Hellner, J, Radetzki, M, Skadeståndsrätt, upplaga 9, 2014, s. 185 f.  
14 A.a. s. 187.  
15 A.a. s. 193 f.  
16 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, upplaga 3, 2014, s. 32.  
17 Hellner, J, Radetzki, M, Skadeståndsrätt, upplaga 9, 2014, s. 184. 
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3 Försäkringar 

3.1 Inledning om försäkringar 

Försäkringar medför att kostnaden för en skada bärs av flera parter gemensamt. Genom att 

teckna försäkring och betala en försäkringspremie ingår den försäkrade i ett 

”försäkringskollektiv”. Uppkommer skada som faller inom försäkringsvillkoren, ersätts denna 

av försäkringsbolaget. På så vis fördelas kostnaden på alla försäkringstagare, som betalar 

försäkringspremier för att försäkra samma typ av egendom eller risk. Genom att erlägga 

försäkringspremie och ingå i ett försäkringskollektiv fördelas risken på fler parter och skada 

som drabbar en enskild bärs således av fler händer. Detta utgör en lättnad för försäkringstagaren 

som inte ensam behöver stå kostnaden för skadan. Både den presumtive skadelidande och den 

presumtive skadevållaren kan teckna försäkring för att skydda sig mot risker alternativt 

eventuellt ansvar och på så vis undgå att själv stå hela kostnaden.18 

3.2 Ansvarsförsäkring  

Ansvarsförsäkringen skyddar försäkringstagaren mot oförutsedda krav på ersättning.19 Detta 

sker genom att försäkringsgivaren inom ramen för försäkringsvillkoren övertar 

försäkringstagarens betalningsansvar i och med eventuell skadeståndsskyldighet. 

Ansvarsförsäkringen skyddar således inte bara försäkringstagaren, utan även den skadelidande. 

Försäkringen är speciellt viktig för skadelidande i de fall den skadeståndsskyldige saknar 

ekonomisk möjlighet att ersätta skadan. Övertar försäkringsbolaget ersättningsansvaret och den 

skadelidande får ersättning för sin förlust undgår skadelidande risken att bli utan ersättning.20 

För att ansvarsförsäkringen ska ersätta en viss skada krävs att försäkringspremien är betald och 

att skadan faller inom försäkringsvillkoren. Det är därför av stor vikt att den skadelidande själv 

har tecknat en egendomsförsäkring. Har den skadelidande sin egendom försäkrad kan således 

skadan ersättas genom egendomsförsäkringen. Den skadelidande parten behöver inte förlita sig 

på att den skadeståndsskyldige har giltig ansvarsförsäkring eller på annat sätt kan ersätta 

skadan.21  

 

                                                           
18 SOU 1971:83, s. 36.  
19 Lagerström, Peter, Företagsförsäkring juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare,  

upplaga 3, Norstedts juridik, 2007, s. 149. 
20 A.a. s. 151.  
21 A.a. s. 152. 
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I dagens samhälle har de allra flesta människor hemförsäkring. Hemförsäkring är en så kallad 

”paketlösning” vilken i regel innehåller flera typer av försäkringar.22 Ansvarsförsäkring är en 

av de försäkringar som ofta är inkluderad i hemförsäkringen.23 I dag bör tecknande av 

hemförsäkring ha fått en sådan utbredning att det i regel kan förväntas att alla har 

hemförsäkring. Det bör således innebära att det i allmänhet skulle kunna gå att förlita sig på att 

människor i stort har ansvarsförsäkring. Trots detta bör det inte tas för givet att skadevållare 

har ansvarsförsäkring och inte heller att den skada som uppstår omfattas av försäkringen. Vill 

ägare av viss egendom försäkra sig om att eventuell skada täcks av försäkring, torde denne 

göra bäst i att själv teckna en egendomsförsäkring. 

3.3 Egendomsförsäkring 

Både konsumenter och företag äger egendom, i större eller mindre omfattning, till ett högt eller 

lågt värde. Ju högre värde en egendom har och ju större risken för skada är, desto mer talar för 

att egendomen bör försäkras. I dag förekommer ofta erbjudanden om att teckna försäkring 

redan i samband med inköp av viss egendom. Detta är till exempel vanligt vid köp av 

teknikapparater och hemelektronik.24  

Företag tecknar i allmänhet så kallad företagsförsäkring, vilken ofta består av en kombinerad 

försäkring som innehåller egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring. I 

försäkringsvillkoren definieras de skadehändelser som omfattas av försäkringen.25 För att 

försäkringen ska kunna utnyttjas måste således egendomen ha skadats i försäkringsvillkorens 

mening. Syftet med företagsförsäkringen är att ge service och ersätta ekonomisk förlust som 

plötsligt och oväntat drabbar den försäkrade.26  

Inom företagsförsäkring delas egendom upp i objektstyper så som; byggnader, maskinerier, 

varor, kunders egendom, arbetstagares egendom, pengar och värdepapper samt ritningar, 

arkivalier och datamedia. Detta för att försäkringen ska komma att omfatta så stor del av 

verksamheten som möjligt och att ingen egendom ska komma att falla utanför försäkringens 

tillämpningsområde.27 En företagsförsäkring omfattar dock inte all typ av egendom utan i vissa 

                                                           
22 Se t.ex. Folksam Försäkringsvillkor Villa och hem 2017 (S2940) 

https://www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/villaforsakring, hämtad 2017-01-03, Länsförsäkringar 

Villkor Villahemförsäkring 2016-01-01 

http://www.lansforsakringar.se/globalassets/ostgota/dokument/villkor/01611-villkor-villahem-b42.pdf, hämtad 

2017-01-03.  
23 Randquist, Madeleine, Försäkringsboken 2016, upplaga 11, Bilda förlag, 2016, s. 332. 
24 A.a. s. 320.  
25 Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning, version II, 2006, s. 68. 
26 A.a. s. 72 f.  
27 Lagerström, Peter, Företagsförsäkring, upplaga 3, 2007, s. 45.  
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fall så som för motorfordon, produktiv skog, maskinfundament och stöldbegärlig egendom, 

krävs tilläggsförsäkringar.28 

Motsvarande försäkring för konsumenter är hemförsäkringen. Det är vanligt att 

hemförsäkringen täcker skador som uppkommer på grund av brand, vatten eller stöld i hemmet. 

Försäkringen omfattar hushållets ägodelar.29 Alla egendomar en konsument kan inneha 

omfattas dock inte av hemförsäkringen utan även i detta fall krävs tilläggsförsäkring för 

exempelvis båt, motorcykel, husvagn eller för en dyrbar konstsamling.30 

3.4 Regressrätt 

Försäkringsgivare som ersatt en skada kan inträda i försäkringstagarens rätt till skadestånd och 

har rätt att framställa regressanspråk mot den skadevållande.31 Genom att rikta regressanspråk 

mot skadevållaren har försäkringsgivaren möjlighet att i sin tur få ersättning för det belopp som 

betalats ut till försäkringstagaren.32 Försäkringsavtalslagen (FAL) medger en relativt 

omfattande regressrätt.33 Regressrätten begränsas dock genom den så kallade 

Regressöverenskommelsen (R.Ö.) som ingåtts mellan flertalet försäkringsbolag. R.Ö. 

föreskriver att regress endast får utövas avseende utbetald skadeersättning över ett 

prisbasbelopp samt att regressanspråket måste framställas inom två år från det att 

egendomsförsäkringsgivaren fått kännedom om skadan.34 R.Ö. begränsar även regressrätten 

genom att stadga att regresskrav mot en fysisk person får framställas endast om personen 

orsakat skada med uppsåt eller grov vårdslöshet.35 En åsikt tycks vara att när en skada täcks av 

egendomsförsäkring ska den skadelidande utnyttja denna försäkring i stället för att rikta 

skadeståndsanspråk mot den ansvarige.36 I och med egendomsskador får således den 

skadelidandes egendomsförsäkring en större betydelse än vad den ansvariges 

ansvarsförsäkring torde få.37  

I skadeståndslagen ges möjlighet till jämkning om det är skäligt med hänsyn till försäkringar 

och försäkringsmöjligheter.38 Detta gäller exempelvis i förhållanden där principalansvar 

                                                           
28 Lagerström, Peter, Företagsförsäkring, upplaga 3, 2007, s. 47 f.  
29 Randquist, Madeleine, Försäkringsboken 2016, upplaga 11, 2016, s. 336.  
30 A.a. s. 349 f.  
31 7 kap 9 § Försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL).  
32 Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning, version II, 2006, s. 257. 
33 7 kap 9 § FAL.  
34 R.Ö. punkt 2 och punkt 5. Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning, version II, 2006, s. 241.  
35 R.Ö. punkt 3. Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning, version II, 2006, s. 268 f. 
36 Prop 1972:5, s. 231.  
37 A.prop. s. 228.  
38 3 kap 6 § SkL.  
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föreligger och då principalen blir ansvarig för skada som vållats av arbetstagare i tjänsten.39 I 

förarbeten har denna regel ansetts begränsa försäkringsgivares möjligheter till regress. 

Eftersom jämkning kan ske med hänsyn till försäkringar och försäkringsmöjligheter kan 

kostnaderna för skadan komma att stanna på egendomsförsäkring på den skadelidandes sida.40  

I NJA 1996 s. 118 diskuteras om graden av vållande har betydelse för tillämpningen av regeln 

om jämkning med hänsyn till föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter. Tvist 

uppkom i och med att en underentreprenör, Nili AB, genomförde svetsarbeten som orsakade 

en omfattande brand, i beställarens lokal. Branden startade genom att gnistor från svetsarbetet 

antände rivningsmaterial.41 Beställarens försäkringsbolag betalade ut ersättning, (10 380 150 

kronor), genom den brandförsäkring beställaren tecknat. Nili AB hade en ansvarsförsäkring, 

med ett försäkringsbelopp på två miljoner, (2 000 000), kronor, som betalades ut till 

beställarens försäkringsbolag.  Försäkringsbolaget framställde regressanspråk mot Nili AB på 

resterande belopp (8 380 150 kronor).42 HD konstaterade att lagtexten, 3 kap 6 § 1 st. SkL, inte 

innehåller något huruvida vållandegraden är av betydelse för lagrummets tillämpning. 

Domstolen hänvisade sedan till förarbeten varav det framgår att ersättningsfrågor bör lösas 

genom försäkringsanordningar och att skadeståndsreglernas betydelse i motsvarande mån bör 

minska. Egendomsskador bör ersättas genom egendomsförsäkring på skadelidandes sida så 

långt detta är möjligt, med möjlighet till regress. HD ansåg således att graden av vållande hos 

den ansvarige inte har någon betydelse för jämkning enligt 3 kap 6 § 1 st. SkL.43 HD uttalade 

att regress inte ska tillåtas för den del av skadan som överstiger sedvanligt försäkringsbelopp i 

branschen. Domstolen slog fast att ersättningen skulle jämkas enligt 3 kap 6 § 1 st. SkL, till det 

belopp ansvarsförsäkringen ersatte.44     

Om den skadeståndsskyldige saknar ansvarsförsäkring eller om ansvarsförsäkringen inte täcker 

hela skadan och skadelidande har egendomsförsäkring, kan regresskravet jämkas och 

kostnaden för skadan ersättas av egendomsförsäkringen. Regressanspråket kan dock bifallas 

om den ansvarige underlåtit att teckna försäkring och detta avviker från vad som anses vara av 

god ordning inom den verksamhet som skada uppkommit i. Regressanspråket anses kunna 

bifallas i den omfattning det skulle ha täckts av sedvanlig försäkring. Underlåtenhet av 

                                                           
39 3 kap 1 och 2 §§ SkL.  
40 Prop 2003/04:150, s. 205 f.  
41 NJA 1996 s. 118, s. 1.   
42 NJA 1996 s. 118, s. 1 ff.  
43 NJA 1996 s. 118, s. 7. Prop 1972:5, s. 228 ff.  
44 NJA 1996 s. 118, s. 8.  
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skadelidande att teckna egendomsförsäkring som fått stor spridning i samhället kan betraktas 

som en sådan försummelse att ägaren själv får stå konsekvenserna. I förarbeten ges exempel 

som när en ägare underförsäkrat en lyxvilla, eller när en dyrbar personbil eller större segelbåt 

saknar försäkring, att ägaren själv får stå konsekvenserna skulle då kunna bli aktuellt.45   

Om den skadelidandes egendomsförsäkring ger rätt till ersättning i form av nyvärde kan det 

hända att skadelidande får en högre ersättning än vad som motsvarar den verkliga skadan. 

Framställer försäkringsbolaget i sin tur regressanspråk mot den ansvarige, kan denne invända 

att anspråket överstiger vad denne är skyldig att ersätta enligt skadeståndsrättsliga grunder, det 

vill säga beloppet som motsvarar den verkliga skadan. Når den ansvarige framgång med sin 

invändning resulterar detta i att försäkringsbolaget inte får full ersättning.46 Försäkringsgivares 

möjlighet till ersättning genom regress beror av den försäkrades rätt till skadestånd. Storleken 

på ersättningen som en försäkringsgivare kan få genom regress, begränsas i samma omfattning 

som rätten till skadestånd har begränsats för den försäkrade.47  

  

                                                           
45 Prop 1972:5, s. 538.  
46 Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning, version II, 2006, s. 265 f. 
47 A.a. s. 266. 7 kap 9 § FAL.  
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4 Jämkning 

4.1 Inledning om jämkning 

Som nämnt ska den skadeståndsskyldige fullt ut ersätta orsakad skada. Till förmån för den 

skadevållande parten finns dock regler om jämkning av skadestånd.48 Jämkning kan bli aktuellt 

i flertalet situationer. Både skadeståndslagen och speciallagstiftning49 innehåller regler om 

jämkning. Jämkning av skadestånd är till fördel för den skadevållande parten som på detta vis 

undgår en del av ansvaret för skadan denne orsakat. I fortsättningen kommer uppsatsen främst 

att inriktas på jämkning av skadestånd på grund av den skadelidandes medvållande. Men först 

ges en inblick i skadeståndslagens allmänna jämkningsregel och dess tillämpning.  

Den allmänna jämkningsregeln i 6 kapitlet 2 § SkL stadgar följande; 

”Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med hänsyn till den 

skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är 

skäligt, varvid även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter ska 

beaktas.” 

Förarbeten till lagen manar till att lagrummet bör förstås med ansvarsförsäkringens betydelse 

för den utomobligatoriska skadeståndsrätten i åtanke. Täcks inte en uppkommen skada fullt ut 

alternativt inte alls av ansvarsförsäkring kan åläggande av skadeståndsansvar få förödande 

konsekvenser för den skadeståndsskyldige.50 Bedömningen av om skadeståndet är oskäligt 

betungande ska ske utifrån förhållanden på den skadeståndsskyldiges sida. En faktor som ligger 

till grund för bedömningen är den skadeståndsskyldiges ekonomi. Om skadeståndet påverkar 

den skadeståndsskyldiges levnadssätt i väsentlig grad kan det anses oskäligt att inte jämka 

skadeståndet. I de fall skadeståndet täcks av ansvarsförsäkring anses skadeståndet aldrig vara 

oskäligt betungande och jämkning är under detta förhållande inte för handen. Av förarbete51 

till skadeståndslagen framgår även att regler om jämkning inte torde kunna tillämpas i de fall 

den skadeståndsskyldige har underlåtit att teckna ansvarsförsäkring, där denne borde gjort 

detta. Här talas främst om företags underlåtenhet men det framhålls även att konsumenters 

underlåtenhet att teckna försäkring kan vara ursäktligt. Det har i förarbeten ansetts att det torde 

vara oskäligt att en oförsäkrad skadevållare med dålig ekonomi ska betala skadestånd när 

skadan täcks av den skadelidandes försäkringar. Omfattas skadan av försäkring på 

                                                           
48 SOU 1971:83 s. 12. 
49 Exempelvis 29 kap 5 § aktiebolagslagen (2005:551), 9 kap 6 § luftfartslagen (2010:500), 6 kap 11 § sjölagen 

(1994:1009) och 12 § samt 18 § 2 st. trafikskadelagen (1975:1410). 
50 Hellner, J, Radetzki, M, Skadeståndsrätt, upplaga 9, 2014, s. 393. 
51 Prop. 1975:12. 
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skadelidarsidan kan således kostnaden bäras av ”försäkringskollektivet” i stället för av 

skadevållaren själv. Dock framgår det tydligt av förarbeten att försäkringar och 

försäkringsmöjlighet på den skadelidandes sida inte ensamt är en sådan omständighet som kan 

medföra jämkning av skadestånd. 52 

4.2 Skuldgrad 

För att fastställa om skadestånd ska jämkas sker en jämförelse mellan den ansvariges och 

skadelidandes vållande. Vem har företagit viss handling och i vilken mån har handlingarna 

bidragit till att skada uppkommit.53 En faktor som påverkar bedömningen av vilken skuldgrad 

som ska åläggas respektive part, är de alternativa handlingsmöjligheter som funnits vid tillfället 

för parternas agerande. Skulle skadelidande kunnat handla på annat sätt, så att risken för skada 

förebyggts eller begränsats? För att bedöma graden av skadelidandes vållande undersöks även 

om vållandet varit av varaktigt slag. Så skulle kunna vara fallet om den skadelidande under 

längre tid underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifter för exempelvis en maskin eller under lång 

tid underlåtit att upprätthålla säkerhetsanordningar i sin verksamhetslokal.54 Underlåter någon 

att iaktta den aktsamhet som kännetecknar en normal person eller som i allmänhet iakttas, 

betraktas personens handlande som oaktsamt och kan leda till att personen blir 

skadeståndsskyldig alternativt bedöms som medvållande till skada. Historiskt sätt har 

oaktsamhet förklarats med principen ”Bonus pater familias”. Hellner och Radetzki beskriver 

att principens utgångspunkt är att handlingar som orsakar skador, vilka är påräkneliga för en 

”god familjefar” anses som oaktsamma. Även om handlingen som den skadevållande företog 

avviker från hur en aktsam person skulle ha agerat, bedöms.55  

Författarna har dock riktat kritik mot principen ”Bonus pater familias”. De menar att principen 

idag används i begränsad omfattning i jämförelsen med vad som allmänt sett anses vara ett 

aktsamt agerande. Enligt författarna är principen en förenkling av den bedömning som företas 

i verkligheten och kan inte ges någon vidare tyngd.56 Även Schultz har kritiserat principen. 

Schultz anser att principen har övergivits och är för oprecis för att vara till någon hjälp för att 

lösa praktiska problem. Han anför att principen leder till mer förvirring än hjälp i de fall 

skadevållaren är någon annan än en man med barn.57 Flertalet andra författare har påtalat att 

                                                           
52 Prop. 1975:12, s. 138. 
53 Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & Söner förlag AB, 1982, s. 90. Prop 1975:12 s. 

173. Se även SOU 1971:83 s. 12. 
54 Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, 1982, s. 90. 
55 Hellner, J, Radetzki, M, Skadeståndsrätt, upplaga 9, 2014, s. 122. 
56 A.a. s 123.  
57 SvJT 2016 s. 911 jmf SvJT 1971 s. 30. Se även Mårten Schultz, Skuldbegreppet är (inte längre) en man, 

https://martenschultz.wordpress.com/tag/bonus-pater-familias/, hämtad 2017-03-14.  
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principen är föråldrad och nu mer är att betrakta som ett talesätt.58 Som beskrivits i avsnitt 2 

företas culpabedömningen numer genom jämförelse med lagregler och andra föreskrifter eller 

genom en fri bedömning.59  

  

                                                           
58 SvJT 2016 s. 911, SvJT 2014 s. 676, SvJT 2006 s. 207.  
59 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, upplaga 3, 2014, s. 36 f. 
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5 Medvållande 

5.1 Dagens reglering 

6 kapitlet 1 § andra och tredje stycket SkL stadgar; 

”Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada kan jämkas, om 

vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. 

Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med 

hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.” 

Redan år 1950 belystes frågan om medvållande och jämkning. Det ansågs då vara att gå för 

långt att medge domstol en oinskränkt befogenhet, att utifrån omständigheterna i det enskilda 

fallet bedöma om skadestånd skulle jämkas. Att det klart framgick av lag vad tvistande parter 

kunde kräva av varandra, tycks ha varit av betydelse. Det ansågs att jämkningsregler med 

begränsad räckvidd borde införas i lag. Att använda vida begrepp med stort tolkningsutrymme 

eller att utvidga domstolens befogenhet ansågs inte vara något att föredra.60  

Av förarbete61 till skadeståndslagen framgår att det är oaktsamt att inte försäkra egendom av 

icke obetydligt värde. En fråga som lyfts fram i detta sammanhang är, om någon som underlåtit 

att teckna försäkring bör få skadestånd i större omfattning än vad som hade tillfallit 

försäkringsbolaget vid regress. En sådan bestämmelse skulle kunna begränsa rätten till 

skadestånd eller leda till befrielse från skadeståndsskyldighet.62  

Jämförelse görs mellan självförsäkrade och skadelidande som underlåtit att teckna försäkring. 

Underlåtelse att teckna försäkring skulle kunna medföra att den skadelidande själv får stå en 

del av kostnaden för skada om den orsakats av annan genom oaktsamhet som är av tillfällig 

natur. Detta under förutsättning att det hör till normal aktsamhet att teckna försäkring för den 

aktuella egendomen samt att skadan skulle kunnat inträffa utan skadevållarens inblandning.63 

I senare förarbeten som ligger till grund för dagens skadeståndslag, fortsätter diskussionen om 

jämkning av skadestånd. Hur stor skuld till och i vilken mån respektive part bidragit till skadan, 

anses ha en avgörande roll för bedömningen av vad som utgör en skälig jämkning.64  

                                                           
60 SOU 1950:16, s. 153. 
61 SOU 1950:16. 
62 SOU 1950:16, s. 153. R.Ö. punkt 2 och 3.  
63 SOU 1950:16, s. 123. 
64 SOU 1971:83, s. 59. 
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Medvållanderegeln anses vara en konsekvens av regeln om culpa. Oberoende av vem som 

kräver ersättning för en skada, anses det naturligt att ansvaret för den uppkomna skadan 

fördelas mellan de parter som har orsakat den. Är skadelidande medvållande till skadan innebär 

det att en del av skadeansvaret får bäras av den skadelidande. Hur stort ansvar som ska bäras 

av den skadelidande parten torde medföra att frågan om skuldgraden på respektive sidor blir 

aktuell.65  

Det kan även vara så att den skadelidandes oaktsamma handlande leder till att resultatet av den 

presumtivt skadevållande partens handlande blir så pass svårförutsebart att sambandet mellan 

handlingen och skadan blir inadekvat. Detta skulle kunna aktualiseras i fall där skadeeffekten 

blir en helt annan än vad som gick att beräkna utifrån den av skadevållaren företagna 

handlingen.66 Det anses således inte rimligt att skadevållaren får bära kostnaden för den del av 

skadan som vållats av den skadelidande.67 Dock kan i vissa fall den skadelidandes vållande 

anses ringa i förhållande till skadevållarens vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. 

Framstår skadelidandes vållande som ringa anses dennes medverkan inte har någon betydelse 

för jämkningsbedömningen. Skadevållaren får i dessa fall stå hela kostnaden.68  

Diskussion om att beakta fler faktorer i och med jämkningens skälighetsbedömning har 

förekommit. Förslag på att sociala och humanitära omständigheter, så som parternas ekonomi, 

ska beaktas har diskuteras i förarbeten.69 Andra frågor som ska tas i beaktning i och med 

skälighetsbedömningen är; motiverar skuldgraden och övriga omständigheter jämkning av 

skadestånd? Kan jämkningen vara oskäligt betungande för den skadelidande? I de fall den 

skadelidande skyddas av försäkring eller är självförsäkrare har nedsättning av skadestånd inte 

ansetts oskäligt betungande.70  

I de fall den skadelidande underlåtit att teckna försäkring, som kan anses normal och förväntas 

finnas för den skadade egendomen, kan skadelidande inte undgå att skadeståndet jämkas 

genom att åberopa sin ekonomiska situation som ett skäl mot jämkning. Dock bör i övriga fall 

hänsyn tas till humanitära och ekonomiska förhållanden på skadelidandesidan. Är förhållandet 

                                                           
65 SOU 1971:83, s. 62. 
66 A.bet. s. 63.  
67 A.bet. s. 61. 
68 A.bet s. 68. 
69 A.bet. s. 65. 
70 A.bet. s. 68.  
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att den skadelidande är i stort behov av ersättning och skadevållaren har förmåga att betala, 

kan full ersättning utdömas, även om skadelidande bidragit till skadan.71 

5.2 Underlåtenhet att teckna försäkring 

5.2.1 Rättspraxis 

Frågan om medvållande i form av underlåtenhet att teckna egendomsförsäkring har behandlats 

i rättspraxis. Två rättsfall, som innehåller likheter, behandlar egendomsskada som inträffat 

under jakt med hund. Ett av rättsfallet är från år 1957. I fallet uppkom sakskada då en hund 

skjuts till döds under grytjakt. Hunden var av icke obetydligt värde och ansågs svårersättlig på 

grund av dess höga avelsvärde. Hundens ägare krävde skytten på skadestånd. Skytten motsatte 

sig dock detta och hävdade att skadeståndet bör jämkas på grund av att ägaren inte upplyst om 

hundens rätta värde samt på grund av att ägaren inte hade hållit hunden försäkrad. Svarande 

ansåg att käranden, genom sin underlåtenhet att teckna försäkring, hade varit medvållande till 

skadan.72   

HD ger ingen större ledning i om underlåtenhet att teckna försäkring ska omfattas av begreppet 

medvållande, utan nämner endast i förbigående att underlåtenhet att hålla hunden försäkrad 

inte utgör skäl för jämkning. HD framhöll inte själv några direkta skäl till sitt domslut utan 

konstaterade att det inte fanns skäl att frångå Hovrätten (HovR) bedömning. HD utdömde full 

ersättning.73 I underinstansernas domskäl diskuteras jämkningsfrågan. Lägsta instans framhöll 

att den riskfyllda verksamheten, det vill säga grytjakten, medförde en skyldighet för ägaren att 

upplysa övriga deltagare om egendomens rätta värde. Underlåtenhet att inte informera om 

föreliggande omständigheter medförde enligt domstolen rätt till jämkning. Inte heller lägsta 

instans gav dock någon direkt ledning i frågan om avsaknad av försäkring torde anses som 

medvållande.74 HovR å sin sida diskuterade fallet utifrån hur stor risken för att skada inträffar 

anses vara. HovR menade att risken för att en hund under jakt, ska bli skjuten är ringa i det fall 

jägarna iakttar försiktighet och omdömesgill skjutning. Avsaknad av försäkring och 

underlåtenhet att upplysa om egendomens rätta värde ansågs under sådana förutsättningar inte 

vara av betydelse. Domstolen kom fram till att skadeståndet således inte skulle jämkas.75  

                                                           
71 SOU 1971:83, s. 68 f.  
72 NJA 1957 s. 499.  
73 NJA 1957 s. 499, s. 4.  
74 NJA 1957 s. 499, s. 2 
75 NJA 1957 s. 499, s. 3.  
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I det så kallade ”Jakthundsfallet”76, föreligger liknande omständigheter. Även i detta fall blev 

en oförsäkrad hund, av icke obetydligt värde, skjuten till döds. Ihjälskjutningen skedde under 

älgjakt. I HD diskuterades om skadeståndet bör jämkas på grund av medvållande från den 

skadelidandes sida, med hänsyn till att hunden inte var försäkrad. Domstolen hänvisade till 

uttalanden i förarbeten77 där det ges förslag på att jämkning skulle kunna ske på grund av 

underlåtenhet att teckna försäkring. Av fallet framgår att hunden inte gick att försäkra på grund 

av rådande försäkringspraxis. HD konstaterade att avsaknad av försäkringsmöjlighet för viss 

egendom inte bör utgöra hinder för att egendomen används för sitt ändamål. Domstolen kom 

fram till att skadeståndet därför inte kunde jämkas, på grund av att det saknades 

försäkringsmöjligheter.78 

Ullman har kommenterat ”Jakthundsfallet” och skriver att jägarens invändning är meningslös 

eftersom om hunden varit försäkrad hade försäkringsbolaget efter att ha utbetalt ersättning 

kunnat framställa regressanspråk mot jägaren. Han skriver även att frånvaron av hundägarens 

försäkringsmöjligheter talar till nackdel för jägarens framställan.79 Även Bengtsson har 

kommenterat rättsfallet och anförde att utgången av fallet är naturligt. Bengtsson skriver att 

utifrån det resonemang HD för, torde HD vara av den åsikten att enbart underlåtenhet att 

försäkra dyrbar egendom inte kan leda till jämkning då detta inte är förenligt med ägarens 

rättigheter.80  

Dessa två domar talar båda för att avsaknad av försäkring inte utgör skäl för jämkning av 

skadestånd och att underlåtenhet att teckna försäkring inte anses som medvållande. Rättsläget 

avseende begreppet medvållande anses dock fortfarande vara oklart. Ytterligare ett fall som 

behandlar frågan har under år 2016 fått prövningstillstånd i HD.81 Fallet behandlar en 

oförsäkrad båt, som skadades under färd, sommaren år 2013. Skadan inträffade när båten, av 

en vän till ägaren, framfördes i hög hastighet.  I samband med en gir kantrade båten och sjönk 

till viss del.82 Båten vattenfylldes, vilket främst orsakade skador på motorerna. Båten var 

försedd med extra ordinära egenskaper och var bland annat stegbottnad. Att båten hade 

                                                           
76 NJA 1991 s. 567.  
77 SOU 1975:103. 
78 NJA 1991 s. 567, s. 4.  
79 Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning, version II, Iustus förlag, 2006, s. 258. 
80 Bengtsson, Bertil, SvJT 1993 s. 783. 
81 HD PT mål T 2947/16. 
82 Mål T 4163–14, s. 3. 
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speciella egenskaper samt att båten inte var försäkrad var något ägaren inte hade informerat 

om före provturen med båten.83  

Tingsrätten (TR) hänvisade till ”Jakthundsfallet”, som beskrivits ovan, där det hänvisades till 

uttalanden i förarbeten, och anförde att avsaknad av försäkring kan medföra att skadestånd 

jämkas.84 Domstolen fortsatte argumentationen med konstaterande av att det inte finns lagkrav 

på att teckna försäkring för fritidsbåtar, men att fritidsbåtar normalt sett är försäkrade. TR ansåg 

att rättsläget var oklart vad beträffar medvållande och försäkring samt framhöll att frågan bör 

behandlas med försiktighet. I bedömningen vägde TR in att den skadelidande endast innehaft 

båten under en kort tid, osäkerheten kring försäkringsmöjligheter samt graden av vårdslöshet 

från skadevållarens sida. Domstolen konstaterade slutligen att den omständigheten att båten 

var oförsäkrad inte kan anses medföra att den skadelidande varit medvållande i den 

utsträckningen att skadeståndet kan jämkas.85 

HovR å sin sida konstaterade att det inte gick finna någon direkt ledning i tidigare domar från 

HD samt att inte heller förarbeten gav någon ledning i frågan.86 HovR konstaterade att det inte 

fanns skäl att frångå TRs bedömning.87 

Det finns flera punkter som återkommer till diskussion i fallet om den oförsäkrade båten som 

tidigare berörts i de båda rättsfallen om jakthundarna. En är frågan om medvållande torde 

kunna föreligga på grund av underlåtenhet att informera om en viss egendoms speciella 

egenskaper, egendomens värde samt att egendomen är oförsäkrad. En annan återkommande 

diskussion är hur stor risken för att skada ska inträffa är. I rättsfallen omnämns även frågan om 

försäkringsmöjligheter. 

Ytterligare ett rättsfall som behandlar frågan om underlåtenhet att teckna försäkring är det så 

kallade ”Varvsfallet”.88  Bakgrunden till fallet tar sin början i och med att fartygsägaren Risk 

& Return HB ingår ett avtal med GV Varv AB (Varvet), om att Varvet ska utföra arbeten på 

fartyget Artici. Arbetet innebar bland annat att stålbalkar skars av. Eftersom arbetet medförde 

risk för brand, fanns säkerhetskrav i form av att det skulle finnas brandvakt, brandsläckare samt 

att utrymmen, material och utrustning skulle täckas med brandsäker duk under tiden arbetet 

föregick. Mellan parterna gällde standardavtalet Allmänna villkor för reparation, underhåll och 

                                                           
83 Mål T 4163-14, s. 4 f.  
84 Mål T 4163–14, s. 36 
85 Mål T 4163–14, s. 37. 
86 Mål T 6352–15, s. 3. 
87 Mål T 6352–15, s. 4. 
88 HovR T 9234-08. 
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ombyggnad av fartyg vid varv och verkstäder tillhöriga Föreningen Sveriges Varv (AVR 01). 

Av avtalet framgick att beställaren var tvungen att teckna en kasko- och maskinförsäkring samt 

en Protection & Indemnity-försäkring som till fullo skulle täcka förlust eller skada på fartyget. 

Avtalet innehöll även en klausul om att Varvet inte var skyldig att utge ersättning för skador 

som ersätts av den försäkring som beställaren var skyldig att teckna. I och med svetsarbetet 

uppstod en brand ombord på fartyget som orsakade stora skador. När branden utbröt hade Risk 

& Return inte tecknat någon försäkring. Tvist uppstod om vem som var att se som ansvarig för 

skadorna. Risk och Return framställde skadeståndsanspråk mot GV Varv AB för de skador 

som orsakats fartyget.89  

”Varvsfallet” skiljer sig mot ovan redogjorda rättsfall på så vis att det i fallet föreligger 

försäkringsplikt enligt avtal för beställaren. Att Risk & Return underlåtit att teckna försäkring 

utgör enligt HovR avtalsbrott. Frågan om ägarens upplysningsplikt aktualiseras även i detta 

fall. Vad ägaren borde upplysa om torde vid avtalsförhållanden kunna ha än större betydelse 

än vid utomobligatoriska skador. Hade Risk & Return upplyst om att försäkring saknades hade 

Varvet haft möjlighet att ta på sig ansvaret att försäkra fartyget under arbetets gång. 

Övertagandet av risken hade kunnat kompenseras genom ett högre pris för det utförda arbetet.90 

Av parternas avtal framgick att Varvet inte var skyldig att utge ersättning för skador som skulle 

ha täckts av försäkringen som Risk och Return var förpliktigade att teckna. HovR framhöll att 

Varvet inte skulle försättas i en sämre position på grund av att Risk & Return underlåtit att 

teckna försäkring. Skadeståndet jämkades till noll kronor och GV Varv AB befriades helt från 

skadeståndsskyldighet. Dock understryker HovR att Varvet hade kunnat göras 

skadeståndsskyldigt för skada utöver vad som hade täckts av försäkring, om sådan skada 

funnits.91 

I rättsfallet talas inte om medvållande till skada på grund av underlåtenhet att teckna försäkring. 

Det torde dock kunna anses att underlåtenhet att teckna försäkring, som förvisso i detta fall 

utgjorde avtalsbrott, hade en viss betydelse för möjligheten till jämkning av skadeståndet, 

eftersom Varvet inte ålades någon skadeståndsskyldighet. Risk och Returns underlåtenhet att 

teckna försäkring torde således ha haft inverkan på domstolens beslut. Att underlåtenheten 

utgjorde ett avtalsbrott bör dock ha varit av stor vikt. Endast omständigheten att försäkring inte 

fanns torde därför inte utgöra ett självständigt skäl för jämkning, utan endast betraktas som en 

                                                           
89 HovR T 9234-08, s. 1 f.  
90 HovR T 9234-08, s. 14.  
91 HovR T 9234-08, s. 14.  
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bidragande orsak till att skadeståndet jämkades.  Varvsfallet är ett mål från HovR och har inte 

tagits upp till prövning av högre instans. Om HD skulle argumentera på annat sätt, vad beträffar 

avsaknaden av försäkring kan endast spekuleras i.  

5.3 Utländsk rätt 

5.3.1 Inledning utländsk rättspraxis 

I Norge och Danmark har det likt i Sverige förekommit rättsfall som tar upp frågan om 

försäkringar och försäkringsmöjligheter på skadelidandesidan. Nedan kommer norska och 

danska rättsfall behandlas, för att ge ledning i frågan om den skadelidandes underlåtenhet att 

teckna försäkring torde kunna medföra jämkning av skadestånd.  

5.3.2 Norge 

I ”Flymanøverdommen”92 uppkom skada under en militärflygövning, då ett militärflygplan i 

för låg höjd flög in över en fjord. Över fjorden sträckte sig en el-ledning som försedde boende 

med ström. I och med överflygningen kapades kabeln, vilket orsakade ett stort strömavbrott. 

Avbrottet drabbade flertalet elabonnenter, bland annat en man som bedrev odling av 

regnbågsforeller. Fiskodlingen bedrevs med hjälp av en pump som tillförde friskt vatten till 

odlingen. I och med strömavbrottet slutade pumpen fungera och flertalet yngel dog.93 

Fiskodlaren krävde ersättning för den skada som orsakades på fiskodlingsanläggningen, vilket 

bestreds av staten.94  

Rättsfallet behandlar till stora delar krav på orsakssamband samt skadelidandes brist att vidta 

åtgärder för att förebygga skada. I rättsfallet diskuteras även, dock i mindre omfattning, 

riskfördelning och försäkring på den skadelidandes sida.95 Ur riskhänsyn anförde 

Høyesteretten att fiskodlaren själv borde bära risken för skada. Domstolen ansåg att 

konsumenter och företag har en viss kontroll över sin situation och bör ta i beräkning att skador 

kan inträffa samt företa möjliga åtgärder för att begränsa och förhindra skada. Möjliga 

skyddsåtgärder omfattar även rättsliga åtgärder. Odlingsanläggningen var särskilt sårbar och 

risken för skada vid strömavbrott var stor. Detta var något som fiskodlaren var medveten om. 

Domstolen ansåg att fiskodlaren enkelt och till låg kostnad kunnat avvärja skadan, i motsats 

till skadevållaren, som i detta fall när skadans omfång var opåräknelig, hade svårt att skydda 

sig mot ansvar. Ersättningsanspråket beviljades således inte.96  

                                                           
92 NRt. 1973 s. 1268. 
93 NRt. 1973 s. 1268, på s. 1276. 
94 NRt .1973 s. 1268, på s. 1268. 
95 NRt. 1973 s. 1268.  
96 NRt. 1973 s. 1268, på s. 1273. 
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Domstolen hänvisade även till att det är vanligt att elbolag friskriver sig från ansvar för skada 

som orsakas av strömavbrott.97 Detta bör tala för att det är av vikt att en eventuellt skadelidande 

vidtar åtgärder för att skydda sig mot risk för skada.  Att en ägare av värdefull egendom tecknar 

försäkring skulle kunna vara en av de åtgärder som bör vidtas. Det får anses speciellt viktigt i 

fall då egendomen är extra känslig för skada eller då egendomen är av sådan art att risk för 

skada är stor.  

Ett annat rättsfall98 som också innehåller diskussion om försäkring och försäkringsmöjligheter, 

har sin bakgrund i en tvist som uppkom på grund av en järnvägsolycka. Två godståg 

kolliderade, varav det ena tåget transporterade propan. I samband med olyckan uppkom hål i 

propantankarna. Ett läckage uppstod och när propanet kom i kontakt med luften omvandlades 

denna till gas. Gasen antändes, vilket medförde en stor explosionsrisk. Tågolyckan inträffade i 

närheten av staden Lillestrøm. På grund av den omfattande explosionsrisken spärrades centrum 

av och staden fick evakueras. Både näringsidkare och privatpersoner drabbades av 

evakueringen. Avspärrningen varade från den 5 april år 2000 till den 9 april år 2000.99 

Ersättningskrav från privatpersoner, näringsidkare och kommunen riktades mot transportören. 

Skadorna avsåg ökade kostnader för logi och kost och förmögenhetsskador så som 

inkomstförluster. Transportören hade tecknat en ansvarsförsäkring men försäkringsbolaget 

ansåg att ersättningskraven för förmögenhetsskador inte omfattades av försäkringen. 

Transportören hade själv betalat ut ersättning till de skadelidande. Tvist uppkom mellan 

transportören och försäkringsbolaget angående försäkringens omfattning.100   

Vad avser försäkringar och försäkringsmöjligheter på skadelidandesidan anförde 

försäkringsbolaget följande; I och med bestämmandet av hur ersättningen ska begränsas måste 

hänsyn tas till vem som bör bära risken samt en intresseavvägning avseende ersättningen göras. 

Enligt försäkringsbolaget var det den skadelidande som i regel hade störst möjlighet att 

förhindra och förebygga förmögenhetsskador. Detta kunde enligt försäkringsbolaget antingen 

gjorts genom praktiska åtgärder eller genom försäkring. Vidare ansåg försäkringsbolaget att 

privatpersoner och företag bör ta i beaktning att förmögenhetsskador kan uppkomma utan att 

det finns en skadevållare med i bilden. Domstolen fortsatte sitt resonemang med att framhålla 

                                                           
97 NRt. 1973 s. 1268, på s. 1273.  
98 NRt. 2006 s. 690. 
99 NRt. 2006 s. 690, avsnitt 2-6.  
100 NRt. 2006 s. 690, avsnitt 9. 



23 
 

det för en skadevållare kan vara opåräkneligt och ruinerande att bli ansvarig för 

förmögenhetsskador som är svåra att förutse och ta i beräkning.101  

Transportören å sin sida menade att omständigheten att det för den skadelidande föreligger 

försäkringsmöjligheter inte ska innebära att den skadelidande ska bära risken för skada orsakad 

av utomstående part.102  

Høyesteretten konstaterade att skador hänförliga till drabbade privatpersoner omfattades av 

dessas hemförsäkring. Av drabbade näringsidkare hade endast hälften av dessa tecknat 

avbrottsförsäkring.103 Domstolen framhöll att den skadelidandes möjlighet att teckna 

försäkring, isolerat kan tala mot att ansvar för förluster av denna typ, ska bäras av 

skadevållaren. Speciellt eftersom det i regel är svårt för en presumtiv skadevållare att försäkra 

sig mot tredjemans förmögenhetsförlust. Den omfattning skadan fick och de följdskador som 

uppstod talar för att åläggande av fullt ersättningsansvaret kan ge en orimlig eller en icke 

rättfärdig påverkan för skadevållaren. De följdskador som uppstod för tredjeman, är svåra att 

förutse för skadevållaren och denne har därför svårt att vidta förebyggande åtgärder för dessa 

typer av skador. Att skadevållaren ska åläggas fullt skadeståndsansvar kan därför framstå som 

orimligt. Dock framhöll domstolen att de skadelidandes försäkringar och 

försäkringsmöjligheter inte var av större vikt i detta fall eftersom skadorna uppkommit i och 

med drift av farlig verksamhet.104 Transporten av propan företogs i ekonomiskt intresse för 

transportören och det var denne som hade möjlighet att påverka händelseförloppet. 

Høyesteretten ansåg att läckaget av propan hade ett sådant samband med 

förmögenhetsskadorna att dessa omfattades av transportörens ansvar.105  

Høyesteretten avslutade sin diskussion om försäkringars påverkan med att konkludera att det 

vore vanskligt att lägga stor vikt vid föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter på 

den skadelidandes sida. Det var i detta fall transportören som haft möjlighet att förebygga och 

förhindra skada. Domstolen ansåg det således inte vara rimligt att övervältra risken på de 

skadelidande, det vill säga järnvägens omgivning.106  

                                                           
101 NRt. 2006 s. 690, avsnitt 20-21. 
102 NRt. 2006 s. 690, avsnitt 36. 
103 NRt. 2006 s. 690, avsnitt 43. 
104 NRt. 2006 s. 690 avsnitt 52.  
105 NRt. 2006 s. 690, avsnitt 56. 
106 NRt. 2006 s. 690, avsnitt 59. 
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5.3.3 Danmark 

Även i Danmark förekommer rättsfall som behandlar medvållande och jämkning. Nedan 

kommer redogöras för några rättsfall där medvållande diskuterats.   

Ett av det danska flygvapnet ägt flygplan, transporterades på en allmän väg och blev vid 

uppehåll i transporten påkört av en tankbil. I och med påkörningen skadades flygplanets ena 

vinge.107  

Tvist uppstod och Försvarsministeriet krävde ersättning för reparationskostnader. Ägaren till 

tankbilen, Benzinimportører A/S, hävdade bland annat att Försvarsministeriet brustit i sin 

bevakning och uppmarkering av transporten. Enligt Benzinimportører A/S var denna brist, med 

hänsyn till flygplanets extraordinära karaktär och betydande värde, oförsvarligt och borde leda 

till nedsättning av skadeståndet. De hävdade således att Försvarsministeriet varit medvållande 

till skadan. Försvarsministeriet bestred att något fel från deras sida hade begåtts som skulle 

kunna leda till nedsättning av ersättningen.108   

Højesteretten konstaterade, att med hänsyn till transportens extraordinära karaktär och till 

flygplanets betydande värde, var risken för skada relativt stor. De ansvariga för transporten, 

Försvarsministeriet, borde således ha företagit åtgärder för att säkerställa att det obehindrat 

gick att passera transporten. Passage skulle enligt domstolen kunna ske utan risk för att andra 

trafikanter skulle stöta samman med transporten. Försvarsministeriet ansågs på grund av 

bristande åtgärder i att säkerställa en säker transport som medvållande. Skadeståndet sattes ned 

med 1/3.109   

Rättsfallet torde tala för att stor vikt läggs vid vad den skadelidande kan påräkna eller förutse. 

Möjligheten för den skadelidande att förutse risken för eventuell skada bör få betydelse i och 

med bedömningen av om medvållande föreligger. Frågan om vem som bäst kan förutse risken 

för skada lär avgöra vem som bör teckna försäkring. Är skadan av sådan art, att skadevållaren 

inte kunnat eller borde kunnat förutse att den skulle uppkomma eller få den omfattning som 

skadan faktiskt fick, torde den skadelidandes försäkringar kunna få en betydande roll. Utgör 

skadan inte en ”typisk” risk för skadevållaren, men skadelidande borde ha insett att det fanns 

risk för att dennes egendom på ett eller annat sätt kan orsakas skada, talar även det för att risken 

bör bäras av den skadelidande. Eftersom ägare har ansetts ha bäst möjlighet att förutse och 

beräkna eventuella risker och skador, torde även ägaren vara den som har bäst möjlighet att 

                                                           
107 UfR 1959.160 H, s. 160.  
108 UfR 1959.160 H, s. 161.  
109 UfR 1959.160 H, s. 163.  
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försäkra sig mot risken. Föreligger ovan nämnda omständigheter och egendomsförsäkring 

saknas torde det tala för nedsättning av skadestånd. 

Ytterligare ett rättsfall, ett avgörande från dansk hovrätt (Østre Landsret)110 visar på att 

skadelidandes ansvar att teckna egendomsförsäkring är av vikt. Fallet behandlar ett 

ersättningsanspråk som riktats av en konstnär mot en besökare av en konstutställning. Tvist 

uppkom på grund av att besökaren då denne beundrade en tavla råkade backa emot och välta 

en värdefull gipsfigur. Skulpturen föll till marken och gick itu. Besökaren kontaktade 

konstnären och uppgav att han hade ansvarsförsäkring som torde täcka skadan. Konstnären 

svarade dock att han hade egendomsförsäkring och att denna ersätter skadan. I och med att 

konstnären anmälde skadan till sitt försäkringsbolag fick han dock veta att försäkringsbolaget 

inte ersätter skadan. Försäkringsbolaget ansåg att skadan inte omfattades av 

försäkringsvillkoren.111  

Av rättsfallet framgår att ägaren av utställningsbyggnaden inte tecknar försäkring för 

utställningsobjekten. Utställande konstnärer blev informerade om att de själva ansvarar för att 

teckna försäkring för sina konstverk. Konstnärerna fick även innan utställningen öppnade gå 

runt i lokalen och blev informerade om hur monteringen av konstverken skulle gå till. Det stod 

dock konstnärerna fritt att själva stå för montering. Den skadelidande konstnären hade inte 

några invändningar mot den monteringen som erbjöds av utställningsbyggnaden.  

Landsretten kom fram till att gipsfiguren var placerad på ett sådant sätt att det fanns risk för att 

besökare kunde stöta mot gipsfiguren varmed betydlig skada kunde uppstå. Den riskfyllda 

placeringen och monteringen av gipsfiguren medförde enligt domstolen att besökaren inte 

kunde anses ha handlat oaktsamt och således inte var ersättningsskyldig.112  

Av rättsfallet kan slutsatsen, att ägaren har störst möjlighet att påverka händelser runt 

egendomen samt förebygga skador, dras. Detta talar för att ägaren bör bära risken för att 

innehavd egendom eventuellt skadas. Rättsfallet får även anses påvisa att ägaren ansvarar för 

såväl praktisk förebyggande av risk som att det finns giltig egendomsförsäkring.  

Likt svensk rätt har i dansk rätt tagits upp fall där avtal har föreskrivit att ena parten ska teckna 

försäkring, det vill säga att det föreligger försäkringsplikt för ena parten. Ett sådant fall har sin 

bakgrund i att nya kylcentraler skulle levereras och monteras till en köpare. I och med att de 

                                                           
110 O.L.D  11 november 1977, i akne 14-20/1977. 
111 O.L.D  11 november 1977, i akne 14-20/1977, s. 399 f.  
112 O.L.D  11 november 1977, i akne 14-20/1977, s. 400.  
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nya kylcentralerna levererades skulle äldre kyltankar nedmonteras och avlägsnas. Innehållet i 

dessa tankar hade dock frusit till is. För att kunna avlägsna kyltankarna behövde isen tinas upp. 

Upptiningen genomfördes med hjälp av värmekanoner som blåste varmluft mot tankarna. 

Under tiden värmekanonerna användes uppstod brand i lokalen. Omständigheterna talade för 

att branden orsakats av värme från kanonerna som kom i kontakt med antändligt material.113   

Enligt avtal mellan ägaren av lokalen och leverantören var det föreskrivet att kunden (ägaren 

av lokalen) skulle teckna en så kallad allriskförsäkring. Någon sådan försäkring tecknades dock 

aldrig.114 Däremot tecknade kunden en allmän brandförsäkring. Lokalägarens försäkringsbolag 

betalade ut ersättning för brandskadorna och framställde senare regressanspråk mot 

leverantören. Av rättsfallet framgår att konsekvensen av underlåtenheten att teckna 

allriskförsäkring var att försäkringsbolaget endast kunde få framgång med sitt regressanspråk 

om leverantören bedömdes ha agerat grovt oaktsamt.115  

Utifrån expert- och vittnesutlåtanden, som talade för att värmekanonerna hade ett allt för kort 

avstånd till kyltankarna samt att tankarna var uppställda på och i närheten av brännbart 

material, kom Højesteretten fram till att leverantörens agerande var att beakta som grovt 

oaktsamt. Försäkringsbolaget nådde framgång med sitt regressanspråk och leverantören 

förpliktigades att utbetala ersättning.116  

Av ovan redogjorda norska och danska rättsfall kan konstateras att ägare av egendom torde 

vara den som anses ha bäst möjlighet att förutse vilka risker användandet av egendomen 

medför.  Ägaren är även den som bör kunna beräkna vilka skador som kan uppkomma eftersom 

denne får anses ha en viss kontroll över situationen och förhållandet då egendomen nyttjas. 

Ägaren har i många fall möjlighet att påverka händelseförloppet och har innan skada uppstår 

möjlighet att vidta både praktiska skyddsåtgärder och att teckna försäkring. När egendomen är 

extra utsatt för skaderisker eller har ett högt ekonomiskt värde och ägaren är medveten om detta 

bör kraven på skadeförebyggandeåtgärder från ägarens sida vara än starkare. Fråga är dock vad 

ägaren kan och bör räkna med. Vilka risker bör tas i beräkning och när anses risken övergå på 

skadevållaren? Detta kommer att diskuteras vidare i analysavsnittet, avsnitt 7.4. 

  

                                                           
113 UfR 2010.833 H, s. 834.  
114 UfR 2010.833 H, s. 842.  
115 UfR 2010.833 H, s. 843. 
116 UfR 2010.833 H, s. 843 f.  
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6 Riskfördelning 

6.1 Vem bör bära risken? 

Frågan om vem som är bäst lämpad eller har de bästa förutsättningarna för att bära risken för 

att skada inträffar torde bli aktuell i kontraktsförhållanden när ansvar och risk ska fördelas 

mellan parterna. Frågan torde även kunna diskuteras i situationer där skada uppstår utanför 

kontraktsförhållanden och det inte finns något avtal som styr vem av parterna som står risken. 

Inom kontraktsförhållanden sker en fördelning av ansvar genom avtal. Vilken part som ska 

bära vilken risk bestäms bland annat med hänsyn till parternas försäkringsmöjligheter.117 En 

parts ansvar kan även begränsas genom friskrivningsklausuler. Friskrivning från ansvar kan till 

exempel avse en viss typ av egendom, viss skadeorsak eller friskrivning från ansvar för skador 

som överstiger ett visst belopp.118 I kontraktsförhållanden förekommer också att en av parterna, 

enligt avtal, är skyldig att teckna försäkring för en viss egendom eller ett visst arbete. Risken 

fördelas på så sätt att den part som har bäst möjlighet att hantera risken alternativt försäkra sig 

mot denna, bär ansvaret. Avtal om försäkringsplikt kan således utnyttjas för att överföra risken 

på motparten, som annars enligt dispositiv rätt eller rättspraxis skulle ha undgått ansvar.119 

Inom kontraktsförhållanden, där avtal har tecknats som styr ansvars- och riskfördelning, torde 

inga större konflikter om vem som är ansvarig respektive står risken för skada uppkomma. 

Principen pacta sunt servanda styr och förutsatt att avtal finns, regleras skador enligt avtalet 

mellan parterna. Konflikt kan som ovan visat under avsnitt 5.2.1 uppkomma då den part som 

enligt avtal är förpliktad att teckna försäkring underlåter detta. I fall där det inte föreligger 

försäkringsplikt enligt avtal uppkommer frågan vad som kan förväntas av skadevållande 

respektive skadelidande ur försäkringssynpunkt. I förarbeten talas främst om ansvarsförsäkring 

och att det hör till god ordning att företag tecknar försäkring. Underlåter ett företag att teckna 

försäkring och detta beror på kostnadsskäl eller optimism anses företaget få stå sitt kast och 

kan likställas med en självförsäkrare som på egen hand får svara för skadeståndet. Om ett 

företag däremot av misstag eller förbiseende inte förnyat sin försäkring eller missuppfattat vad 

försäkringen omfattar anses det enligt förarbeten som oskäligt att döma ut fullt skadestånd.120 

Den skadevållande bör bära ansvaret för den del av skadan som den skadelidande inte kunnat 

                                                           
117 Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning, version II, 2006, s. 198.  
118 A.a. s. 202 f.  
119 A.a. s. 222 f.  
120 SOU 1971:83, s. 48. Prop 1971:12, s. 176.  
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förhindra. Har det funnits möjlighet att förhindra en del av skadan, får skadelidande själv bära 

ansvaret för denna del.121 

I vissa fall gör företag bedömningen att de själva kan bära risken för skada och att företaget har 

förmågan att stå kostnaden i de fall skada uppkommer. I vissa fall, där försäkringspremien är 

väldigt hög, kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att själv stå risken. I stället för att teckna 

försäkring kan förluster slås ut på kundkretsen i form av att företag tar ut ett högre pris för sina 

varor eller tjänster. På så vis bidrar kunderna till att företag kan stå risken för skada samt har 

råd att ersätta eventuella skador som uppkommer.122  

Vad angår mindre företag, så som lantbruk utan anställda, men även vad beträffar konsumenter 

ställs inte lika höga krav på innehav av ansvarsförsäkring eller försäkring för viss egendom. 

Trots att flertalet konsumenter innehar hemförsäkring som inkluderar ansvarsförsäkring 

bedöms det vara försvarbart att en fysisk person saknar sådan försäkring. Jämkning av 

skadestånd kan bli aktuellt då en konsument saknar ansvarsförsäkring, för att skadeståndet i 

vissa fall kan anses oskäligt betungande ekonomiskt. I förarbeten lämnas en öppning för att 

detta synsätt i framtiden kan komma att förändras och att kraven på konsumenters tecknande 

av försäkringar kan komma närma sig de krav och förväntningar som ställs på företag.123  

I förarbeten till skadeståndslagen har uttalats att om det sker en riskfördelning på 

skadelidarsidan genom försäkring skulle det kunna utgöra en särskild anledning till 

jämkning.124 Det kan ifrågasättas om jämkning således även skulle kunna ske i de fall 

försäkring inte finns men borde ha funnits. Är en viss typ av försäkring så sedvanligt och har 

en sådan spridning i samhället att det är rimligt att anta att försäkring finns, skulle det kunna 

argumenteras för att jämkning bör bli aktuellt eftersom skadan egentligen borde ha ersatts av 

försäkringskollektivet på skadelidandesidan. Försäkringsbolags regressrätt medför dock att den 

skadevållande i slutänden ändå kan bli ersättningsskyldig för den kostnad försäkringsbolaget 

haft för att ersätta försäkringstagaren.125  

Det kan konstateras att vid bedömningen av om jämkning ska ske, läggs stor vikt på 

förhållanden på den skadevållandes sida. Mycket talar således för att jämkningsbedömningen 

utgår från omständigheter och förhållanden på den skadevållandes sida.126 Dock talar 

                                                           
121 SOU 1971:83, s. 64. 
122 A.bet. s. 36.  
123 A.bet. s. 48.  
124 A.bet. s. 37.  
125 7 kap 9 § FAL. 
126 SOU 1971:83, s. 38. 
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förarbeten även för att en medveten underlåtenhet att teckna försäkring kan åberopas till 

nackdel för den skadelidande. Exempel som underlåtenhet att teckna försäkring för en 

konstsamling, dyrbar motorbåt eller underlåtenhet att hålla brandförsäkring, kan tala för att den 

skadelidande inte ska tilldömas fullt skadestånd.127  

  

                                                           
127 SOU 1971:83, s. 49. Prop. 1971:12, s. 177.  
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7 Analys 

7.1 Skadeståndsrätten livslusten för försäkringsrätten? 

Utifrån skadeståndsrättsliga regler fastställs om någon ska dömas att utbetala skadestånd eller 

inte. Har den skadeståndsskyldige tecknat ansvarsförsäkring och utnyttjar denna för att ersätta 

den skadelidande övertas ersättningsansvaret av försäkringsgivaren. Ersätts skadan av 

skadelidandes egen försäkring har försäkringsgivaren möjlighet att framställa regressanspråk 

mot skadevållaren. Detta har behandlats i avsnitt 3.3. Att regressrätten begränsas i samma 

utsträckning som skadelidandes rätt till skadestånd, talar för att skadeståndsrättsliga regler till 

viss del styr försäkringsrättsliga frågor. Ett exempel är NJA 1996 s. 188 som behandlades i 

avsnitt 3.3. Rättsfallet visar på att försäkringar kan medföra jämkning av skadestånd och att 

försäkringsgivarens möjlighet till regressanspråk begränsas i motsvarande mån. Som också 

beskrivits i avsnitt 3.3 är jämkning med hänsyn till föreliggande försäkringar och 

försäkringsmöjligheter en skadeståndsrättslig regel. Att försäkringar och 

försäkringsmöjligheter kan medföra nedsättning av skadestånd torde kunna leda till att 

försäkringsgivare på skadelidandesidan på sikt begränsar försäkringens omfattning, eftersom 

regressrätten inte garanterar full ersättning för utbetalt försäkringsbelopp. Att försäkringsgivare 

tillämpar fler undantagsbestämmelser i försäkringsvillkoren eller utformar villkoren så att 

försäkringen får en snävare omfattning är till nackdel för försäkringstagarna. Ökar 

undantagsbestämmelserna eller minskar försäkringens omfattning kan det leda till att 

skadelidande själv kan få stå en del av kostnaden för skada, då denna eventuellt inte täcks av 

försäkringen. Om jämkning av skadestånd med hänsyn till försäkringar och 

försäkringsmöjligheter på den ansvariges sida skulle bli vanligt förekommande skulle det i 

längden vara till stor nackdel för den skadelidande som allt oftare ensam får stå för kostnaden 

eller en del av den. I dagens samhälle förekommer försäkringar i stor utsträckning. Både företag 

och konsumenter har oftast både ansvars- och egendomsförsäkring. Som diskuterats i avsnitt 3 

sker inte jämkning om den ansvarige har ansvarsförsäkring eftersom kostnaden då bärs av ett 

försäkringskollektiv och inte kan anses oskäligt betungande för den ansvarige.   

I NJA 1996 s. 118 anför HD att ersättningsfrågor i första hand bör lösas genom 

försäkringsanordningar och att skadeståndsreglernas betydelse bör minskas. Om 

ersättningsfrågor främst ska kunna lösas genom försäkringsanordningar förutsätter det att 

inblandade parter har försäkring som omfattar den skada som uppkommit. Av rättsfallet 

framgår att kostnaden för en skada kan komma att stanna på skadelidandesidan. Den 

skadelidandes möjligheter att teckna försäkring och personens föreliggande försäkringar får 
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således stor betydelse. Särskild betydelse har detta då den ansvarige inte har ansvarsförsäkring 

och skadelidande har egendomsförsäkring som kan ersätta skadan. Det kan anses oskäligt 

betungande att skadevållaren ska ansvara för hela kostnaden när den kan fördelas på ett 

försäkringskollektiv på skadelidandesidan. Även i fall där den skadelidande från sitt 

försäkringsbolag kan kräva ersättning för nyvärde och detta inte motsvarar kostnaden för den 

verkliga skadan, kan skadeståndsregler påverka försäkringsfrågor. I och med regressanspråk 

från skadelidandes försäkringsgivare kan skadevållaren invända att anspråket inte motsvarar 

kostnaden för den verkliga skadan. Utifrån skadeståndsrättslig grund kan således en del av 

kostnaden komma att stanna på skadelidandesidan.  

Att anföra att skadeståndsrätten skulle utgöra livslusten för försäkringsrätten torde vara att gå 

för långt. Dock kan konstateras att skadeståndsregler har en inverkan på försäkringsrätten och 

dess utformning. Förekomsten av försäkringar är i dag stor, trots att det inte finns lagstiftning 

som kräver att företag och konsumenter har ansvars- respektive egendomsförsäkring. Det kan 

argumenteras för att förekomsten av försäkringar är så pass stor att det är rimligt att anta och 

förvänta sig att personer, både juridisk och fysisk, tecknar försäkring för värdefull egendom. I 

dag har även hemförsäkringen, innehållande ansvarsförsäkring, fått en sådan spridning att det 

kan förväntas att de allra flesta har ansvarsförsäkring. Dock ska hållas i minnet att tecknande 

av försäkring är frivilligt. Omständigheter och personlighetsdrag så som ekonomi, 

riskbenägenhet och optimism har betydelse för valet att teckna eller inte teckna försäkring. Det 

kan därför långt ifrån tas för givet att alla företag och konsumenter har ansvars- respektive 

egendomsförsäkring. Att ersättningsfrågor ska lösas utifrån försäkringsanordningar är därför 

inte alltid en fungerande metod. Skadeståndsregler får trots försäkringssystemets stora 

utbredning anses vara av stor vikt speciellt i fall där försäkring inte finns, då det ger möjlighet 

till ersättning för skada som orsakats av annan. Det får anses stå klart att skadeståndsregler och 

försäkringsregler är knutna till och påverkar varandra i hög grad, men att de utgör livslusten 

för varandra torde vara att dra det hela ett steg för långt.    

7.2 Upplysningsplikt 

I dag är det mer vanligt att inneha försäkring än att försäkring inte finns. Fråga uppkommer 

därför om det är så vanligt att värdefull egendom är försäkrad, att ägare till egendom är skyldig 

att upplysa om att försäkring inte finns, om så skulle vara fallet. Under avsnitt 5.2.1 har i 

redogörelsen för de svenska rättsfallen tagits upp frågan om ägarens skyldighet att upplysa om 

vissa förhållanden. I verksamhet som är extra riskfylld och där handlingar som företas för att 

bedriva verksamheten medför stor risk för skada, är det av större betydelse att ägare upplyser 
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om rådande förhållanden, som att försäkring inte finns för en specifik egendom, än i 

verksamheter där riskerna är förhållandevis små. Om ägaren upplyser om att försäkring inte 

finns och att egendomens speciella karaktär medför vissa risker för skada får motparten eller 

deltagande part möjlighet att ta ställning till hur denne vill agera i fortsättning utifrån de 

omständigheter som verkligen föreligger. För att återknyta till rättsfallet med den oförsäkrade 

båten i avsnitt 5.2.1 hade skadevållaren om denne varit införstådd med båtens extraordinära 

egenskaper samt att båten inte var försäkrad kanske valt att agera på annat sätt. Personen i fråga 

hade i alla fall haft möjlighet att agera på ett mindre riskfyllt sätt eller kunnat välja att inte 

provköra båten överhuvudtaget. Underlåtenheten att upplysa om att båten inte var försäkrad 

skulle på så sätt kunna anses ha bidragit till skadan. Tänkas kan att underlåtenheten att upplysa 

bidrog till ett mer riskfyllt agerande än vad som skulle ha företagits om skadevållaren varit 

införstådd med att egendomen saknade försäkringsskydd. Det kan dock ifrågasättas om 

människor i allmänhet har försäkringar och försäkringsskydd i åtanke när de agerar i praktiken. 

Tanken på om det föreligger försäkring torde främst väckas i och med att skada redan har 

inträffat. Det bör således vara att gå för långt att anföra att ägarens underlåtenhet att informera 

om det finns försäkring eller inte, skulle medföra att skada inträffar på grund av att 

skadevållaren anpassar sitt agerande utifrån ägarens information.  

Även de båda rättsfallen med jakthundarna behandlar ägarens upplysningsplikt. Ponera att en 

hundägare är inbjuden att jaga på annans mark med sin hund, som inte är försäkrad. Har ägaren 

en skyldighet att informera övriga i jaktlaget att hunden saknar försäkring? Skulle denna 

information leda till att jägarna agerar annorlunda under jakten och är mer uppmärksamma på 

hundens närvaro? I stridens hetta torde jägarnas agerande inte förändras för att en oförsäkrad 

hund medverkar. Jägarnas skyldighet att hålla säker jakt, med uppsikt och säker skjutning bör 

inte förändras för att en hund är oförsäkrad, utan bör alltid vara den samma oberoende av om 

hunden som deltar i jakten är försäkrade eller inte. Om jägarna i förväg blir upplysta om att 

försäkring inte finns skulle det kunna leda till att hundägaren inte inbjuds till jakt med sin hund, 

på grund av övrigas rädsla att ställas till ansvar om hunden skadas. Har hundägaren ingen egen 

jaktmark innebär detta strängt taget att hunden inte kommer kunna användas för sitt ändamål. 

Att försäkringar ska ha en sådana inverkan att egendomar inte kan användas för sitt ändamål 

om de inte är försäkrade är orimligt, med tanke på att det inte finns lagkrav på 

egendomsförsärkring. Mer om detta nedan, under avsnitt 7.3.1. 

I avsnitt 2 diskuteras culpabedömningen och krav på orsakssamband. Att underlåta att upplysa 

om att en viss egendom saknar försäkring torde kunna ses som en oaktsam handling. Speciellt 
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om det är en egendom som oftast är försäkrad och det finns risk att utomstående personer tar 

förgivet eller förutsätter att egendomen är försäkrad. Valet att inte försäkra egendom samt att 

inte upplysa om avsaknaden av försäkring medför dock inte att skada inträffar. Det torde inte 

föreligga adekvat kausalitet mellan underlåtenhet att informera om särskilda omständigheter, 

som att egendomen inte är försäkrad, och inträffad skada. Skada skulle likväl ha kunnat inträffa 

om ägaren upplyst om avsaknad av försäkring eller om försäkring förelegat. Underlåtenhet att 

upplysa om att en specifik egendom inte har försäkring bör således inte kunna betraktas som 

medvållande. Jämkning enligt 6 kap 1 § SkL bör inte bli aktuellt.  

Däremot kan avsaknad av försäkring eller bristande försäkringsskydd medföra att kostnaden 

för skadan blir omfattande. Finns en skadevållare med i bilden kan kostnaden bli förödande för 

denne om personen saknar ansvarsförsäkring och det inte föreligger egendomsförsäkring 

varigenom skadan kan regleras. Får kostnaden en så pass negativ ekonomisk betydelse för den 

ansvarige att det påverkar dennes livsföring och det inte finns möjlighet att skadan ersätts 

genom försäkringsanordningar, torde detta kunna leda till jämkning av skadeståndet. Jämkning 

bör i ett sådant fall ske utifrån hänsyn till de negativa ekonomiska konsekvenser som skulle 

uppstå för den ansvarige om fullt skadestånd utdömdes. Avsaknad av ansvarsförsäkring är en 

bidragande faktor till att den ansvariges ekonomi påverkas negativt. Hade försäkring förelegat 

hade den ansvariges ekonomi endast påverkats av självriskbeloppet, övrig kostnad för skada 

hade kommit att bäras av försäkringskollektivet, förutsatt att skadan inte överstiger 

försäkringens maxbelopp. I detta fall torde åläggande av fullt skadeståndsansvar kunna 

bedömas som oskäligt betungande och jämkning kunna ske enligt 6 kap 2 § SkL.  

Inom kontraktsförhållanden bör det dock vara av större betydelse att informera om rådande 

förhållanden. I kontraktsförhållanden där det finns en tydlig motpart redan innan skada inträffar 

kan ansvar och risk fördelas genom avtal. I ”Varvsfallet” som behandlades i avsnitt 5.2.1, 

underlät beställaren att teckna den föreskrivna försäkringen. Hade beställaren upplyst Varvet 

om att föreskriven försäkring inte kunde tecknas, torde förhandlingar om omfördelning av 

ansvar och risk kunnat företas. Eftersom det i kontraktsförhållanden, till skillnad från i 

utomobligatoriska förhållanden, finns en part att förhandla med redan innan skada inträffar kan 

ansvaret för eventuella risker omfördelas. Varvet hade exempelvis haft möjlighet att teckna 

försäkring i stället för beställaren. Att försäkring tecknas bör vara av vikt för bägge parter, vem 

av parterna som tecknar försäkringen torde däremot vara av mindre vikt. Tecknas försäkring 

kommer kostnaden för en eventuell skada bäras av försäkringskollektivet i stället för någon av 

avtalsparterna. När en part bryter mot en försäkringsförpliktelse torde principen, pacta sunt 
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servanda, väga tyngre än att argumentera för att underlåtenhet att teckna försäkring ska 

betraktas som medvållande och att jämkning därför ska ske. Avsaknad av försäkring som enligt 

avtal ska finnas, utgör ett avtalsbrott och inte en bidragande orsak till att skada uppkom. Att 

jämka skadestånd endast utifrån omständigheten att det inte föreligger försäkring torde inte 

vara möjligt eftersom bristen på försäkring inte är en bidragande orsak till att skada inträffar.  

7.3 Underlåtenhet att teckna försäkring, vad beror det på? 

7.3.1 Inledning 

Underlåtenhet att teckna försäkring för en specifik egendom torde kunna bero på ett flertal 

olika skäl. Misstag, missförstånd, optimism, medvetet risktagande eller svårigheter att teckna 

försäkring på grund av egendomens egenskaper och värde, är orsaker som kan ligga till grund 

för att en person underlåter att teckna försäkring. Som anförts ovan under avsnitt 3.1 är 

försäkringsbranschen idag vida utbredd och tillgång av information om försäkringar är 

lättillgänglig.  

Anledningen till varför någon underlåter att teckna försäkring torde ha betydelse för om den 

underlåtna handlingen bör leda till jämkning av skadestånd. Nedan kommer orsaker till varför 

försäkring inte tecknas att diskuteras med anledning av om de bör ha inverkan på skadeståndets 

storlek. 

7.3.2 Medvetet risktagande och självförsäkrare 

Tack vare teknikutvecklingen i samhället är det enkelt att få tillgång till information om olika 

försäkringsbolag och vilka försäkringar de erbjuder. Det är inte heller svårt att sätta sig in i 

eller få hjälp att förstå försäkringsvillkoren för en viss försäkring och på så sätt få uppfattning 

om försäkringens omfattning. Att hävda att försäkring inte tecknats på grund av okunskap bör 

därför inte ge framgång och bör således inte kunna påverka skadeståndets storlek. I och med 

innehav av mer dyrbar egendom bör en person sätta sig in i försäkringssystemet och skapa sig 

kunskap om vilken försäkring som kan och bör tecknas för egendomen. Vad som utgör dyrbar 

egendom bör avgöras utifrån fall till fall och från person till person. En viss typ av egendom 

exempelvis en båt värd 350 000 kronor, kan av någon anses vara en dyrbar egendom samtidigt 

som det för någon annan inte utgör ett speciellt högt värde. Varje enskild individ får utifrån sin 

ekonomiska förmåga göra bedömningen av vad som är värdefullt och bör försäkras. Å ena 

sidan kan ett medvetet val att inte teckna försäkring förstås som ett medvetet risktagande och 

att personen i fråga själv anser sig kunna stå risken för att skada inträffar. Å andra sidan kan 

personen som underlåtit att teckna försäkring anses sig själv vara en aktsam person och bedömt 

att risken för att själv orsaka skada är relativt låg. Den skadelidande kan ha bedömt att denne 
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kan stå för skador som är självförvållade, men förväntar sig att skador som orsakas av annan 

ersätts av skadevållaren fullt ut.  Att medvetet välja att inte teckna försäkring bör baseras på 

avväganden så som risken för att skada inträffar, den eventuella skadans omfattning, kostnaden 

för försäkringspremien samt egendomsinnehavarens ekonomiska förutsättningar. Medveten 

underlåtenhet att teckna försäkring bör innebära att ägaren av egendomen har gjort 

bedömningen att denne har förutsättning att stå en del av kostnaden för en eventuell skada. Å 

sin sida skulle situationen kunna vara så att personen i fråga inte har råd att teckna försäkring. 

I ett sådant fall torde personen även ha svårt att själv stå en del av kostnaden för eventuell 

skada.  

Som diskuterat i avsnitt 5.1 kan ett medvetet risktaganden jämföras med självförsäkrare. Att 

vara självförsäkrare, det vill säga att på egen hand kunna stå kostnaden för en skada, 

förekommer främst bland större företag och staten. Har ägaren valt att inte teckna försäkring 

och skada orsakas av oaktsamhet som är en ren tillfällighet eller om skadan kunnat inträffa utan 

en skadevållares inblandning, bör ägaren få stå kostnaden eller en del av kostnaden själv. Att 

likställa en konsument med ett företag torde dock vara vanskligt. Det bör inte kunna förväntas 

att en konsument har samma kunskap som ett företag, vilket förväntas veta vilka 

försäkringsanordningar som är kutym inom den bransch det tillhör. Att en konsument likställs 

med en självförsäkrare torde således anses väl strängt eftersom det kan vara svårt att bedöma 

vad som utgör kutym för en specifik privat egendom, om någon sedvana överhuvudtaget 

existerar. Utifrån anförda resonemang kan konstateras att ett medvetet val att inte teckna 

försäkring skulle kunna leda till jämkning av skadestånd främst för större företag eller staten. 

Då ett företag förväntas ha kunskap om vilka försäkringar som är vanliga och behövs i den 

bransch företaget tillhör, bör ett medvetet val att inte teckna försäkring kunna leda till att 

företaget betraktas som självförsäkrare och vid eventuell skada får stå en del av kostnaden 

själv.  

En fråga som bör belysas är om det är att betrakta som normalt aktsamt att teckna försäkring. 

Vad beträffar trafikförsäkring ska det framhållas att det är normalt aktsamt att teckna sådan 

försäkring, eftersom detta utgör ett lagkrav. Det lagstadgade kravet att alla bilägare ska teckna 

trafikförsäkring bidrar till en allmän förväntning att alla bilägare innehar denna försäkring. Att 

underlåta att teckna trafikförsäkring utgör ett lagbrott och är att betraktas som en oaktsam 

handling. En fråga som uppkommer är om det kan anses oaktsamt att inte teckna försäkring för 

egendom som det inte finns lagkrav på försäkring för? I dagens samhälle förutsetts ofta att 

människor försäkrar sina tillgångar. Om det så handlar om hus, båt, husvagn eller en dyrare 
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konstsamling. Försäkringsverksamheten har fått ett sådant genomslag att försäkringar har blivit 

en del av vardagslivet. I dag torde det vara mer vanligt att förvåning uppstår när försäkring 

saknas än när det finns försäkring. Risk för att egendom skadas finns och kommer alltid att 

finnas. Att medvetet inte teckna försäkring bör kunna anses vara oaktsamt i de fall gemene man 

i stort tecknar försäkring för den aktuella egendomen.   

Risk för skada är dock lika hög oberoende av om det föreligger försäkring eller inte. Avsaknad 

av försäkring medför att ersättningsfrågor inte kan lösas utifrån försäkringsanordningar utan 

får lösas på skadeståndsrättslig väg. Handlingen att underlåta att teckna försäkring har inget 

orsakssamband med en skadas inträffande. Den som valt att inte teckna försäkring torde därför 

inte kunna anses vara medvållande, eftersom denne inte bidragit till skadan, jämlikt 6 kap 1 § 

2 st SkL. Det ovan anförda talar för att underlåtenhet att teckna försäkring inte bör innefattas i 

begreppet medvållande. Däremot kan tänkas att skadelidandes underlåtenhet leder till att den 

ansvarige drabbas extra hårt ekonomiskt om denne inte har ansvarsförsäkring som täcker 

skadan. Det kan argumenteras för att, i fall där den skadelidande gjort ett medvetet val att inte 

teckna försäkring är det oskäligt att skadevållaren ska bära hela kostnaden. Dock bör belysas 

att det faktum att skadevållaren inte har tecknat ansvarsförsäkring är av betydelse. Avsaknad 

av försäkringsskydd på båda parters sida utesluter skadereglering genom 

försäkringsanordningar. Om skadeståndet bör jämkas, i ett fall som detta, bör därför utgå från 

en bedömning av om skadelidande anses kunna bära en del av kostnaden för skadan samtidigt 

som det för skadevållaren är oskäligt tungt ekonomiskt att stå hela kostnaden, jämlikt 6 kap 2 

§ SkL. I det fall båda parter saknar försäkring bör en bedömning av respektive parts 

ekonomiska förhållanden vidtas och läggas till grund för jämkningsbedömningen.     

7.3.3 Missuppfattningar och försummelse att förnya försäkring  

Har den skadelidande tidigare innehaft försäkring men försummat att förnya denna eller 

missuppfattat vad försäkringen omfattar, får det anses oskäligt att vara lika strikt i 

bedömningen av om skadelidande själv bör stå kostnaden, som då det är fråga om 

självförsäkrare. Under avsnitt 6.1 lyfts fram att det kan vara ursäktligt att en konsument inte 

innehar försäkring. Det är inte rimligt att framställa krav på att en konsument ska inneha en 

viss kunskapsnivå om försäkringar på samma sätt som det ställs krav på företag. En privat 

införskaffad egendom är i många fall avsedd för enskiltbruk och egendomsförsäkring skyddar 

ägaren mot oförutsedda kostnader. Krav på att konsumenter likt företag ska inneha viss 

kunskap om försäkringsmöjligheter samt kunskap om hur vanligt förekommande försäkring är 

för den specifika egendomen, torde vara orimligt eftersom det föreligger svårighet att bedöma 
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vad som är vanligt förekommande för privata egendomar.  Är egendomen unik i sitt slag kan 

det även uppkomma svårighet att finna fall att jämföra med för att få kunskap om vad som är 

vanligt och anses normalt ur försäkringssynpunkt för en den specifika egendomen.  

För företag som av misstag eller förbiseende inte förnyat sin försäkring eller missuppfattat vad 

försäkringen omfattar, har det ansetts oskäligt att utdöma fullt skadestånd. Krav på försäkring 

torde dock vara mer strängt för företag än för konsumenter eftersom det får anses höra till god 

ordning att företag håller sina tillgångar försäkrade samt försäkrar sig mot eventuellt ansvar de 

kan åläggas. Till god ordning bör även höra att företag har kunskap om vilka försäkringar som 

är kutym inom aktuell bransch.  

Under avsnitt 5.3.1 har redogjorts för ett norskt rättsfall som behandlar en järnvägsolycka. 

Transportören hade i fallet inte försäkring som omfattade den skadetyp som uppkom. Att 

transportören inte hade kunskap om försäkringens omfattning kan ha berott på missförstånd 

men också på försummelse att teckna en försäkring som bättre passade transportörens behov. 

Rättsfallet talar för att krav på att företag har kunskap och är medveten om vilka försäkringar 

som behövs samt vad de försäkringar som har tecknats omfattar är relativt högt ställt. Att ett 

företag missuppfattar en försäkrings omfattning bör därför inte vara acceptabelt. Företag svarar 

för att själva införskaffa den kunskap som behövs för att teckna den försäkring som bäst 

tillgodoser företagets behov. Både det norska rättsfallet och svenska förarbeten pekar på att 

högre krav uppställs på företag än på konsumenter vad beträffar kunskap om försäkringars 

omfattning.  

Även i dansk praxis förekommer fall där det framgår att kravet på att företag tar ansvar för att 

införskaffa sig kunskap om försäkringars omfattning, för att på så vis förebygga 

missuppfattningar, är högt ställt. Det danska rättsfallet som behandlar försäkringsplikt och togs 

upp i avsnitt 5.3.3, visar att när ett företag tecknat fel försäkring krävs grov oaktsamhet från 

skadevållaren för att denne ska kunna åläggas ansvar. Detta torde utgöra ett exempel på kravet 

att företag innehar försäkring är relativt högt ställt. Ett företag ska inte kunna ursäkta sig med 

att försäkring inte finns eller att brister i försäkringens omfattning beror på misstag och 

missbedömningar, och således undgå att få skadeståndet jämkat. Enligt utländsk praxis och 

svenska förarbeten torde dock i vissa fall det anses ursäktligt att företag inte innehar rätt 

försäkring och att jämkning därför bör ske. Att det i vissa fall kan anses ursäktligt att försäkring 

inte finns talar för att underlåtenhet att teckna försäkring inte bör betraktas som medvållande.  
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Där försäkringsplikt föreligger enligt avtal torde dock misstag eller försummelse att inte teckna 

försäkring ha viss betydelse för om jämkning av skadestånd kan ske. I de fall avtal föreskriver 

vem som ska teckna försäkring, bör krav på att rätt försäkring tecknas vara högst aktuellt. 

Parterna som ingår avtalet bör vara väl medvetna om vad de ingår för avtal och vad de har för 

rättigheter och skyldigheter. Att hävda att den försäkring som enligt avtal ska tecknas inte har 

tecknats på grund av misstag, får inte anses ursäktligt. Finns avtal om försäkringsplikt får 

parterna anses vara införstådda med vad avtalet innebär. Har inte den försäkring som föreskrivs 

tecknas, bör den part som ålagts försäkringsplikt, själv få stå kostnaden för skadan.         

7.3.4 Avsaknad av försäkringsmöjligheter  

Föreligger inte försäkringsmöjligheter för en viss egendom och det beror på försäkringspraxis, 

så som nämnt under avsnitt 5.2.1 ”Jakthundsfallet”, är det för ägare av egendom inte möjligt 

att teckna försäkring. Ägaren kan således inte påverka försäkringssituationen. Hinder mot att 

teckna försäkring som ligger utanför en presumtiv försäkringstagarens kontroll bör inte 

medföra att jämkning kan ske. Om jämkning av skadestånd skulle kunna ske utifrån den 

omständigheten att egendomsförsäkring inte finns, leder det till frågan om en egendom som är 

oförsäkrad inte ska kunna användas för sitt ändamål?  En egendom måste kunna användas för 

sitt ändamål oavsett om det går att teckna försäkring för den eller inte. Annars finns ingen 

mening med innehav av sådan egendom. När det inte finns möjlighet att försäkra egendomen 

är det inte heller rimligt att ägaren får stå risken för att egendomen skadas av en utomstående 

part. Det kan inte heller tas för givet att ägaren har ekonomi för att själv kunna bära kostnaden 

om skada skulle inträffa.  

När försäkringsmöjligheter inte finns blir det således orimligt att jämställa en person som inte 

har möjlighet att teckna försäkring med en självförsäkrare. Att skadestånd skulle jämkas utifrån 

försäkring och försäkringsmöjligheter, där ägaren själv inte har haft möjlighet att påverka 

försäkringssituationen är vanskligt.  

I dagens samhälle är försäkringsbranschen vida utbredd och det finns en uppsjö av försäkringar 

och det kan ifrågasättas om det verkligen finns egendomar som inte går att försäkra. All 

egendom bör gå att försäkra men till varierande pris. Försäkringspremien torde regleras efter 

vilka risker som förknippas med egendomen samt efter hur stor skadan kan tänkas bli. Är det 

en egendom som förknippas med stora risker och där kostnaden för en eventuell skada blir 

väldigt hög bör försäkringspremien bli satt till ett högt belopp. Om ägaren utifrån priset på 

försäkringspremien väljer att vara optimistisk och inte teckna försäkring har denne gjort ett 

aktivt val att inte försäkra egendomen. Att en del av risken i ett sådant fall övervältras på 
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egendomsinnehavaren är inte helt orimligt, eftersom ägaren medvetet tagit en risk genom att 

underlåta att försäkra egendomen.   

Finns ingen skadevållare och det inte föreligger egendomsförsäkring får den skadelidande själv 

stå för kostnaden. Är skadan av sådan art att den skulle kunna inträffa även utan inblandning 

av en skadevållare, kan argumenteras för att skadelidande även i ett sådant fall bör stå 

kostnaden eller en del av kostnaden, i de fall egendomsförsäkring inte finns. Detta skulle kunna 

bli aktuellt vid exempelvis brandskador, vattenskador eller rena olycksfall. Dessa typer av 

skador kan uppstå både med och utan inblandning av en skadevållare. Det är rimligt att förvänta 

sig att en egendomsinnehavare försäkrar sig mot risker som kan orsaka skada oberoende av en 

skadevållares inblandning. Vållas, av utomstående part, en sådan typ av skada, som borde ha 

täckts av egendomsförsäkring torde underlåtenhet att teckna försäkring kunna betraktas som 

medvållande och jämkning vara för handen, i de fall egendomsförsäkring saknas. Detta 

förutsätter dock att det finns möjlighet att teckna försäkring. Att försäkringspremien är satt till 

ett högt belopp bör inte utgöra en ursäkt för att inte teckna försäkring. Däremot kan diskuteras 

om det är rimligt att betala en hög försäkringspremie som inte står i proportion till den 

eventuella skada som kan komma att inträffa. En försäkringspremie som på sikt innebär en 

högre kostnad än vad kostnaden för eventuell skada kan tänkas bli torde vara orimligt och 

flertalet personer torde motsätta sig en sådan betalning av försäkringspremie.  

Om fallet nu skulle vara så att det inte finns möjlighet att teckna försäkring för en viss egendom 

och ägaren vänt sig till flera försäkringsbolag för att försöka få egendomen försäkrad, bör 

avsaknad av försäkring inte utgöra ett skäl för jämkning. Ägaren har inte på något sätt kunnat 

påverka situationen eller omständigheterna och det vore därför orimligt att betrakta avsaknad 

av försäkring som medvållande till skada. Det vore vanskligt att rakt av anse att avsaknad av 

försäkring på skadelidarsidan skulle utgöra skäl för jämkning.  

7.3.5 Avsaknad av ansvarsförsäkring då egendomsförsäkring finns 

Åläggande av skadeståndsansvar kan få förödande konsekvenser för någon som inte innehar 

ansvarsförsäkring. Skadeståndsansvaret kan bli ruinerande för personen i fråga. I avsnitt 4.1 

har diskuterats att åläggande av skadeståndsansvar kan anses oskäligt betungande för den 

skadeståndsskyldige. Bedömningen av om jämkning är för handen ska utgå från förhållanden 

på den skadeståndsskyldiges sida. Enligt förarbeten har det ansetts att reglerna om jämkning 

inte kan tillämpas då den skadeståndsskyldige underlåtit att teckna ansvarsförsäkring. Har den 

skadelidande försäkring som täcker skadan får det dock anses oskäligt att en person som inte 

har försäkring ska stå hela kostnaden. Förhållanden som den ansvariges ekonomi, avsaknad av 
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ansvarsförsäkring och föreliggande försäkringar på skadelidarsidan bör vägas samman i 

bedömningen av om jämkning bör ske. Finns möjlighet till att lösa ersättningsanspråk genom 

försäkringsanordningar bör detta nyttjas. Anmäler ägaren skadan till sitt försäkringsbolag och 

får ersättning, har försäkringsbolaget enligt FAL sedan i sin tur möjlighet till regress mot 

skadevållaren. Dock, vilket behandlats i avsnitt 3.3, begränsas regressansvaret genom R.Ö. för 

de försäkringsbolag som ingått överenskommelsen. Föreligger rätt till regress och det med 

hänsyn till skadevållarens ekonomi samt om underlåtenheten att teckna ansvarsförsäkring inte 

strider mot vad som anses vara god ordning torde regresskravet kunna jämkas. Hela eller en 

del av kostnaden för skadan stannar då på försäkringskollektivet och skadan ersätts genom 

egendomsförsäkringen. Vad som är att beakta som ett avsteg från god ordning skulle 

exempelvis kunna vara ett företag som underlåter att teckna ansvarsförsäkring trots att 

verksamheten medför tydliga risker och det i branschen är god sed att teckna försäkring. Vad 

beträffar konsumenter får det anses mer godtagbart att det inte finns ansvarsförsäkring eftersom 

det inte uppställs samma krav och förväntningar på en konsument som på en kommersiell aktör.  

I avsnitt 3.1 framhålls att en ansvarsförsäkring inte endast är till skydd för en presumtivt 

ansvarig utan även skyddar den skadelidande. Den skadelidande tillmäts skydd i den meningen 

att om skadevållaren inte på egen hand har möjlighet att ersätta skadan, kan ersättning betalas 

ut från ansvarsförsäkringen i den mån försäkringen omfattar skadan. Att skadevållaren ur egen 

ficka inte har möjlighet att betala skadeståndet, har då ingen betydelse för den skadelidande 

eftersom försäkringsbolaget ersätter skadan. Som tidigare nämnt i uppsatsen utgör 

ansvarsförsäkring ofta en del av hemförsäkringen. I dag förutsätts i stort sett alla ha en 

hemförsäkring och det är därför rimligt att även förutsätta att de allra flesta har en 

ansvarsförsäkring. Tanken att det skulle vara mer ursäktligt för en konsument än för ett företag 

att underlåta att teckna ansvarsförsäkring kan därför anses förlegad. Större krav likt de som 

ställs för företag skulle idag kunna ställas på konsumenter.  

Hemförsäkringen omfattar även viss egendom. Men som nämnt i avsnitt 3.2 omfattas långt 

ifrån all egendom av hemförsäkringen. Det krävs i flera fall tilläggsförsäkringar och det är inte 

rimligt att förutsätta att personer är medvetna om detta samt väljer att teckna tilläggsförsäkring 

för värdefull egendom. Förekomsten av ansvarsförsäkring torde vara vanligare än 

egendomsförsäkring, eftersom ansvarsförsäkringen ingår i den paketlösning som 

hemförsäkringen utgör. Att ägare av dyrbar egendom försäkrar egendomen och att de vid skada 

i första hand väljer att vända sig till sitt försäkringsbolag är inget som kan tas för givet. Det 

finns inget lagkrav på egendomsförsäkringar. Det är helt upp till ägaren om den anser sig vara 
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i behov av egendomsförsäkring eller inte. Endast det förhållandet att skadevållaren saknar 

ansvarsförsäkring men att skadan täcks av ägarens egendomsförsäkring bör inte leda till 

jämkning. Att skadevållaren skulle undgå ansvar för att den skadelidande valt att teckna 

försäkring för sin egendom är inte i sin ordning. Skadeståndet utgör en sanktion och ska verka 

preventivt mot att personer uppsåtligen och av vårdslöshet orsakar skada. Att en skadevållare 

gynnas av att den skadelidande vidtagit skyddsåtgärder talar emot skadeståndets verkan som 

sanktion. Att ägaren valt att skydda sig och sin egendom mot skaderisker bör inte medföra 

lindring för skadevållaren eller frånta den skadelidande en del av rätten till ersättning. Har 

ägaren valt att inte teckna egendomsförsäkring, bör inte heller det utgöra en fördel för 

skadevållaren. Hade egendomsförsäkring funnits och ersättning betalats ut från denna, har 

försäkringsbolaget i sin tur rätt att framställa regressanspråk mot skadevållaren. Kostnaden för 

skadan hade därmed slutligen ändå stannat på skadevållaren. Det kan dock ifrågasättas hur ofta 

försäkringsbolag framställer regressanspråk mot fysiska personer, när det handlar om skador 

av mindre omfattning och lägre belopp. Som nämnt ovan i avsnitt 3.4 begränsas 

regressanspråket genom R.Ö. till belopp över ett prisbasbelopp. För att ett försäkringsbolag 

som är anslutet till R.Ö. ska kunna framställa regressanspråk mot en fysisk person krävs även 

att skadan orsakats med uppsåt eller grov vårdslöshet. Det torde således inte vara allt för vanligt 

att försäkringsbolag framställer regressanspråk mot fysiska personer alternativt mot andra 

försäkringsbolag vad beträffar skador som orsakats av fysiska personer. Däremot torde 

förhållandena på den ansvariges sida utgöra grunden för jämkningsbedömningen. 

Omständigheterna skulle kunna vara att den skadevållande parten har så god ekonomi att denne 

har möjlighet att ersätta skadan. Omständigheterna skulle även kunna vara det motsatta, att 

skadevållaren inte har den ekonomi som krävs för att ersätta skadan. Hänsyn bör därför tas till 

den ansvariges ekonomiska förhållanden. Har parten möjlighet att ersätta skadan eller är 

skadeståndet oskäligt betungande? Om skadeståndet bedöms oskäligt betungande och den 

ansvariges livsföring påverkas negativt i hög grad, utgör detta skäl för jämkning, jämlikt 6 kap 

2 § SkL. Av lagrummet framgår att hänsyn även ska tas till den skadelidandes behov av 

skadestånd. När egendomsförsäkring föreligger torde ägaren kunna vända sig direkt till sitt 

försäkringsbolag och få skadan ersatt i stället för att kräva skadestånd av den ansvarige. 

Skadelidandes behov av skadestånd kan därmed anses vara begränsat eftersom denne kan få 

ersättning från annat håll. Hade omständigheterna i stället varit de motsatta, att det saknades 

egendomsförsäkring, hade skadelidandes enda möjlighet att få ersättning varit att rikta 

skadeståndsanspråk mot den ansvarige. Dock måste hänsyn tas till den skadelidandes ekonomi 

i övrigt och dennes förmåga att själv kunna stå kostnaden för skadan.  
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En egendomsförsäkring får stor betydelse för den skadelidande när den ansvarige inte har 

ansvarsförsäkring och inte heller på egen hand har ekonomisk möjlighet att ersätta skadan. Den 

enda möjlighet till ersättning är således att utnyttja egendomsförsäkringen. Att avsaknad av 

egendomsförsäkringen skulle medföra fördelar, så som jämkning på grund av medvållande, för 

skadevållaren framstår som orealistiskt eftersom tanken med försäkringen är att skydda 

försäkringstagaren från ekonomisk ruinering på grund av oförutsedd skada. Mycket talar 

således emot att underlåtenhet att teckna försäkring bör omfattas av begreppet medvållande 

och att jämkning med hänsyn till föreliggande eller avsaknad av försäkring på parternas 

respektive sidor ska bli aktuellt. Mer talar således för att jämkning enligt 6 kap 2 § SkL kan bli 

aktuellt eftersom föreliggande försäkringar på parternas båda sidor bör vara en del av det som 

beaktas när hänsyn tas till skadevållarens ekonomi samt skadelidandes behov av skadestånd.  

7.4 Möjlighet att förebygga och motverka skada 

De norska och danska rättsfallen, som avhandlas i avsnitt 5.3.1 och avsnitt 5.3.2, visar på att 

ägare av egendom är de som har bäst möjlighet att i förväg beräkna vilka risker som innehavd 

egendom kan utsättas för. Är ägaren medveten om vilka risker som finns, har denne även bäst 

förutsättning att vidta åtgärder för att förebygga skada och motverka att riskerna realiseras. Att 

en presumtiv skadevållare har sämre förutsättning än ägaren att förebygga att en specifik 

egendom skadas säger sig nästan självt. Ägaren är den som kan företa praktiska skyddsåtgärder 

samt har möjlighet att försäkra egendomen. Dock ska hållas i åtanke att en presumtiv 

skadevållare alltid ansvarar för sitt eget agerande. Denne har alltid ett val att agera på ett eller 

annat sätt och bör överväga vilka risker beteendet medför och vilka konsekvenser ett visst 

handlande kan få. För en egendomsinnehavare kan det vara mycket svårt att förutse alla de 

risker som en utomstående parts beslut och ageranden kan medföra. Alla handlar inte rationellt. 

Misstag och missbedömningar förekommer regelbundet.   

För att återanknyta till ”Flymanøverdommen”, ponera att elavbrottet skulle ha skett på grund 

av annan orsak än att el-ledningen skadades av ett flygplan. Elavbrott kan exempelvis orsakas 

av väderförhållanden. Att elavbrott förekommer samt att avbrotten kan variera i tidslängd är 

något som de allra flesta är medvetna om. Att risken, det vill säga elavbrottet, kan orsaka skada, 

är något som kan ske utan vållande. Det krävs inte alltid att en skadevållare orsakar skada som 

i sin tur leder till elavbrott och ger upphov till skada för tredjeman.  En risk som kan medföra 

skada utan utomstående parts inblandning bör vara en risk som ägaren får ta i beräkning. 

Skadans storlek och omfång, är påräkneligt för ägaren som i detta fall kan förutse vad ett 

elavbrott kan orsaka för typ av skada. Ägaren har därför möjlighet att vidta såväl praktiska 
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åtgärder som i detta exempel, exempelvis installera ett reservaggregat som vid elavbrott tar 

över driften av pumpen som förser fiskodlingen med syre. Det är i ett fall som detta desto 

svårare för den part som orsakar skadan att förutse dess konsekvenser. Omfattningen av de 

skador som ett elavbrott medför är svåröverskådligt. I ett fall som detta är skadans omfattning 

beroende av vad för typ av anläggningar och verksamheter som finns i området och är anslutna 

till elnätet som drabbas av skadan. Ett elavbrott drabbar ofta inte endast elnätsägaren eller 

elhandelsbolaget utan även tredjeman. Hur stort antal tredjemän som drabbas och i vilken 

omfattning de påverkas är näst intill omöjlig att förutse för den presumtivt ansvarige. Därmed 

är det även svårt att försäkra sig mot sådana risker. Det ovan anförda talar för att ägaren bör 

bära risken för skador som kan uppkomma oavsett om det finns en skadevållare som orsakar 

skadan eller inte. Egendomsförsäkringen blir av stor betydelse i fall som detta eftersom en del 

av risken bärs av den skadelidande. Framställs ersättningsanspråk av skadelidande för en skada 

som skulle kunna uppkomma även utan skadevållarens inblandning torde skadeståndet således 

kunna jämkas på den grund att egendomsförsäkring inte finns. Underlåtenhet att försäkra sig 

mot denna typ av skador torde kunna betraktas som medvållande eftersom en del av risken bör 

bäras av den skadelidande eftersom denne har bäst förutsättning att förutse och förebygga 

skada.  

Mot det ovan anförda talar rättsfallet om tågolyckan som medförde explosionsrisk, rättsfallet 

redogjordes för i avsnitt 5.3.1. Høyesteretten framhöll att isolerat sett skulle en skadelidandes 

möjlighet att teckna försäkring kunna tala mot att skadevållaren ska bära ansvaret. 

Høyesteretten menar dock att en större avvägning måste vidtas. Det ska enligt domstolen tas 

hänsyn till vem som har intresse av den verksamhet eller handling som orsakat skadan. Att 

risken för skadeorsaker som vållas av annan ska övervältras på skadelidande får anses väl 

strängt. Exempelvis är det orimligt att en skadelidande ska kunna förutse och ta i beräkning att 

ett tåg lastat med miljöfarligt ämne spårar ur och orsakar skada på skadelidandes egendom. Att 

förvänta sig att en skadelidande i ett fall som detta innehar försäkring som täcker skadan är inte 

rimligt, utan den ansvarige bör förväntas ha ansvarsförsäkring som omfattar skadan. Det är den 

ansvarige, i detta fall transportören, som har ekonomiskt intresse av transporten. Denne har 

även möjlighet att förutse de risker transporten medför och möjlighet att försäkra dessa. 

I avsnitt 4.2 som behandlar skuldgrad, framhålls att hänsyn tas till respektive parts handlande 

och i vilken mån handlingarna bidragit till skadan. Exempel som att den skadelidande under 

längre tid har underlåtit att företa säkerhetsföreskrifter eller underlåtit att upprätthålla 

säkerhetsanordningar, som möjliggör inträffande av skador betraktas som medvållande.  Dessa 
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typer av underlåtenheter, som utgör praktiska åtgärder, kan knyta an till skadans omfattning. 

Exempelvis hade en skada troligtvis begränsats om rätt säkerhetsåtgärder och 

säkerhetsföreskrifter vidtagits och följts.  Eftersom en verksamhets eller egendoms ägare är 

ansvarig för att vidta säkerhetsåtgärder, kan underlåtenhet av detta utgöra medvållande. Ett 

exempel på detta är det danska rättsfallet med flygplanstransporten, som togs upp i avsnitt 

5.3.2. Underlåtenhet att vidta åtgärder för att säkerställa en säker transport, ansågs utgöra 

medvållande och skadeståndet sattes ned. Föreliggande försäkringar eller avsaknad av 

försäkring påverkar vare sig om skada inträffar eller skadans omfattning. Däremot har det 

betydelse för hur ersättningen regleras och torde kunna kopplas till vem som bär risken och 

därmed genom vilken parts försäkring skadan ska regleras.  

Under förutsättning att det anses vara god sed eller utgöra branschpraxis att försäkring finns, 

torde det vara rimligt att förvänta sig att försäkring föreligger och att det anses oaktsamt att inte 

teckna försäkring. Då tecknande av försäkringar både bland företag och konsumenter är vanligt 

i dagens samhälle, torde det även kunna förväntas att konsumenter har försäkring för 

egendomar som är utsatta för hög risk eller har ett högt ekonomiskt värde. Är skadan sådan att 

ägaren haft möjlighet att förutse att det fanns risk för skada, även utan skadevållares 

inblandning, borde ägaren tagit detta i beräkning och tecknat försäkring därför. Innehar 

skadelidande inte försäkring i ett sådant fall bör därför jämkning kunna ske. Dock ska 

framhållas att det inte bör vara att bedöma som medvållande att inte ha tecknat försäkring, utan 

att jämkningen istället bör sker utifrån försäkringar och försäkringsmöjligheter, likt regleringen 

i 3 kap 6 § 1 st SkL, med hänsyn till skadans art och om samma skada hade kunnat inträffa 

utan en skadevållares inblandning.  

7.5 Skadeståndslagens förarbeten och dagens försäkringsmarknad 

De förarbeten vilka hänvisas till i uppsatsen är relativt gamla och det kan ifrågasättas hur stor 

vikt dessa bör tillmätas. Försäkringsmarknaden har sedan förarbetena publicerades utvecklats 

i en rasande fart. I dag kan i stort sett alla egendomar och risker försäkras. Det finns en uppsjö 

av försäkringsbolag och försäkringsmöjligheter att välja bland.  

Av avsnitt 6.1 framgår att det för företag länge ansetts vara god sed att teckna ansvars- och 

egendomsförsäkring. För konsumenter å andra sidan talar förarbeten till skadeståndslagen för 

att det skulle anses ursäktligt att underlåta att teckna försäkring. I dagens samhälle har i stort 

alla hemförsäkring, vari ansvarsförsäkring ingår. Även om det är valfritt att teckna 

hemförsäkring har denna fått stor spridning bland konsumenter och det torde i dag kunna 

förväntas att konsumenter i stort innehar en sådan försäkring. På denna punkt bör därför inte 
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allt för stor vikt läggas vid skadeståndslagens förarbeten. Dock omfattas inte en konsuments 

alla egendomar av hemförsäkringen och som beskrivits i avsnitt 3.2 krävs tilläggsförsäkring 

för vissa egendomar. Att konsumenter försäkrar sina egendomar torde inte förekomma i samma 

omfattning som tecknandet av hemförsäkring, även om egendomsförsäkring torde bli allt 

vanligare.  Vad beträffar egendomsförsäkring, bör det därför vara mer acceptabelt att 

konsumenter underlåter att teckna denna försäkringstyp än underlåtenhet att teckna 

hemförsäkring vari ansvarsförsäkring ingår. Krav avseende försäkring som bör tecknas av 

konsumenter bör i dag anses ha närmat sig de krav som uppställs på företag. Att det, vilket 

uttalats i förarbeten, i stort skulle vara ursäktligt för konsumenter att underlåta att teckna 

försäkring torde i dag vara en tanke som frångås allt mer i och med försäkringsmarknadens 

utveckling och ökningen av försäkringsinnehav hos konsumenter.  

7.6 Uppsåt vs vårdslöshet 

Om underlåtenhet att teckna försäkring skulle omfattas av begreppet medvållande bör skillnad 

göras mellan en skada som orsakats av uppsåt och en skada som orsakats av vårdslöshet. En 

person som av uppsåt skadar annans egendom bör inte ha möjlighet att dra nytta av att 

egendomen inte är försäkrad. Ponera att en konsument inhandlar en dyrbar gipsfigur på en 

konstmässa. Gipsfiguren placeras på en grindstolpe i personens trädgård. Personen väljer att 

inte försäkra gipsfiguren eftersom den endast ska användas som prydnad i trädgården och 

ägaren bedömer skaderisken som låg. En sen kväll passerar en person förbi trädgården och 

beslutar sig för att slänga ner gipsfiguren från grindstolpen. När gipsfiguren slår i marken går 

den i bitar.   

I ett fall som detta då skadevållaren avsiktligt skadar annans egendom, torde det vara orimligt 

att skadevållaren skulle ha framgång med att argumentera för att ägaren varit medvållande till 

skadan, på grund av underlåtenhet att försäkra egendomen. Att en del av ansvaret skulle 

övervältras på den skadelidande torde således vara orimligt. Skulle underlåtenhet att teckna 

försäkring betraktas som medvållande och kunna leda till jämkning skulle detta innebära att 

skadevållaren som agerat uppsåtligt drar nytta av ägarens underlåtenhet. 

Fallet skulle även kunna bestå av följande omständigheter; På grund av gipsfigurens höga värde 

väljer ägaren att försäkra skulpturen. Gipsfiguren placeras precis som i föregående exempel på 

grindstolpen. En dag stannar en joggare vid grindstolpen, efter en lång löparrunda. Joggaren är 

trött efter springturen och lutar sig mot gipsfiguren för att vila. Gipsfiguren faller till marken 

och går i bitar. I detta fall får skadan anses ha orsakats av vårdslöshet. Joggaren kunde valt att 

luta sig mot grindstolpen som är väl fastmonterad i marken i stället för att lutas sig mot 
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skulpturen och får anses ha agerat oaktsamt då denne valde att stödja sig mot skulpturen. 

Eftersom egendomsförsäkring finns kan skadevållaren inte anföra att skadeståndet ska jämkas 

på grund av ägarens underlåtenhet att teckna försäkring. Ponera att någon annan grund för 

jämkning inte finns. Fullt skadestånd skulle i detta fall kunna åläggas skadevållaren.  

Dessa två exempel visar på det orimliga i att betrakta underlåtenhet att teckna försäkring som 

medvållande. Att en skadevållare som med uppsåt orsakar skada undgår en del av ansvaret på 

grund av avsaknad av försäkring på skadelidandesidan, medan en skadevållare som av 

vårdslöshet orsakar en skada åläggs fullt skadestånd, är orimligt. Utifrån detta synsätt skulle 

det vara fördelaktigare att skada egendom som inte är försäkrad. Att underlåta att teckna 

försäkring kan som nämnt bero på flera orsaker.  Är fallet sådant att den skadelidande inte har 

råd att teckna försäkring torde det drabba den skadelidande extra hårt att skadeståndet jämkas 

på grund av avsaknad av försäkring, eftersom denne troligtvis inte heller har råd att stå en del 

av kostnaden för skadan. Speciellt i fall där skadan har orsakats med uppsåt bör jämkning på 

grund av avsaknad av försäkring på skadelidandesidan anses oskäligt.  

Av avsnitt 3.1 framgår att skadestånd inte anses oskäligt betungande för skadevållaren i det fall 

ansvarsförsäkring finns. Om det i exemplen ovan hade varit så att skadevållaren hade haft 

ansvarsförsäkring torde ersättningsanspråket regleras genom denna försäkring. Kostnaden bör 

därför stanna på försäkringskollektivet på skadevållandesidan. Jämkning hade således inte 

blivit aktuellt. I det fall underlåtelse att teckna egendomsförsäkring skulle betraktas som 

medvållande och kunna leda till jämkning, och förutsättningarna är sådana att det saknas 

egendomsförsäkring men föreligger ansvarsförsäkring. Torde det kunna innebär att det uppstår 

en intressekonflikt, jämkning på grund av underlåtenhet att teckna egendomsförsäkring eller 

åläggande av fullt skadeståndsansvar eftersom det föreligger ansvarsförsäkring. I praktiken 

torde detta dock inte utgöra något större problem eftersom skadeståndsbeloppets storlek inte 

bör ha någon större betydelse för skadevållaren, så länge ersättning kan utgå från 

ansvarsförsäkringen. Skadevållaren torde således kunna nyttja sin ansvarsförsäkring och betala 

fullt skadestånd till den skadelidande, för vilken skadeståndsbeloppets storlek torde vara av 

större betydelse. Åläggs skadeståndsansvar som omfattar ett belopp över den ersättning som 

kan utgå från ansvarsförsäkringen torde dock den eventuella intressekonflikten bil aktuell 

eftersom skadevållaren då bör önska få skadeståndet jämkat.  

Hade det i stället varit så att skadevållaren inte innehaft ansvarsförsäkring torde det föreligga 

möjlighet att skadeståndet jämkas, dock utifrån om det anses skäligt med hänsyn till 
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skadevållarens ekonomi. Avsaknad av försäkring på parternas båda sidor torde således inte 

vara av stor betydelse. Dock bör föreliggande alternativt avsaknad av försäkring vägas in i 

bedömningen av parternas respektive ekonomiska förhållanden. 

7.7 Fördelar och nackdelar med att underlåtenhet att teckna försäkring omfattas 

av begreppet medvållande och kan leda till jämkning 

När omständigheterna är sådana att det inte går att teckna försäkring för en viss egendom och 

detta beror på omständigheter utanför ägarens kontroll, är det orimligt att avsaknaden av 

försäkring betraktas som medvållande. Skulle en allmän lagregel eller att det genom rättspraxis 

utformas regler om att avsaknad av försäkring utgör medvållande, bör detta leda till att en större 

del av risken för skada får bäras av egendomsinnehavaren. Innehavaren riskerar i och med 

användningen av egendomen att vid eventuell skada får skadeståndet jämkat på grund av en 

omständighet denne inte kan påverka.  

En bestämmelse som utvidgar begreppet medvållande och tillåter att avsaknad av försäkring 

kan leda till jämkning, vore absurt i ett fall som detta, eftersom skadelidande inte haft möjlighet 

att vidta åtgärder för att motverka att jämkning ska bli möjligt. En sådan bestämmelse är till 

stor nackdel för den skadelidande om denne är i behov av skadeståndet för att kunna reparera 

eller ersätta egendomen. Har skadelidande inte ekonomisk förutsättning att själv stå en del av 

kostnaden och jämkning anses vara för handen, kan det innebära att ägaren inte har möjlighet 

att återställa egendomen i samma skick som innan skadan inträffade. Den skadelidande 

kommer inte bli försatt i samma situation som innan skadan inträffade och detta beror på att 

jämkning tillåts på grund av en omständighet som skadelidande inte kan kontrollera. Risken 

övervältras på ägaren utan att denne har möjlighet att förebygga och försäkra sig mot risken. 

En part som bär risken för att en skada inträffar bör ha möjlighet att förhindra eller minimera 

risken. Att inte ha någon möjlighet att försäkra sig mot risken talar för att avsaknad av 

försäkring inte ska betraktas som medvållande.  

En annan fråga som uppkommer, om avsaknad av försäkring bedöms som medvållande, är hur 

skuldgraden ska bedömas. Hur stor betydelse har avsaknaden av försäkring för skadans 

inträffande och omfattning i jämförelse med den skadevållandes vållande? Avsaknad av 

försäkring har inte till direkt följd att skada uppkommer och ökar inte heller risken för skada. 

Skadevållarens handling som utgör själva orsaken till skadan har störst betydelse för att skadan 

inträffar.  Avsaknad av försäkring torde därför inte ha någon betydelse för att skada inträffar 

utan ansvaret för skadans inträffande bör åläggas skadevållaren. Eftersom underlåtenhet att 

teckna försäkring inte kan anses ha ett orsakssamband med en skadas inträffande, talar det för 
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att underlåtenhet att teckna försäkring inte kan bedömas som medvållande till skada. Avsaknad 

av försäkring har dock betydelse för den ekonomiska regleringen av skadan. Ponera att 

ersättningsfrågor allt mer löses genom försäkringsanordningar och att egendomsskador så lång 

det är möjligt bör ersättas av frivilliga egendomsförsäkringar på skadelidandesidan.  Saknar 

den skadelidande försäkring, men denne borde innehaft försäkring på grund av sedvana eller 

branschpraxis, skulle eventuellt underlåtenhet att teckna försäkring kunna betraktas som 

oaktsamt och falla in under begreppet medvållande, eftersom den skadelidande genom sin 

underlåtenhet medverkat till att ersättningsanspråket inte kan regleras genom 

försäkringsanordningar. För konsumenter föreligger inte en viss sedvana avseende tecknande 

av försäkring så som för företag. Det torde dock kunna anföras att konsumenters tecknande av 

egendomsförsäkring samt ansvarsförsäkring, genom hemförsäkring, idag är vanligt och hör till 

det normala. Om det ännu kan anses utgöra sedvana att konsumenter tecknar försäkring torde 

gå att diskutera. Det bör dock poängteras att konsumenter nyttjar försäkringsmöjligheter i allt 

större omfattning och det torde betraktas som ett normalt handlingssätt att även konsumenter 

försäkrar dyrbara egendomar och försäkrar sig mot åläggande av ansvar. Om det även för 

konsumenter kan betraktas som sedvana att teckna försäkring bör det även i detta fall beaktas 

som oaktsamt att inte teckna försäkring och kunna leda till jämkning på grund av medvållande.  

Även om det kan anses att egendomsskador ska ersättas av egendomsförsäkring på 

skadelidandesidan, motverkar FALs generösa medgivande av rätt till regress detta. 

Regressrätten innebär att kostnaden slutligen i vilket fall får bäras av skadevållaren eller dennes 

försäkringsbolag om sådant finns. R.Ö. å sin sida motverkar detta genom dess bestämmelser 

som begränsar regressrätten. Är R.Ö. tillämplig kan kostnaden för en egendomsskada komma 

att stanna på skadelidandesidan och ersättas av egendomsförsäkringen.  Kostnaden får därav 

bäras av försäkringskollektivet på skadelidandesidan. Om skadan skulle överstiga 

försäkringsbeloppet i ansvarsförsäkringen och skadelidande saknar egendomsförsäkring, men 

denne borde innehaft försäkring, bör skadeståndet kunna jämkas. Det torde dock inte bli fråga 

om medvållande från den skadelidande utan jämkningen torde i ett sådant fall grundas på 

hänsyn till försäkringar och försäkringsmöjligheter på respektive parts sida som en del i den 

hänsyn som tas till parternas ekonomi.  

En nackdel med att avsaknad av försäkring på skadelidarsidan omfattas av begreppet 

medvållande är att de som presumtivt kan ställas till ansvar för en skada kan bli mindre 

aktsamma i sitt agerande. Om underlåtenhet att teckna försäkring betraktas som medvållande 

och medför jämkning, skulle det vara en fördel att orsaka skada på egendom som inte är 
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försäkrad i motsats till att orsaka skada på försäkrad egendom. Skadelidande får således bära 

en större del av risken och kan i slutändan få stå för en större del av kostnaden för skadan. En 

fördel med att en del av ansvaret övervältras på skadelidande och att avsaknad av försäkring 

utgör medvållande, är att tecknande av egendomsförsäkringar torde öka. Detta är inte endast 

positivt för försäkringsbranschen utan medför även fördelar för försäkringstagarna. Desto fler 

som tecknar samma typ av försäkring ju större blir försäkringskollektivet och ju lägre torde 

försäkringspremierna kunna bli. Med ett växande försäkringskollektiv ökar också möjligheten 

att ersätta fler och större skador.   

Om avsaknad av försäkring skulle komma att omfattas av begreppet medvållande, utvidgas 

begreppet till att även omfatta omständigheter och handlande som inte direkt påverkar risken 

för att skada inträffar eller ökar skadans omfattning. Begreppet medvållande skulle således 

även kunna komma innefatta ageranden som inte har något orsakssamband med själva skadan. 

För att någon ska kunna ställas till ansvar för en skada krävs minst vårdslöshet och att det 

föreligger adekvat kausalitet mellan den ansvariges agerande och skadan. Att det vore att 

betrakta som vårdslöst att inte teckna försäkring torde kunna accepteras i fall där det är god sed 

att teckna försäkring eller i fall där det i allmänhet oftast föreligger försäkring för en viss 

egendom. Att hitta ett orsakssamband mellan underlåtenhet att teckna försäkring och 

uppkommen skada är desto svårare. Det bör därför med försiktighet diskuteras om 

underlåtenhet att teckna försäkring utgör vållande som bidrar till skada.  
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8 Slutord 
Praktiska åtgärder som att underlåta att vidta säkerhetsåtgärder eller underlåta att vidta åtgärder 

för att förebygga skada kan utgöra medvållande, om underlåtenheten bidrar till att skada 

uppkommer eller påverkar skadans omfattning i negativ bemärkelse. Åtgärder som den 

skadelidande har möjlighet att och förutsätts vidta, men underlåter, kan betraktas som oaktsamt 

agerande och leda till jämkning. Aktivt agerande som medverkar till skada kan också utgöra 

en oaktsam handling och leda till jämkning. Att underlåta att teckna ansvars- eller 

egendomsförsäkring torde idag i vissa fall kunna betraktas som oaktsamt. Förekomsten av både 

ansvarsförsäkring och egendomsförsäkring är idag vanlig och torde utgöra en del av den 

omsorg som kan förväntas att en person har för sin egendom eller sig själv. Det är dock lite 

som talar för att underlåtenhet att teckna försäkring ska omfattas av begreppet medvållande. 

Avsaknad av försäkring påverkar inte uppkomsten av skada eller dess omfattning, utan snarare 

möjligheterna till skadereglering.  

Underlåtenhet att teckna försäkring kan bero på ett flertal orsaker. I avsnitt 7.3 har några av 

dessa omständigheter och förhållanden berörts. Vissa av omständigheterna och förhållandena 

anses vara av sådan art att underlåtenheten att teckna försäkring anses ursäktlig. Att det i vissa 

fall kan anses godtagbart att inte teckna försäkring, talar för att underlåtenhet att teckna 

försäkring inte bör innefattas i begreppet medvållande.  

Försäkringar och försäkringsmöjligheter har samband med parternas ekonomiska förhållanden. 

Föreliggande försäkringar eller avsaknad därav har således betydelse för bedömningen av 

skadevållarens förmåga att betala ersättning och skadelidandes behov av skadestånd. 

Underlåtenhet att teckna försäkring bör ha större betydelse för skaderegleringen än vad 

beträffar risk för eventuell skada samt skadans omfattning. För att medvållande ska föreligga 

ska skadelidande ha medverkat till skadan. Avsaknad av försäkring bidrar inte till skada eller 

ökar risken för att en skada inträffar. Mycket talar för att underlåtenhet att teckna försäkring 

inte innefattas i begreppet medvållande i och med att underlåtenheten inte bör betraktas som 

ett vållande från den skadelidande som bidrar till skada. Däremot torde avsaknad av försäkring 

dock vara av betydelse i och med bedömning av om skadeståndet är oskäligt betungande. Mer 

talat för att föreliggande försäkring eller avsaknad därav, bör vara av betydelse för 

jämkningsbedömningen utifrån hänsyn till parternas ekonomiska förhållanden, än att 

underlåtenhet att teckna försäkring skulle utgöra medvållande och leda till jämkning av 

skadestånd.      
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Under våren år 2017 kommer fallet med den oförsäkrade båten, som redogjordes för i avsnitt 

5.2.1, tas upp till prövning. Det ska bli intressant att se om avgörandet ger någon ledning i 

frågan om underlåtenhet att teckna försäkring kan omfattas av begreppet medvållande och leda 

till jämkning av skadestånd. Många år har gått sedan förarbetena till skadeståndslagen 

arbetades fram och från det att de respektive rättsfallen med jakthundarna var uppe till 

prövning. Om försäkringsmarknadens utveckling och ökad förekomst av försäkringar har 

förändrat bilden av försäkringars betydelse och påverkan på skadestånds storlek, återstår att se. 

Intressant är om HD:s avgörande medför en förändring i hur vi tillämpar begreppet 

medvållande eller om rättsläget fortsatt kommer vara oklart. 
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