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Sammanfattning 
Transporträtten består av sjötransport, vägtransport, järnvägstransport och lufttransport. 
Lagarna inom området innehåller många likheter men även vissa skillnader. Ett av de 
viktigaste transportsätten är sjötransporten som utvecklats under en lång tid. Den svenska 
sjölagen har tagits fram i samarbete med de nordiska länderna och gäller för både nationell 
och internationell sjöfart. 

Reglerna om transportörens ansvar vid styckegodstransport finns i 13 kapitlet sjölagen. 13 
kap. 25 § sjölagen stadgar att transportören är ansvarig för skada till följd av att godset går 
förlorat eller skadas medan det är i dennes vård, om denne inte visar att varken fel eller 
försummelse av transportören själv eller någon som denne svarar för har orsakat eller 
medverkat till skadan. Det är alltså fråga om ett presumtionsansvar. Blir transportören 
ersättningsskyldig har denne rätt att begränsa sitt ansvar. Har transportören dock förfarit 
uppsåtligt eller grovt vårdslöst och med insikt om att sådan skada sannolikt skulle 
uppkomma sätts ansvarsbegränsningen åt sidan enligt 13 kap. 33 § sjölagen och full 
ersättning måste betalas ut.  

Det är förhållandevis klart vad begreppet uppsåt innefattar emedan begreppet grov 
vårdslöshet fortfarande är relativt oklart. ”Vanlig” vårdslöshet innebär att en person inte 
har handlat på det sätt som en förnuftig och hänsynsfull person kan antas ha handlat. För 
att få veta vilket handlande som anses riktigt hämtas ledning i lagar, myndighetsföreskrifter 
och branschpraxis. Om detta inte är möjligt får en friare bedömning göras av domstolen. 
Hänsyn tas då till risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att 
förekomma skadan och den handlandes möjligheter att inse risken för skada. 

Begreppet grov vårdslöshet har ingen enhetlig definition utan betydelsen varierar något 
beroende på inom vilket rättsområde det förekommer. Inom transporträtten anses att det 
ska vara fråga om vårdslöshet som ligger på gränsen till uppsåt för att den ska kunna 
bedömas som grov. I de flesta fall handlar det om att uppsåt misstänks, men inte kan 
bevisas. 

Genom att analysera nordiska rättsfall som behandlar frågan om grov vårdslöshet vid 
ansvarsbegränsning har ett antal kriterier tagits fram som påvisar när det är fråga om grov 
vårdslöshet. Mycket stor vikt i bedömningen har kriteriet medvetet risktagande. Detta 
kriterium spelar en mycket viktig roll dels för bedömningen av graden av vårdslöshet och 
dels för huruvida ansvarsbegränsningen åsidosätts i och med sjölagens insiktskrav. Även 
åsidosättandet av branschpraxis, lagar och regler är mycket viktiga kriterier. 

 



 

Andra kriterer som är viktiga i bedömningen är risken för skada, om det är fråga om 
värdefullt gods, åsidosättande av avtal och underlåtenhet att avhjälpa eller minska skada. Av 
viss vikt är även kriterierna yrkesvana, tidsaspekt och då den skadevållande valt det bästa av 
flera dåliga alternativ. 

Bedömningen för huruvida grov vårdslöshet föreligger är influerad av den culpabedömning 
som avgör om ”vanlig” vårdslöshet föreligger. För att det ska vara fråga om grov 
vårdslöshet blir helhetsbedömningen strängare och det krävs exempelvis att en allvarligare 
skada har uppstått. 
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Abstract 
The transport law consists of maritime transports, road transports, railway transports and 
airway transports. The laws within these areas contain many similarities but also some 
differences. One of the most important means for transportation is by sea, which has 
developed during a long period of time. The Swedish Maritime Code has been created in 
cooperation with the other Nordic countries and is applicable to both national and 
international shipping. 

The rules regarding the carrier’s liability of damages concerning carriage of goods are found 
in the 13th chapter of the Maritime Code. The 13th chapter 25th section states that the carrier 
is liable for loss of or damage to goods while the goods are in the care of the carrier. The 
carrier will be liable unless he can prove that neither wrongful act nor neglect by the carrier 
or someone that the carrier is liable for has caused or concurred to the damage. The 
liability in question is a so called presumption liability. If the carrier is liable for the damage, 
he has the right to limit this liability. According to the 13th chapter 33rd section in the 
Maritime Code, this right is lost and full indemnity must be paid if the carrier has caused 
the damage intentionally or by gross negligence with knowledge that such loss would 
probably result.  

The definition of intent is reasonably clear while the definition of gross negligence is still 
unclear. Negligence means that the tortuous has not acted as a reasonable and considerate 
person presumably would act. In order to know what kind of actions are considered 
appropriate guidance can be found in laws, authority regulations and practice within the 
line of business. If this is not possible, the courts have to make a wider judgement. In this 
judgement, the courts consider the risk of damage, the probable measure of the damage, 
the possibilities to prevent the damage and the tortuous potential to realise the risk of 
damage. 

The meaning of gross negligence varies somewhat depending on the judicial area in 
question. Within the transport law the negligence must be on the verge of intent in order to 
be considered as gross. In most cases this means that intent is suspected but cannot be 
proved. 

By analysing case law from the Nordic courts that discusses the definition of gross 
negligence in relation to limitation of liability, a number of criteria have been extracted to 
show when gross negligence is at hand. One criterion that has shown to be of great 
importance in the definition of gross negligence is conscious endangerment. This criterion 
is of importance both in determining the degree of the negligence and for the validity of 

 



 

 

the limitation clause in the Maritime Code due to the requirement of knowledge. The 
ignorance of laws, regulations and practice within the line of business are also very 
important criteria as to the degree of negligence. 

Other criteria that are important are the risk of damage, the value of the goods, overriding 
contract and neglect to reduce or rectify damages. A few other criteria are discussed by the 
courts but these are of smaller value: professional experience, time aspect and when the 
tortuous has chosen the best of several bad alternatives. 

The judgment of when gross negligence lies is influenced by the judgement which 
determines whether negligence lies. In order for gross negligence to be at hand, the overall 
judgement is stricter and it is, for example, required that a more serious damage has 
occurred.  
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 Inledning 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Transporträtt har alltid varit ett viktigt rättsområde och i takt med att världen blivit mer 
globaliserad och internationell handel med varor ökat har betydelsen blivit ännu större.  
Rättsområdet är uppdelat i fyra huvudområden: sjötransport, lufttransport, vägtransport 
och järnvägstransport. De transporträttsliga lagarna innehåller många likheter men inom 
vissa områden är de uppbyggda på olika sätt, exempelvis gällande transportörens ansvar för 
skada på gods. Transporträtten innehåller dock inte enbart transportspecifika regler utan 
även vissa allmänna rättsregler såsom miljö- och säkerhetsfrågor, skatterättsliga aspekter 
och avtalsrätt.1  

En av de viktigaste delarna inom transporträtten är sjörätten eftersom denna är baserad på 
internationella regler och principer som har utvecklats under en lång tid. Vid utformningen 
av reglerna gällande andra transportsätt har därför ofta inspiration tagits härifrån.2 Den 
svenska sjölagen är en omfattande lag som innehåller ett antal särregler, däribland särskilda 
bolagsrättsliga regler, regler om gemensamt haveri (det vill säga en princip om att vid ett 
haveri fördela riskerna mellan redaren och uppdragsgivaren) och det individuella fartygets 
betydelse i transportdokumenten.3  

En viktig och central del inom alla de transporträttsliga lagstiftningarna är transportörens 
ansvar för godset. Det är vanligt förekommande att transportörer, genom en 
ansvarsbegränsning, begränsar sitt skadeståndsansvar vid en eventuell skada. På vilket sätt 
det är möjligt att begränsa sitt ansvar finns reglerat i alla de transporträttsliga lagarna. I 
sjölagen finns regeln gällande transportörens rätt att begränsa sitt ansvar vid 
styckegodstransport i 13 kap. 30 §. 

13 kap. 33 § sjölagen stadgar att en ansvarsbegränsning inte är giltig för den transportör 
som orsakar en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet och med insikt om att en sådan 
skada sannolikt skulle uppkomma. Definitionen av begreppet uppsåt har klargjorts genom 
diskussioner i förarbeten och praxis emedan definitionen av grov vårdslöshet fortfarande är 
förhållandevis oklar.4 Det kan därmed vara svårt att veta när en ansvarsbegränsning är giltig 
om transportören varit vårdslös men inte handlat uppsåtligt.   

Ett exempel på denna situation kan se ut på följande sätt: En transportör åtar sig att 
transportera en maskin med fartyg från Sverige till Finland. När fartyget kommit fram visar 
det sig att maskinen blivit skadad under transporten. Har skadan skett genom att 
transportören förfarit vårdslöst utgår en fastställd summa pengar i ersättning till den 
skadelidande parten enligt sjölagen. Skulle däremot transportören ha vållat skadan 
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet kan denne5 bli skyldig att betala ut full ersättning, 

                                                 
1 Gorton, Lars, Transporträtt – En översikt, Andra upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2003, s. 22. 

2 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 21.  

3 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 20-21. 

4 Se exempelvis SOU 1996:185 del I s. 81 ff. och NJA 2004 s. 176 (s. 194 ff.). 

5 I uppsatsen kommer begreppet denne att användas såsom motsvarande både han och hon.  
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 Inledning 

trots sjölagens ansvarsbegränsning. Begreppet grov vårdslöshet blir härigenom av stor vikt 
att definiera. 

1.2 Syfte 
I denna uppsats ska utredas och analyseras vilka kriterier som kan användas för att 
definiera grov vårdslöshet vid fråga om giltighet av ansvarsbegränsningar enligt                
13 kap. 33 § sjölagen. 

1.3 Avgränsning 
I och med sjölagens uppkomst genom ett nordiskt samarbete kommer uppsatsen att utgå 
från ett nordiskt perspektiv. Någon undersökning gällande isländsk rätt kommer dock inte 
göras då Island inte ingått i det nordiska samarbetet inom sjörätten. Viss hänsyn kommer 
även tas till internationella konventioner, dock endast i begränsad utsträckning. 
Utomnordiska lagar, rättsfall och doktrin kommer inte att användas i uppsatsen.  

Sjölagen innehåller en uppdelning mellan styckegodstransport och befraktning. 
Styckegodstransport innebär att utgångspunkten är det transporterade godset, det kan 
exempelvis handla om ett antal lådor eller containrar som ska transporteras. Vid 
befraktning är däremot utgångspunkten fartyget, det vill säga att ett fartyg tillhandahålls för 
transporten.6 Uppsatsen kommer inte gå in på sjölagens regler gällande befraktning mer än 
i kort jämförande syfte utan fokus ligger på styckegodstransport. Vidare utesluts transport 
av personer och andra transporter såsom resgods. Transport av farligt gods kommer endast 
behandlas kort.  

Reglerna som berör dröjsmål kommer inte att vara fokus för denna uppsats. Vid dröjsmål i 
mer än 60 dagar anses dock godset förlorat och ersättningsreglerna för skadat gods blir då 
tillämpliga.  

Ansvarsundantagen i sjölagen gällande levande djur, brand och nautiskt fel7 kommer inte 
att diskuteras utförligt utan endast nämnas kort i jämförande syfte. 

Det finns ett flertal olika standardavtal inom transporträtten, denna uppsats kommer inte 
undersöka alla dessa utan fokusera på NSAB som är det vanligaste avtalet på området. 

Transportsituationer kan involvera både konsumentförhållanden och näringsidkar-
förhållanden. I uppsatsen kommer konsumentsituationer inom transporträtten inte att tas 
upp. 

1.4 Metod  
För att uppnå syftet med denna uppsats måste gällande rätt inom sjötransport utredas. Den 
primära rättskällan på området är den svenska sjölagen som därmed är utgångspunkten för 
detta arbete. Då begreppet grov vårdslöshet även används inom andra rättsområden berörs 
också andra lagar inom exempelvis skadeståndsrätt och försäkringsrätt.  

                                                 
6 Hellner, Jan, Sjölagen 1994 - Några lagtekniska synpunkter ur Wetterstein, Peter & Beijer, Anders, Essays in 

honour of Hugo Tiberg, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1996, s. 339. 

7 Se definition i kap. 1.6. 
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Förarbeten såsom propositioner och utredningar används för att förstå lagstiftarens 
ändamål och mening med lagen samt hur denna ska tolkas och tillämpas.  

Rättspraxis spelar en viktig roll för att klargöra hur reglerna ska tillämpas på konkreta 
situationer. Domstolarna har tagit fram kriterier gällande när grov vårdslöshet anses 
föreligga och dessa kriterier kommer att identifieras och senare analyseras. 

För att få en bättre översikt och en historisk bild av rättsområdet används relevant doktrin. 
Doktrinen används även för att utreda vad experter på området anser om definitionen av 
grov vårdslöshet.  

Den svenska sjölagen har, i likhet med flera av de övriga transportsrättsliga lagarna,8 tagits 
fram i samarbete med Norge, Danmark och Finland.9 Behandlingen av rättskällor skiljer 
dock något mellan länderna. Till skillnad från svensk rätt har sedvänja en starkare ställning 
som rättskälla i exempelvis dansk rätt.10 Hänsyn tas till detta i analysen där de utländska 
rättsfallen gällande sedvänja får en något underordnad roll. 

Då de nordiska transporträttsliga lagarna ser i stort sett likadana ut kan även hänsyn tas till 
praxis från de övriga länderna. Transporträttsliga domstolsavgöranden från de nordiska 
länderna finns sammanställda i en rättsfallssamling: Nordiske Domme i 
Sjøfartsanliggender.11 Domar ur denna ligger till grund för analysen av begreppet grov 
vårdslöshet.  

Rättsfallssamlingen innehåller domar från både de nordiska ländernas högsta domstolar och 
från lägre instanser motsvarande de svenska hov- och tingsrätterna samt skiljedomar. I 
vissa fall är även underrättsdomar av intresse för analysen då dessa ibland innehåller 
väldisponerade och väl genomtänkta resonemang och argument gällande begreppet grov 
vårdslöshet. Kriterier framtagna ur sådana domar får dock i analysen en underordnad 
ställning i jämförelse med avgöranden från högsta instanser.  

För att välja ut relevanta rättsfall ur rättsfallssamlingen används en tidsmässig urvalsmetod, 
där rättsfall rörande giltigheten av ansvarsbegränsningar vid grov vårdslöshet från de 
senaste 35 åren har valts ut. Detta beror till viss del på att lagen om inrikesvägtransport12 
kom till 1974. Att söka rättsfall från tidigare år vore dessutom en uppgift som skulle vara 
för tidskrävande för förevarande uppsats. Relevansen av rättsfall från längre tillbaka än 35 
år är även lägre. Vissa rättsfall från tidigare år används dock då referenser har gjorts till 
dessa även under senare år vilket tyder på att de fortfarande, till viss del, är relevanta. 

För att kunna tolka rättsfallen kommer fokus att ligga på hur begreppet grov vårdslöshet 
används inom området och på så sätt dra slutsatser om vilka kriterier som är viktiga för 
begreppets fastställande. Vidare kommer jämförelser att göras med begreppets betydelse 
inom andra rättsområden, delvis utanför transporträtten, då det påverkar hur begreppet kan 
tolkas även inom sjörätten.  

                                                 
8 Prop. 1974:33. 

9 Prop. 1993/94:195 s. 2. 

10 Nørgaard, Jørgen & Ørgaard, Niels, Erhvervsret, 4 udgave, Munksgaard, Copenhagen 1982, s. 28-30. 

11 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 26. 

12 Lag (1974:610) om inrikes vägtransport. 
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För att ytterligare belysa gällande rätt inom sjörätten kan vissa paralleller dras till andra 
transporträttsliga rättskällor. Transporträtten är ett stort område och innehåller flera olika 
lagar men grundprincipen och syftet med lagarna är detsamma.13 Gällande exempelvis 
giltigheten av ansvarsbegränsningar finns det likheter mellan de transporträttsliga lagarna 
och därför torde begreppet grov vårdslöshet ha en liknande innebörd. Lagregler, rättsfall 
och doktrin inom väg-, järnväg- och luftfartstransport används därför i ett jämförande 
syfte. Denna jämförelse blir dock något skev då de flesta rättsfall har hittats på väg- och 
sjörättens områden. Dessa två transportsätt ligger därmed till grund för största delen av 
jämförelsen. 

1.5 Disposition 
För att läsaren ska få en bättre förståelse för ämnet ges en kort bakgrund till sjörätten i 
uppsatsens andra kapitel. Däri ingår en kort beskrivning av det nordiska samarbetet vid 
framtagningen av sjölagen, sjölagens historia och betydelsen av standardavtal inom 
sjörätten. 

Det tredje kapitlet beskriver djupare transportörens skadeståndsansvar enligt sjölagen samt 
ger en jämförelse med de övriga transporträttsliga lagarna. I kapitlet beskrivs även närmare 
de regler som gäller för ansvarsbegränsning inom sjörätten och övrig transporträtt samt lite 
kort om andra former av friskrivningsklausuler.  

I det fjärde kapitlet ges läsaren en kort introduktion till de olika skuldformerna och 
framförallt till den grova vårdslösheten. I slutet av kapitlet beskrivs närmare hur begreppet 
grov vårdslöshet kan tolkas dels inom transporträtten och dels inom andra intressanta 
rättsområden. 

Uppsatsens femte kapitel identifierar användbara kriterier för när grov vårdslöshet 
föreligger genom att analysera rättsfall inom främst sjörätt. Även rättsfall rörande övriga 
transportsätt samt andra viktiga rättsområden diskuteras.  

Kapitel sex består av en analys av de kriterier som har identifierats i femte kapitlet samt en 
slutsats. 

Det avslutande kapitlet innehåller en kort sammanfattning av uppsatsen och en avslutande 
egen diskussion där åsikter i närliggande frågor presenteras.  

1.6 Definitioner 
Transportören är den som ingår transportavtal med en uppdragsgivare. Med 
huvudtransportör avses den som ingår det ursprungliga avtalet med uppdragsgivaren. 
Undertransportör är den som utför transporten eller en del av den till följd av ett uppdrag 
från huvudtransportören (eller annan undertransportör).14 

En redare äger fartyg eller del i sådant. Ett företag som äger fartyg och bedriver sjöfart 
benämns rederi. Speditören organiserar transporter för kunds räkning, i vissa fall kan 
speditören även utföra transporten själv. 

                                                 
13 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 11. 

14 13 kap. 1 § sjölagen (1994:1009). 
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 Inledning 

Fraktförare jämställs i uppsatsen med chaufför. En rorsman är en sjöman som har till 
uppdrag att styra fartyget, det vill säga en styrman. Begreppet nautiskt fel förekommer på 
ett antal ställen i uppsatsen. Med nautiskt fel avses fel som har att göra med handhavandet 
av fartyget, såsom exempelvis felnavigering15 

Uttrycken grov vårdslöshet och grov oaktsamhet används som synonymer. 

                                                 
15 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 98. 
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2 Den svenska sjörätten 

2.1 Den svenska sjölagen 
I Sverige regleras sjörätten huvudsakligen av sjölagen som är en omfattande lag bestående 
av 22 kapitel. Sjölagen bygger på internationella konventioner och innehåller regler av såväl 
offentligrättslig karaktär som civilrättslig och straffrättslig. Lagen behandlar centrala regler 
om fartyg och rederiverksamhet och innehåller bestämmelser om exempelvis 
transportörens skadeståndsansvar och fartygspant.16 Vissa delar, såsom de arbetsrättsliga 
reglerna gällande sjömän, har tagits bort ifrån sjölagen och finns istället i särskilda lagar.17 
Sjölagen kan tillämpas på nationella såväl som internationella transporter. 

Sjölagen innehåller många särregler som är specifika för just detta transportsätt. Exempelvis 
spelar det individuella fartyget en stor roll. Många avtal skrivs med ett specifikt fartyg 
namngivet. Lagen innehåller även regler om partrederi som är en speciell associationsform 
som endast finns inom sjörätten.18 Även reglerna om gemensamt haveri är specifika för 
sjörätten. Dessa innebär en fördelning av riskerna mellan redaren och uppdragsgivaren i det 
fall ett haveri skulle uppstå.19 

Vissa delar av sjölagen är dispositiva medan andra delar är tvingande. Till exempel är 
reglerna gällande styckegodstransport och vissa delar av reglerna gällande 
passagerarbefordran tvingande, medan bestämmelserna om befraktning är dispositiva.20 

2.2 Det nordiska samarbetet 
Sedan slutet av 1800-talet har den svenska sjölagen arbetats fram gemensamt av de 
nordiska länderna, då sjölagen från 1891 tillkom genom ett samarbete mellan Sverige, 
Danmark och Norge. Detta är ett av de äldsta exemplen på nordiskt lagstiftningssamarbete. 
Från och med 1920-talet revideras sjölagen även i samarbete med Finland. Sjölagens regler 
är därmed, förutom vissa skillnader i lagens uppbyggnad, lika i de olika länderna och ska så 
långt det är möjligt ges en enhetlig tolkning.21 

Avsikten med det gemensamma lagarbetet är att åstadkomma rättsenhet och samarbetet 
underlättar självklart sjötransport mellan de nordiska länderna.22 Genom samarbetet blir 
också rättsligt material, såsom rättsfall, inte enbart av stor vikt i det land där det 
uppkommer utan det kan även till viss del användas av övriga nordiska länder. Trots de 
likartade samhällsförhållanden och den långa gemensamma rättstradition som föreligger 

                                                 
16 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 33. 

17 Sjömanslag (1973:282). 

18 5 kap. sjölagen och Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 20. 

19 17 kap. sjölagen och Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 21. 

20 13 kap. 4 § sjölagen, 15 kap. 29 § 2 st. sjölagen och 14 kap. 2 § sjölagen. 

21 Prop. 1993/94:195 s. 134. 

22 Wetterstein, Peter, ”Wilful misconduct” och redarens globalbegränsningsrätt ur Festskrift till Kurt Grönfors, Gorton, 
Lars, Ramberg, Jan & Sandström, Jan, Norstedts Juridikförlag, Stockholm 1991, s. 431. 

 6



 Den svenska sjörätten 

mellan Nordens länder är det viktigt att inte okritiskt tolka materialet rakt av, utan hänsyn 
måste tas till de olikheter i rättssystemen som ändå föreligger mellan länderna.23  

Rättsfallssamlingen Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender gör de nordiska domstolarnas 
avgöranden lättillgängliga. Denna rättsfallssamling har underlättat domstolarnas arbete på 
området och har haft en stor betydelse för den nordiska rättsenhet som råder inom 
sjörätten.24 Det finns exempelvis fall där svenska domstolar i sin bedömning hänvisat till en 
annan nordisk domstol, med hänsyn till att sjölagens regler är väsentligen 
överensstämmande i de nordiska länderna.25 Även de övriga ländernas domstolar hänvisar 
till rättsfall från andra nordiska domstolar.26  

2.3 Sjölagens historia 
Sjötransporter har utförts i tusentals år och lagar och regler inom detta transportsätt 
utvecklades tidigt. Under 1600-talet etablerades principen om att sjöfarten skulle vara fri, 
denna princip har dock endast använts i begränsad omfattning.27 

År 1667 författades den första svenska lagen inom sjörätten, vilken reglerade viktiga frågor 
gällande bland annat sjötransportörens ansvar och besättningens arbetsvillkor. Sjölagen 
byggde på den holländska sjörätten som i sin tur byggde på den romerska rätten. 
Bestämmelserna gällande transportörens ansvar formulerades såsom ett strikt ansvar med 
undantag för force majeure. Denna regel, liksom resten av sjölagen, var dispositiv.28 

Sjölagen stod sig fram till 1864 då en ny sjölag arbetades fram. Även denna lag var 
inspirerad av utländsk rätt. Ansvarsregeln från 1667 års lag fanns innehållsmässigt kvar i 
den nya lagen.29 

I slutet av 1800-talet blev friskrivningsklausuler mycket vanliga inom transporträtten. 
Transportörerna friskrev sig ifrån i stort sett allt vilket ledde till att lagstiftarna tvingades 
ingripa genom att formulera tvingande regler om ett minimiansvar för transportören.30 
Detta genomfördes genom 1891 års sjölag som kom till genom ett nordiskt samarbete.31  

Från slutet av 1800-talet pågick ett arbete med att utforma en internationell konvention 
inom sjörättens område. Konventionen, 1924 års internationella konvention rörande 
konossement, antogs sedan i Haag och kallas allmänt Haagreglerna.32 Konventionen 

                                                 
23 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 26. 

24 ND 1949 s. 1-2. 

25 Se exempelvis NJA 1978 s. 14 och ND 2003 s. 18. 

26 Se exempelvis KKO:1995:71 och ND 1997 s. 355. 

27 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 12. 

28 Grönfors, Kurt, Sjötransportörens ansvar – Från 1667 års sjölag till Hamburgreglerna ur Modéer, Kjell Å., 1667 års 
sjölag i ett 300-årigt perspektiv, Nerenius & Santérus, Stockholm 1984, s. 34-35. 

29 Grönfors, K, Sjötransportörens ansvar – Från 1667 års sjölag till Hamburgreglerna, 1984, s. 42. 

30 Grönfors, K, Sjötransportörens ansvar – Från 1667 års sjölag till Hamburgreglerna, 1984, s. 44. 

31 Sjölag (1891:35 s.1). 

32 Prop. 1993/94:195 s. 134. 
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utarbetades och röstades igenom av övervägande engelsmän och därmed genomsyrades 
förslaget av den anglosaxiska rätten. Inspiration hämtades dock även ifrån kanadensisk och 
amerikansk rätt.33 

Haagreglerna är den dominerande konventionen inom sjörätten, reglerna är allmänt 
accepterade och ratificerade av i stort sett alla länder med en betydande sjörättslig handel.  
Konventionen blev svensk lag år 1936.34 

Haagreglerna syftade till att skapa jämvikt mellan befraktar- och redarintressena. De 
sjörättsliga ansvarsbestämmelserna blev till skillnad från tidigare lagstiftning utformade som 
ett presumtionsansvar där transportören var fri ifrån ansvar om denne kunde bevisa att den 
skada som uppstått inte berodde på dennes fel eller försummelse. Undantag gjordes dock 
bland annat för brandskador och så kallat nautiskt fel.35 

Det fanns dock vissa problem med Haagreglerna och de medförde inte den internationella 
enighet man eftersträvat med konventionen. På grund av detta utarbetades ett 
tilläggsprotokoll år 1968, kallat Visbyreglerna, vilket dock endast innebar smärre ändringar. 
Reglerna benämns tillsammans Haag-Visbyreglerna36.37 

År 1978 tog FN fram en konvention inom sjörätten, 1978 års konvention om sjötransport 
av gods, även kallad Hamburgreglerna. Reglerna i konventionen behandlar i stort samma 
område som Haag-Visbyreglerna, men vissa skillnader finns. Det transporträttsliga ansvaret 
är uppbyggt på ett enklare och delvis annorlunda sätt. Exempelvis finns inte möjligheten att 
friskriva sig ifrån brandskador och nautiskt fel.  

Sedan år 1994 har Sverige en ny sjölag. Denna har endast inneburit att mindre förändringar 
har gjorts, främst i form av omredigering och genom språkliga förändringar.38 Dessutom 
har reglerna om godstransport utformats enligt Hamburgreglerna så långt som det är 
möjligt utan att bryta mot Haag-Visbyreglerna. Detta har gjort reglerna något enklare, men 
det innebär ingen större skillnad gällande transportörens ansvar.39 

2.4 Övriga transporträttsliga lagar 
Förutom sjötransporter räknas vägtransporter, järnvägstransporter och lufttransporter till 
området transporträtt. Reglerna gällande de olika transportsätten finns uppställda i flertalet 
lagar. 

I fråga om vägtransport finns två lagar: den ena reglerar inrikes vägtransport och den andra 
reglerar internationell vägtransport. CMR40, en internationell konvention som tillkom 1956, 

                                                 
33 Bagge, Algot, Haagreglerna, SvJT 1923 s. 217-219. 

34 Prop. 1993/94:195 s. 134. 

35 Grönfors, K, Sjötransportörens ansvar – Från 1667 års sjölag till Hamburgreglerna, 1984, s. 51-54. 

36 1968 års tilläggsprotokoll (Haag-Visbyreglerna). 

37 Prop. 1993/94 s.135. 

38 Hellner, J, Sjölagen 1994 – Några lagstiftningstekniska synpunkter, 1996, s. 333. 

39 ND 1993 s. V. 

40 Convention rélative aux contrat de transport international de merchandises par route (CMR). 
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gäller som svensk lag och reglerar den internationella vägtransporten41. Lagen om inrikes 
vägtransport, som bygger på CMR, reglerar transporter inom Sverige. Lagarna innehåller 
endast de civilrättsliga reglerna om förhållandet mellan transportören och uppdragsgivaren.  

Även järnvägstrafiken regleras av två lagar: för inrikes trafik gäller järnvägstrafiklagen42 och 
för internationell trafik gäller lagen om internationell järnvägstrafik43. Båda lagarna är 
baserade på den internationella konventionen COTIF44. Lagarna gäller dessutom för trafik 
med tunnelbana och spårväg.45  

Liksom övriga lagar har även luftfartslagen46 sin grund i internationella konventioner. 
Framförallt är det Warsawakonventionen47 från 1929 som utgör grunden till lagen, den har 
sedan moderniserats genom Montrealkonventionen48 från 1999. Montrealkonventionen 
gäller numera som svensk lag gällande transport av gods och är tillämplig på både nationell 
och internationell flygtransport. 49 

2.5 Standardavtal 

2.5.1 Allmänt om NSAB 
Inom transporträtten används ofta standardavtal mellan uppdragsgivare och transportörer. 
Det vanligaste standardavtalet i Norden är Nordiskt Speditörförbunds Allmänna 
Bestämmelser (NSAB). Andra standardavtal som används inom godstransporter är Alos 
0550 och Orgalime S 2000, i denna uppsats kommer dock endast NSAB att diskuteras.51  

NSAB är framtaget av Nordiskt Speditörförbund i samråd med representanter från både 
transportörorganisationer och uppdragsgivarorganisationer. Avtalet är därmed ett så kallat 
”agreed document”.52 Nordiskt Speditörförbund är en organisation för transportörer som 
består av fyra delorganisationer, en för varje nordiskt land. Förbundet bildades för att bland 
annat förbättra samarbetet mellan de nordiska länderna inom transporträtten och arbeta 

                                                 
41 Lag (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid 

internationell godsbefordran på väg. 

42 Järnvägstrafiklag (1985:192). 

43 Lag (1985:193) om internationell järnvägstrafik. 

44 Convention rélative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF). 

45 1 kap. 1 § järnvägstrafiklagen. 

46 Luftfartslag (1957:297). 

47 Konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell 
luftbefordran (Warsawakonventionen).  

48 Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen). 

49 9 kap. 2-3 §§ luftfartslagen. 

50 Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor 2005.  

51 Stöth, Göran, Transport- och Logistikrätt – En grundläggande redogörelse, Industrilitteratur, Sundbyberg 2006, s. 
24-25. 

52 Stöth, G, Transport- och Logistikrätt – En grundläggande redogörelse, 2006, s. 24. 
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fram gemensamma villkor.53 Förbundet har cirka 750 medlemsföretag, vilket motsvarar 
ungefär 90 % av de nordiska transport-, logistik- och speditionsbolagen.54 I förbundets 
stadgar regleras att alla förbundets medlemmar förbinder sig att använda NSAB i deras 
verksamhet.55 

Den första versionen av NSAB gavs ut 1919 och har sedan dess varit ett viktigt avtal inom 
den nordiska transporträtten. Avtalet har samma bestämmelser och lydelse i alla nordiska 
länder med vissa undantag.56 I denna uppsats kommer tre versioner av NSAB att nämnas: 
NSAB 75, NSAB 85 och det nu gällande NSAB 2000. 

2.5.2 NSAB:s uppbyggnad 
Användningen av standardavtal inom transporträtten är utbredd men det är viktigt att 
notera att standardavtalet endast kompletterar lagstiftningen, då de transporträttsliga 
lagarna delvis innehåller tvingande regler.57  

I första delen av standardavtalet stadgas tillämpningsreglerna för NSAB. Avtalet används 
av medlemmar i Nordiskt Speditörförbunds riksförbund samt då parter hänvisat till 
reglerna i avtal.58 En viktig regel är 2 § som uttalar när speditören anses vara transportör 
och när denne anses vara förmedlare59. Ansvarsreglerna är uppbyggda på olika sätt 
beroende på speditörens uppdrag och därför är det viktigt att skilja mellan transportör och 
förmedlare. Speditören anses vara transportör när denne utför transporten med eget 
transportmedel eller när denne, genom ett uttryckligt transportlöfte eller på annat sätt, 
åtagit sig transportöransvar.60 Enligt 2 § B anses speditören vara förmedlare vid sådana 
transporter som inte omfattas av 2 § A, alltså vid de tillfällen denne inte anses vara 
transportör.  

Transportörens och förmedlarens ansvar för förlust eller minskning av eller skada på 
godset regleras i de särskilda bestämmelserna i tredje delen av avtalet. Ansvarsreglerna är 
som nämnts uppdelade beroende av vilket sorts uppdrag speditören utför. De särskilda 
bestämmelserna innehåller även regler gällande lagring och uppdragsgivarens ansvar.61 

                                                 
53 Nordiskt Speditörförbunds hemsida: http://www.swedfreight.se/sv/Nordiskt-Speditorforbund/Om-

NSF/Nordiskt-Speditorforbund--bakgrund/, 2008-11-07.  

54 Nordiskt Speditörförbunds hemsida: http://www.swedfreight.se/sv/Nordiskt-Speditorforbund/Om-
NSF/Medlemsforbund-och-administration/, 2008-12-04.  

55 15 § stadgar för Nordiskt Speditörförbund: http://www.swedfreight.se/sv/Nordiskt-
Speditorforbund/Om-NSF/, 2008-12-30.  

56 30-31 §§ NSAB 85. 

57 Stöth, G, Transport- och Logistikrätt – En grundläggande redogörelse, 2006, s. 91. 

58 1 § NSAB 2000.  

59 Enligt Ramberg (Ramberg, Jan, Köpavtal – samt transportavtal och andra anslutande avtal, Sveriges exportråd, 
Förlags AB Industrilitteratur, Stockholm 1993, s. 202) avses med förmedlare: då speditören inte avgett 
något transportlöfte, då denne klart anges som ”agent” för fraktföraren eller då uppdragsgivaren angett att 
en viss namngiven transportör ska utföra uppdraget. 

60 2 § A. NSAB 2000. 

61 27 och 28 §§ NSAB 2000. 
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NSAB innehåller även generella regler och regler gällande reklamation, preskription och 
tvistelösning.62 Preskriptions- och tvistelösningsreglerna skiljer sig något åt mellan 
länderna.63 

                                                 
62 Se exempelvis 4, 9, 29 och 31 §§ NSAB 2000. 

63 Stöth, G, Transport- och Logistikrätt – En grundläggande redogörelse, 2006, s. 124-125. 
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3 Transportörens skadeståndsansvar 

3.1 Transportörens ansvar  

3.1.1 Allmänt 
När en uppdragsgivare bestämmer sig för att transportera gods med en viss transportör är 
det inte enbart själva transporten från ett ställe till ett annat som uppdragsgivaren betalar 
för. Denne betalar även för att godset ska komma fram i samma skick i vilket det var när 
det skickades iväg. De transporträttsliga lagarna innehåller därför ett skadeståndsansvar för 
transportören som inträder om godset skadas, minskas eller går förlorat. Transportörens 
ansvar är en central del i lagstiftningen och är beroende av vilken sorts skada som har 
uppstått samt hur ansvarsreglerna i respektive lag är uppbyggda.  

3.1.2 Sjörätten 
Historiskt sett har sjötransportörens ansvar varit omdiskuterat. Ansvaret har utvecklats från 
ett strikt ansvar med vissa undantag för force majeur till ett ansvar där transportören bara 
är ansvarig vid fel eller försummelse, culpaansvar.64  

Ansvaret för skador som uppkommer vid transport är uppdelat på redaransvar och 
transportöransvar. Redaransvaret hittas i 7 kap. sjölagen och innebär ett ansvar för alla de 
skador som kan uppkomma vid driften av ett fartyg.65 Vid skada på gods som uppkommit 
under transport är transportören ansvarig för denna skada. Transportörens ansvar är 
uppdelat i två kapitel: ansvar vid styckegodstransport och ansvar vid befraktning av 
fartyg.66 Reglerna gällande styckegodstransport är tvingande till skillnad från reglerna 
gällande befraktning av fartyg som är dispo 67sitiva.  

                                                

Kapitlet om styckegodstransport i sjölagen behandlar transportörens ansvar för de skador 
som kan uppkomma vid transport av gods, exempelvis sakskada eller skada på grund av 
dröjsmål.68 Enligt dessa regler är transportören ansvarig för godset medan det befinner sig i 
dennes vård, alltså från det att godset mottas tills det avlämnas.69  

Transportörens ansvar för skadat, minskat och förlorat gods regleras i 13 kap. 25 § 
sjölagen, där fastställs att transportören är ansvarig för sakskada vid fel eller försummelse. 
Ansvaret är utformat som ett presumtionsansvar, vilket innebär att det är transportören 
som har bevisbördan.70 Transportören måste alltså visa att skadan inte uppstod på grund av 
fel eller försummelse från dennes sida eller någon som denne ansvarar för. Denna regel 

 
64 13 kap. 25 § sjölagen och Grönfors, K, Sjötransportörens ansvar – Från 1667 års sjölag till Hamburgreglerna, 1984, 

s. 34. 

65 Blom, Birgitta, Sjölagens bestämmelser om redaransvar, P. A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1985, s. 14. 

66 13 kap. och 14 kap. sjölagen. 

67 14 kap. 2 § sjölagen och 13 kap. 4 § sjölagen. 

68 13 kap. sjölagen. 

69 13 kap. 24 § sjölagen. 

70 Se Karnov Internet, sjölagen (1994:1009) 13 kap. 25 §, not 344, den 2 oktober 2008. 
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innehåller inte bara ett ansvar vid de tillfällen transportören själv vållat skadan utan även då 
någon som denne är ansvarig för vållat densamma. Personkretsen för transportörens 
ansvar innefattar exempelvis befälhavaren och medlem i besättningen.71 Vid skada på 
grund av dröjsmål är transportören, enligt 13 kap. 28 § sjölagen, ansvarig på samma sätt 
som för skada på gods. I de fall godset inte lämnas ut inom 60 dagar från den dag 
utlämnade skulle skett anses godset förlorat och ersättning utgår enligt 1

72
3 kap. 25 § 

 kap. 26 § är transportören inte ansvarig för skada om denne kan visa att 

t har gjort sig skyldig till vid 

e svarar för brustit 

ne svarar för orsakat skadan 
genom fel eller försummelse är transportören dock ansvarig. 

är reglerna angående transportörens ansvar uppbyggda på samma sätt i 
båda lagarna.75  

                                                

sjölagen.   

I de fall skada på gods kan hänföras till vissa speciella situationer kan transportören 
undkomma ansvar för skadan. Dessa särskilda ansvarsundantag finns i 13 kap. 26-27 §§ 
sjölagen. Enligt 13
skadan beror på: 

1. fel eller försummelse som befälhavaren, medlem av besättningen, lots eller någon 
annan som har utfört arbete i fartygets tjäns
navigeringen eller handhavandet av fartyget, eller 

2. brand som inte har orsakats genom fel eller försummelse av honom själv. 

Dessa undantag gäller dock inte om transportören eller någon som denn
i tillbörlig omsorg när det gäller att göra fartyget sjödugligt innan resan. 

Enligt 13 kap. 27 § sjölagen är transportören inte ansvarig för sådan skada på levande djur 
som beror på de särskilda risker som är förenade med sådana transporter. Det är upp till 
transportören att visa att skadan uppstått på grund av dessa särskilda risker. Transportören 
kan även undvika ansvar om denne visar att alla de anvisningar som lämnats beträffande 
djuren har följts. I de fall transportören eller någon som den

3.1.3 Övriga transportsätt 
Lagen om inrikes vägtransport innehåller också regler gällande transportörens ansvar för 
godset som ska transporteras. Ansvarsperioden gäller från att godset mottagits tills det har 
utlämnats. Ansvaret är utformat som ett strikt ansvar och gäller skadat, förlorat och 
minskat gods men även skador som uppkommit på grund av dröjsmål.73 Transportören 
kan dock undgå ansvar om denne visar att skadan beror på någon av de ansvarsbefriande 
grunderna som finns uppräknade i lagen. Dessa förhållanden är exempelvis godsets 
bristfälliga beskaffenhet, förhållanden som fraktföraren ej kunnat undvika och vars följder 
denne ej kunnat förebygga och bristfällig paketering eller märkning av godset.74  Då lagen 
om inrikes vägtransport bygger på CMR-konventionen, som gäller för internationella 
vägtransporter, 

 
71 Se även 7 kap. 1 § sjölagen och Grönfors, Kurt, Sjölagens bestämmelser om godsbefordran, P. A Norstedt & 

Söners förlag, Stockholm 1982, s. 155. 

72 13 kap. 28 § sjölagen. 

73 27 § lagen om inrikes vägtransport och Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 88. 

74 28-29 §§ lagen om inrikes vägtransport. 

75 Se exempelvis Art. 17 CMR. 
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Reglerna gällande transportörens ansvar vid järnvägstransporter hittas i 3 kapitlet 
järnvägstrafiklagen. Enligt 3 kap. 22 § är järnvägen ansvarig för gods som skadats, förlorats 
eller minskats samt för skada på grund av dröjsmål under tiden som järnvägen innehar 
godset. Precis som vid vägtransport gäller alltså ett strikt ansvar.76 Järnvägen är dock fri 
från ansvarighet i vissa uppräknade situationer, exempelvis på grund av godsets bristfälliga 
beskaffenhet eller vid transport av levande djur.77 Det är järnvägen som måste bevisa att 
skadan uppkommit på något av de sätt som räknas upp som ansvarsundantag. Gällande 
internationella transporter tillämpas reglerna i COTIF, ansvarsreglerna är där uppbyggda på 
samma sätt som de nationella reglerna.78 

Även luftfartslagen innehåller regler om strikt ansvar för transportören.79 Luftfartslagen 
hänvisar till artiklarna i Montrealkonventionen som är svensk lag. Art. 18.1 reglerar 
transportörens ansvar i de fall godset skadats, minskats eller förlorats. Det finns dock vissa 
ansvarsundantag i Art. 18.2 som omfattar exempelvis krigshandlingar och bristfällig 
förpackning.  

3.1.4 NSAB 
Transportörens ansvar enligt NSAB är utformat som ett strikt ansvar med vissa undantag. 
Dessa undantag finns uppräknade i 16 § NSAB 2000 och föreligger då skadan orsakats av: 

a) Uppdragsgivarens fel eller försummelse, 

b) Handhavande, lastning, stuvning eller lossning av godset som ombesörjts av 
uppdragsgivaren eller någon som handlar för dennes räkning, 

c) Godsets egen naturliga beskaffenhet att lätt fördärvas (...), 

d) Frånvaro av eller bristfällighet i förpackning, 

e) Felaktig eller ofullständig adressering eller märkning av godset, 

f) Felaktiga eller ofullständiga uppgifter om godset, 

g) Förhållande som speditören ej kunnat undvika och vars följder han ej kunnat 
förebygga. 

I det fall transportören genom fel eller försummelse har orsakat eller medverkat till någon 
av de ovanstående sex första orsakerna kan denne inte åberopa undantaget från 
ansvarighet.80 Hänsyn ska även tas till huruvida transportören hade kännedom om 
förhållandet som orsakade skadan.81 

Det finns dock en möjlighet att någon av de transporträttsliga lagarna blir tillämpliga trots 
att parterna avtalat om att NSAB ska gälla. Då transporten ska ske med ett visst 
                                                 
76 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 87-88. 

77 3 kap. 23-24 §§ järnvägstrafiklagen.  

78 3 § lag om internationell järnvägstrafik och avdelning IV Art. 35-36 CIM (Bihang B till COTIF). 

79 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 88. 

80 16 § 2 st. NSAB 2000. 

81 16 § 3 st. NSAB 2000. 
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transportsätt eller då det kan bevisas att skadan uppstod under ett visst transportsätt ska 
den lag som reglerar det specifika transportsättet tillämpas i de fall de tvingande lagreglerna 
avviker från avtalet.82 Det innebär att sjölagens tvingande regler gällande transportörens 
ansvar blir tillämpliga då transporten sker endast via sjö eller då det kan bevisas att skadan 
inträffade under sjötransporten. 

3.1.5 Jämförelse med sjölagen 
Transportörens skadeståndsansvar är uppbyggt på liknande sätt inom transporträtten och 
även standardavtal på området har många likheter med lagreglerna. Transportören har ett 
generellt ansvar för skadat, minskat eller förlorat gods. Skillnaden mellan sjölagen och de 
andra lagarna och standardavtalet är att sjölagen innehåller ett presumtionsansvar medan de 
övriga innehåller ett strikt ansvar. Alla de nämnda lagarna och standardavtalet innehåller 
listade ansvarsundantag, dessa skiljer sig dock något åt mellan transportsätten. Sjölagen 
innehåller endast tre ansvarsundantag medan de flesta övriga rättskällorna innehåller en 
lista med flera undantag.  

Enligt alla rättsreglerna är det transportören som har bevisbördan och måste visa att skadan 
uppstått på sådant sätt som undantar denne från ansvar.  

3.2 Friskrivningsklausuler 

3.2.1 Allmänt 
En viktig del inom avtalsrätten och även transporträtten är säljarens eller transportörens 
ansvar för tjänsten eller godset. Säljaren eller transportören vill ofta avtala bort detta ansvar 
eller åtminstone begränsa detsamma genom en friskrivningsklausul. I vissa fall är det 
möjligt att undkomma ansvaret. Det gäller framförallt vid dispositiv rätt där det är möjligt 
att avtala bort det, men det finns även lagstadgade undantag och begränsningar.  

Utformningen av friskrivningsklausuler kan se ut på flera olika sätt. Villkoret kan 
exempelvis formuleras på det sätt att en säljare eller tillverkare friskriver sig ansvar för 
kvaliteten i en viss vara, det vill säga varan säljs i befintligt skick.83 En sådan klausul kallas 
egenskapsfriskrivning.84 

En annan sorts friskrivningsklausul formuleras så att ena parten inte har rätt att göra 
gällande påföljder av kontraktsbrott, detta kan vara både helt eller delvis. Ett sådant villkor 
benämns påföljdsfriskrivning.85 

3.2.2 Ansvarsbegränsningar 
En ansvarsbegränsning är en friskrivningsklausul som begränsar skadeståndsbeloppets 
storlek till en förutbestämd summa.86 Begränsningen kan ske på olika sätt, exempelvis 
                                                 
82 23 § NSAB 2000, 22 § NSAB 75 och 85. 

83 SOU 1974:83 s. 174. 

84 Lundmark, Thorsten Friskrivningsklausuler – giltighet och räckvidd, Iustus, Uppsala 1996, s. 36-37. 

85 Lundmark, T Friskrivningsklausuler – giltighet och räckvidd, 1996, s. 36-37. 

86 SOU 1974:83 s.174-175. 
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genom ett fastställt högsta belopp eller en särskild beräkningsmodell.87 Även klausuler som 
undantar ansvar för transportören vid en viss typ av skada, exempelvis personskada eller 
förmögenhetsskada, anses vara ansvarsbegränsningar.88 Klausuler som begränsar 
transportörens ansvar används främst för att riskfördela mellan parterna. Det gör det 
dessutom möjligt, framförallt för transportören, att överblicka de ekonomiska risker som 
finns med avtalet.89 

Ansvarsbegränsningar kan vara dels avtalsbaserade och dels lagbaserade. Då de 
transporträttsliga reglerna gällande ansvar vid skada på gods i de flesta fall är tvingande är 
det inte möjligt att avtala om en ansvarsbegränsning. Det finns dock lagstadgade 
begränsningar som blir tillämpliga istället. 

Ansvarsbegränsningar är enligt svensk rättstradition inte tillåtna i de fall skadevållaren 
orsakat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. I fallet NJA 1998 s. 390 slog Högsta 
Domstolen fast att denna princip även gäller inom transporträtten.90 

3.2.2.1 Sjölagen 
Som nämnts är skadeståndsansvaret i sjölagen uppdelat på redaransvar och 
transportöransvar. Reglerna gällande ansvarsbegränsningar är uppdelade på liknande sätt. 

Generella regler gällande redarens rätt att begränsa sitt ansvar vid särskilda situationer till 
ett visst belopp finns i 9 kap. sjölagen. Transportörens rätt till ansvarsbegränsning vid 
styckegodstransport enligt de tvingande reglerna i 13 kap. sjölagen påminner mycket om 
redarens möjligheter till begränsning.  

Transportören har enligt 13 kap. 30 § rätt att begränsa sitt skadeståndsansvar vid skada på 
gods. För att räkna ut det högsta skadeståndsbelopp som transportören är skyldig att betala 
ut används en beräkningsenhet som kallas särskild dragningsrätt (SDR).91 SDR är en 
internationell beräkningsenhet som skapades av den Internationella valutafonden för att 
bland annat göra det enklare att bestämma skadeståndsbeloppet vid internationella 
transporter. 1 SDR är i dagsläget värd ungefär 12 svenska kronor.92 

Transportörens skadeståndsansvar är begränsat till 667 SDR för varje kolli eller enhet av 
godset eller, om ansvaret därigenom blir högre, till 2 SDR för varje kilo.93 Vid enhetslastat 
gods, exempelvis containrar eller lastpallar, gäller särskilda regler för vad som anses vara en 
enhet.94 Även i de fall skada orsakats av någon som transportören svarar för och denne 

                                                 
87 Petersen, J. Günther, Ansvarsfraskrivelse – Med saerligt henblik på aftaler om befordring, forvaring og bearbejdelse, 

Munksgaard, Köpenhamn, 1957 s. 7. 

88 Lundmark, T Friskrivningsklausuler – giltighet och räckvidd, 1996, s. 38. 

89 Lundmark, T Friskrivningsklausuler – giltighet och räckvidd, 1996, s. 209. 

90 NJA 1998 s. 390 (s. 398). 

91 13 kap. 30 § och 22 kap. 3 § sjölagen. 

92 Internationella Valutafondens hemsida: 
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?%20SelectDate=2008-12-
31&reportType=CVSDR, 2008-12-09.  

93 13 kap. 30 § sjölagen. 

94 13 kap. 31 § sjölagen. 
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handlat i tjänsten eller för uppdragets fullgörande kan denna ansvarsbegränsning 
tillämpas.95 

Har transportören själv orsakat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet och med insikt 
att sådan skada sannolikt skulle uppkomma förlorar denne rätten att begränsa sitt 
skadeståndsansvar enligt 13 kap. 33 § sjölagen. Det innebär att transportören får betala ut 
fullt skadestånd istället för de 667 SDR per kolli eller enhet som tidigare nämnts. Det är 
den skadelidande som har bevisbördan för att sådana förhållanden föreligger. Detsamma 
gäller om det är en undertransportör som orsakat skadan genom uppsåt eller grov 
vårdslöshet och med insikt om att sådan skada sannolikt skulle uppkomma.96 I dessa fall 
svarar transportören och undertransportören solidariskt för de skador som uppkommit.97 

Bakgrunden till lydelsen av 13 kap. 33 § sjölagen är en internationell harmonisering som 
gjordes i och med 1976 års konvention gällande ansvarsbegränsningar.98 Förändringen 
gjordes för att uppnå större överensstämmelse med försäkringsrätten och det engelska 
försäkringsbegreppet ”wilful misconduct”. Begreppet betecknar den grad av vållande som 
normalt krävs för att redarens rätt till försäkringsskydd ska bortfalla enligt engelsk rätt.99 
Enligt svenska förarbeten till sjölagen ligger ”wilful misconduct” mycket nära uttrycket 
”recklessly and with knowledge that such loss would probably result” vilket har översatts 
till svenska som: grov vårdslöshet med insikt om att sådan skada sannolikt skulle uppstå.100 

Det är dock endast vid så kallade ”grova egenfel” som rätten till ansvarsbegränsning 
faller.101 Med detta menas att det är transportörens uppsåt eller grova vårdslöshet som är av 
betydelse då det enligt svensk rättstraditionen inte är möjligt att begränsa ansvaret vid egen 
grov vårdslöshet eller uppsåt.102 Är det dock en anställd eller medarbetare som orsakat 
skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet består oftast ansvarsbegränsningen.103 I de fall 
medarbetaren anses ha en sådan självständig ställning och sådana befogenheter att 
företräda transportören att en identifikation med transportbolaget kan anses föreligga blir 
dock ansvarsbegränsningen inte gällande.104  

Såsom tidigare nämnts innehåller 13 kap 33 § sjölagen ett extra krav för att begränsningen 
ska falla vid grov vårdslöshet, nämligen att insikt om att skadan sannolikt skulle uppkomma 
föreligger. Det innebär att det inte räcker att uppdragsgivaren kan bevisa att transportören 

                                                 
95 13 kap. 32 § 2 st. sjölagen.  

96 13 kap. 35 § sjölagen. 

97 13 kap. 37 § sjölagen. 

98 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar. 

99 Wetterstein, P, ”Wilful misconduct” och redarens globalbegränsningsrätt, 1991, s. 429. 

100 Prop. 1982/83:159 s. 110 och Wetterstein, P, ”Wilful misconduct” och redarens globalbegränsningsrätt, 1991, s. 
429-431. 

101 Se Karnov Internet, sjölagen (1994:1009) 13 kap. 33 §, not 352, 1 st., den 2 oktober 2008. 

102 Grönfors, K, Sjölagens bestämmelser om godsbefordran, 1982, s. 77-78.  

103 NJA 1998 s. 390 (s. 398) och Karnov Internet, sjölagen (1994:1009) 13 kap. 33 §, not 352, 2 st., den 2 
oktober 2008. 

104 Grönfors, K, Sjölagens bestämmelser om godsbefordran, 1982, s. 78, Karnov Internet, sjölagen (1994:1009) 13 
kap. 33 §, not 352, 3 st., den 2 oktober 2008. 
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orsakat skadan genom grov vårdslöshet, uppdragsgivaren måste även bevisa att 
insiktskravet är uppfyllt.  

Insiktskravet innebär att transportören måste vara medveten om att en sådan skada som 
inträffade i fallet skulle kunnat inträffa, med andra ord att ett medvetet risktagande 
föreligger från transportörens sida. Det krävs att det är just en sådan skada som inträffade 
som transportören var medveten om skulle kunnat inträffa.105 Har transportören varit 
medveten om att någon annan sorts skada skulle kunnat uppstå spelar detta ingen roll i 
bedömningen.106 Denne har i detta fall inte haft insikt och ansvarsbegränsningen blir 
fortfarande gällande. Kravet på att det är just ”sådan” skada som insikten ska gälla togs in i 
sjölagen i och med ikraftträdandet av 1976 års konvention. Förlagan till sjölagen, Haag-
Visbyreglerna, innehåller inget krav på ”sådan” skada utan enligt dessa regler räcker det 
med att transportören haft insikt om att någon sorts skada sannolikt skulle uppstå.107  

Det krävs enligt nordisk rätt inte en övervägande sannolikhet för att insiktskravet ska anses 
uppfyllt. Sannolikhetsgraden måste dock vara högre än vid den vanliga aktsamhets-
bedömningen.108 

3.2.2.2 Övriga transportsätt 
Även inom de övriga transportlagarna finns möjlighet för transportören att begränsa sitt 
ansvar.  

Enligt lagen om inrikes vägtransport begränsas transportörens skadeståndsansvar vid 
skadat, minskat eller förlorat gods samt vid dröjsmål. Skadeståndets storlek är beroende av 
vilken av dessa sorters skada som har uppstått.109 Enligt 38 § lagen om inrikes vägtransport 
är dock ansvarsbegränsningen inte tillåten då transportören orsakat skadan uppsåtligen eller 
av grov vårdslöshet. Det gäller även då någon som transportören svarar för orsakat skadan. 
Även den internationella CMR-lagen ger transportören möjlighet till ansvarsbegränsning 
men endast då skadan inte orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från transportörens 
sida eller från någon som denne svarar för.110  

Även järnvägstrafiklagen innehåller ansvarsbegränsningar vid skadat, minskat och förlorat 
gods samt vid dröjsmål.111 Enligt 1 kap. 7 § järnvägstrafiklagen är ansvarsbegränsningen 
inte giltig då transportören eller någon denne svarar för orsakat skadan uppsåtligen eller av 
grov vårdslöshet. Vid internationell järnvägstrafik är ansvarsbegränsningen beroende av 
vilken sorts skada som uppstått.112 I de fall skadan uppstått på grund av grov vårdslöshet 
eller uppsåt från transportörens sida är ansvarsbegränsningen inte längre giltig. Vid grov 

                                                 
105 Blom, B, Sjölagens bestämmelser om redaransvar, 1985, s. 100. 

106 Wetterstein, P, ”Wilful misconduct” och redarens globalbegränsningsrätt, 1991 s. 432. 

107 Prop. 1982/83:159 s. 95 och 110. 

108 Wetterstein, P, ”Wilful misconduct” och redarens globalbegränsningsrätt, 1991, s. 432. 

109 32, 34 och 35 §§ lagen om inrikes vägtransport.   

110 Art. 23-29 CMR. 

111 3 kap. 28-30 §§ järnvägstrafiklagen. 

112 Art. 40-42 CIM (Bihang B till COTIF). 
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vårdslöshet åsidosätts dock inte ansvarsbegränsningen helt utan högsta möjliga 
skadeståndsbelopp ökas till dubbelt så mycket som det ursprungliga.113  

Art. 22 i Montrealkonventionen som gäller som svensk lag inom lufttransporter stadgar 
lufttransportörens rätt till ansvarsbegränsning. Skadeståndsansvaret är begränsat till 17 
SDR per kilo då godset skadats, minskats eller förlorats.114 Någon regel om att 
ansvarsbegränsningen inte gäller vid skada på gods som orsakats uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet finns dock inte i Montrealkonventionen.115  

3.2.2.3 NSAB 
NSAB har länge innehållit en rätt till ansvarsbegränsning för transportören, skadeståndet är 
numera begränsat till ett visst antal SDR per kilo.116 Sedan NSAB 85 trädde ikraft finns 
även ett undantag från rätten till ansvarsbegränsning då transportören orsakat skadan 
uppsåtligen.117  

I två danska rättsfall från Højesteret118 diskuteras giltigheten av ansvarsbegränsning i NSAB 
85 och 2000 vid stöld av gods.  

I det första fallet, ND 2005 s. 376, kom domstolen fram till att endast uppsåtliga handlingar 
kunde åsidosätta ansvarsbegränsningen i NSAB 85. Domstolen ansåg inte att 
bestämmelsen i 4 § 2 st. NSAB 85 kunde jämkas till att även innehålla grov vårdslöshet. 

I ND 2005 s. 386 rörde det sig om samma fråga men avseende NSAB 2000. Domstolen 
ansåg att det inte fanns någon anledning att jämka bestämmelsen. Detta eftersom NSAB är 
ett avtal som är framtaget av branschorganisationer och därmed är ett ”agreed document”. 
Vidare ingår regeln om ansvarsbegränsning i ett avtal tillsammans med andra bestämmelser 
som tagits fram genom en avvägning av intressen. Då svaranden inte förfarit uppsåtligt 
gällde ansvarsbegränsningen i 22 § NSAB 2000. Domstolen hänvisade även till det tidigare 
avgörandet, ND 2005 s. 376.  

Det är enligt rättspraxis tydligt att rätten till ansvarsbegränsning enligt NSAB endast faller 
vid uppsåt och inte vid grov vårdslöshet. Det är dock viktigt att även nämna 23 § NSAB 
2000 som stadgar att då transporten ska ske med ett visst transportsätt eller då det kan 
bevisas att skadan uppstod då ett visst transportsätt användes ska reglerna gällande 
ansvarsbegränsning i den lag som reglerar transportsättet tillämpas.119 Med detta menas att 
då det är fråga om en ren sjötransport ska sjölagens tvingande regler gällande 
styckegodstransport tillämpas. Följden blir då att ansvarsbegränsningen inte är gällande i de 

                                                 
113 Avdelning IV Art. 44 CIM (Bihang B till COTIF). 

114 Art. 22 p. 3 Montrealkonventionen. 

115 Se dock art. 22 p. 5 Montrealkonventionen där giltigheten av ansvarsbegränsning vid passagerartransport 
och transport av resgods faller vid uppsåt eller grov vårdslöshet med vetskap om att en skada sannolikt 
skulle uppstå. 

116 Se 21 § NSAB 75, 21 § NSAB 85 och 22 § NSAB 2000. 

117 4 §, 2 st. NSAB 85 och 5 § 2 st. NSAB 2000. 

118 Danmarks högsta instans. 

119 Tidigare 22 § NSAB 75 och 85. 
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fall transportören orsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet med insikt om att 
skadan sannolikt skulle uppstå. 

Ansvarsbegränsningen i NSAB blir därmed endast tillämplig på transporter där något 
särskilt transportsätt inte avtalats om eller vid multimodala transporter då det inte kan 
fastställas när skadan uppstod. 

3.2.2.4 Jämförelse 
Alla de nämnda transportlagarna samt NSAB innehåller en ansvarsbegränsning till förmån 
för transportören. Skadeståndsbeloppen och formel för uträkning av beloppen skiljer sig 
dock något mellan de olika transportsätten.  

Den stora skillnaden mellan sjölagen och de övriga transporträttsliga lagarna och NSAB är 
giltigheten av ansvarsbegränsningar. Enligt NSAB är det endast vid uppsåt som 
begränsningen faller medan de flesta transporträttsliga lagarna inte tillåter 
ansvarsbegränsning vid varken grov vårdslöshet eller uppsåt. Luftfartslagen skiljer sig 
betydligt från de andra då denna inte innehåller någon regel om ogiltighet av 
ansvarsbegränsning vid uppsåt eller grov vårdslöshet vid skada på gods. Sjölagens krav på 
insikt om att sådan skada sannolikt skulle uppkomma skiljer sig även den från de övriga 
lagarna, det medför att det krävs mer för att en ansvarsbegränsning inom sjörätten ska bli 
ogiltig.  

Inom väg- och järnvägstransporter gäller undantaget från ansvarsbegränsning även då 
någon anställd orsakat skadan. I sjölagen krävs det dock att det är transportören eller någon 
som kan identifieras med transportören, exempelvis bolagets ledning, som orsakat skadan. 
Det räcker således inte att en vanlig anställd orsakat skadan enligt sjölagen. 

3.2.3 Ansvarsundantag 
Ett ansvarsundantag åsidosätter helt eller delvis ena avtalspartens skadeståndsansvar vid en 
specifik situation.120 Ansvarsundantag kan vara antingen avtalsbaserade eller lagbaserade. 
Avtalsbaserade ansvarsundantag är självklart endast möjliga att göra i de fall det inte finns 
några tvingande lagregler på området. 

Ett avtalsbaserat ansvarsundantag kallas ansvarsfriskrivning och är vanligt förekommande 
inom transporträtten.121 Ansvarsfriskrivningens giltighet inom den svenska civilrätten är en 
viktig fråga och det anses vara en princip att det inte är möjligt att friskriva sig ifrån ansvar 
vid uppsåt eller grov vårdslöshet.122 En sådan ansvarsfriskrivning anses vara oskälig och 
kan jämkas genom 36 § avtalslagen123.124 Denna princip gäller också inom transporträtten. 

                                                

Exempel på lagbaserade ansvarsfriskrivningar finns i de transporträttsliga lagarna. Enligt 
28-29 §§ lagen om inrikes vägtransport blir fraktföraren fri ifrån ansvarighet vid ett antal 

 
120 SOU 1974:83 s. 174. 

121 Petersen, J.G, Ansvarsfraskrivelse – Med saerligt henblik på aftaler om befordring, forvaring og bearbejdelse, 1957, s. 20. 

122 Grönfors, Kurt, Några anmärkningar om friskrivningsklausuler i transportavtal, SvJT 1958, s. 518-519. 

123 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

124 Lundmark, T, Friskrivningsklausuler – Giltighet och räckvidd, 1996, s. 133. 
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uppräknade situationer och enligt 13 kap. 26-27 §§ sjölagen blir transportören fri från 
ansvar vid brand, nautiskt fel och skada på levande djur.  
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4 Grov vårdslöshet 

4.1 Skuldformer 

4.1.1 Allmänt 
Som tidigare nämnts faller transportörens ansvarsbegränsning vid grov vårdslöshet eller 
uppsåt från transportörens sida. Det är därmed viktigt att bevisa att transportören bär 
skulden för det inträffade.  

Det svenska rättssystemet innehåller tre olika skuldformer som sedan kan graderas olika: 
casus (olycka), culpa (vårdslöshet) och dolus (uppsåt). Det är framförallt viktigt i denna 
uppsats att utreda när vårdslöshet och uppsåt föreligger eftersom grov vårdslöshet anses 
ligga mellan dessa två. 

4.1.2 Casus 
I det fall skada uppstått på godset på grund av en olyckshändelse orsakad av transportören, 
eller någon som denne bär ansvaret för, är inte transportören ansvarig enligt 
transporträttsliga regler.125 Detta överensstämmer även med huvudregeln inom både 
straffrätt och allmän skadeståndsrätt.126  

4.1.3 Culpa 
Vårdslöshet, vilket också kan kallas oaktsamhet eller försummelse, är den skuldform som 
ligger mellan dolus och casus. Begreppet vårdslöshet har två grader; ”vanlig” vårdslöshet 
och grov vårdslöshet. Vårdslöshet nämns på flera ställen inom skadeståndsrätten och andra 
rättsområden hämtar ofta ledning härifrån vid tolkning av begreppet. Skadeståndslagen 
innehåller en culparegel som innebär att skadestånd förutsätter att gärningsmannen utfört 
handlingen med uppsåt eller vårdslöshet.127 Liknande regler hittas exempelvis i de 
transporträttsliga lagarna, se 13 kap 25 § sjölagen. 

Någon lagstadgad definition av culpa finns inte. Begreppet har istället definierats i 
förarbeten, praxis och doktrin. Vårdslöshet anses föreligga ”om skadegöraren inte uppträtt på 
samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas ha handlat, om han 
varit i skadegörarens situation.”128 För att få veta vilket handlande som anses riktigt hämtar 
domstolen ledning i lagar och författningar, myndighetsföreskrifter och andra offentliga 
riktlinjer. Om detta saknas måste en bedömning göras av hur allmänheten skulle handla i en 
liknande situation. Det kan vara exempelvis branschpraxis eller sedvänja. I vissa fall tas 

                                                 
125 13 kap. 25 § sjölagen. 

126 Se exempelvis 1 kap. 2 § och 3 kap. 7 § brottsbalken (1962:700), 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). 

127 Bengtsson, Bertil & Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – En kommentar, Norstedts Juridik AB, Stockholm 
2006, s. 44. 

128 Bengtsson, B m.fl., Skadeståndslagen – En kommentar, 2006, s. 46. 
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även hänsyn till skadegörarens person, exempelvis till dennes yrke. En yrkesman som 
handlar inom sitt område ställs det högre krav på än på en privatperson.129  

Ger dock inte heller dessa kriterier någon ledning till huruvida vårdslöhet föreligger måste 
domstolen göra en så kallad fri culpabedömning. Detta innebär att en riskavvägning görs 
med hjälp av fyra kriterier: risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna 
att förekomma skadan och den handlandes möjligheter att inse risken för skada. Genom en 
helhetsbedömning där de olika kriterierna vägs mot varandra avgörs sedan huruvida 
omständigheterna krävde att den skadevållande skulle ha handlat på ett annat sätt än som 
skedde.130 

Ansvar för vårdslöshet gäller inte endast vid positivt handlande, alltså att en person aktivt 
handlat på det skadegörande sättet, utan även vid underlåtenhet att handla om det funnits 
en skyldighet att handla på ett sätt som hindrat skadan.131  

4.1.4 Dolus 
Precis som gällande culpa finns ingen lagstadgad definition av begreppet ”uppsåt”, utan 
denna har i stället växt fram genom rättspraxis och doktrin.132 Uppsåtsbegreppet kan 
definieras som att någon orsakar en skada genom ett handlande med ”vett och vilja”.133 
Tack vare förarbeten och praxis från Högsta Domstolen har tre grader av uppsåt kunnat 
identifieras: direkt, indirekt och likgiltighetsuppsåt.  

Direkt uppsåt är den starkaste formen av uppsåt. Detta anses föreligga om gärningsmannen 
avsåg att uppnå det brottsliga resultatet eller ansåg att brottet var en nödvändig del för att 
uppnå ett visst resultat.134  

Det indirekta uppsåtet påminner om det direkta men med den skillnaden att 
gärningsmannen inte direkt avser uppnå det brottsliga resultatet. Denne förstår dock att det 
är en självklar följd av handlingen eller att det är en nödvändig bieffekt till eller är 
förbunden med målet med den brottsliga handlingen.135 

Den nedre gränsen av uppsåt har varit föremål för mycket diskussioner. I ett rättsfall från 
Högsta Domstolen, NJA 2004 s 176, fastställdes dock att likgiltighetsuppsåtet är den nedre 
gränsen för uppsåt. Gärningsmannen anses ha varit likgiltig om denne insett att det fanns 
en risk för att gärningen skulle medföra en viss effekt eller omständighet samt att 
gärningsmannen vid gärningstillfället inte ansåg att den risken utgjorde ett relevant skäl för 

                                                 
129 Bengtsson, B m.fl., Skadeståndslagen – En kommentar, 2006, s. 46-47. 

130 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2006, s. 134. 

131 Bengtsson, B m.fl., Skadeståndslagen – En kommentar, 2006, s. 47-48. 

132 SOU 1996:185 del I s. 83. 

133 SOU 1996:185 del I s. 83. 

134 SOU 1996:185 del I s. 86. 

135 SOU 1996:185 del I s. 86. 
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att avstå från gärningen.136 Likgiltighetsuppsåtet avser gärningsmannens faktiska inställning 
till den aktuella handlingen.137  

Straffrättens uppsåtsbegrepp används även inom andra områden, exempelvis inom 
transporträtten.138 

4.2 Grov vårdslöshet 

4.2.1 Allmänt 
Grov vårdslöshet innebär att vårdslösheten är betydligt allvarligare än beträffande ”vanlig” 
oaktsamhet. Begreppet används inom flertalet rättsområden och har betydelse för 
tolkningen av flera rättsregler. Det finns dock ingen generell definition av begreppet grov 
vårdslöshet, utan exakt hur allvarlig vårdlösheten måste vara för att betecknas som grov 
varierar något inom de olika rättsområdena och måste därför tolkas inom varje område för 
sig.139  

Allmänt kan dock sägas att bedömningen av huruvida grov vårdslöshet föreligger kan vara 
influerad av culpabedömningen gällande ”vanlig” vårdslöshet, men att kravet på aktsamhet 
är skärpt och att bedömningen blir strängare i de fall det föreligger en mycket stor skaderisk 
och det är fråga om stora värden.140 

4.2.2 Transporträtt 
Som tidigare nämnts har begreppet grov vårdslöshet betydelse vid bedömningen av 
huruvida en ansvarsbegränsning i sjölagen ska sättas åt sidan eller ej.141 I de andra 
transportlagarna finns liknande regler intagna.142 Begreppet har dock betydelse även på 
andra ställen inom transporträtten.  Ett exempel på detta är att preskriptionstiden för 
skador orsakade av järnvägen i vissa fall förlängs då grov vårdslöshet eller uppsåt 
föreligger.143  

Det anses att det inom transporträtten måste vara fråga om vårdslöshet som ligger på 
gränsen till uppsåt för att den ska kunna bedömas som grov. I de flesta fall handlar det om 
att uppsåt misstänks, men inte kan bevisas. Det är då fråga om ett medvetet risktagande.144 

                                                 
136 NJA 2004 s. 176 (s. 198). 

137 NJA 2004 s. 176 (s. 197).  

138 Wetterstein, P, ”Wilful misconduct” och redarens globalbegränsningsrätt, 1991, s. 431. 

139 NJA 1992 s. 130 (se kap. 5.6.1). 

140 Hellner, Jan, Försäkringsgivarens regressrätt, Uppsala Universitets Årsskrift, Uppsala 1953, s. 65.  

141 13 kap. 33 § sjölagen. 

142 Se exempelvis 1 kap. 7 § järnvägstrafiklagen och 38 § lagen om inrikes vägtransport. 

143 1 kap. 5 § järnvägstrafiklagen. 

144 Grönfors, Kurt, Svensk rättspraxis: Sjörätt och annan transporträtt, SvJT 1992, s. 141. 
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I propositionen till CMR-lagen uttalas att endast i fall av mycket allvarlig natur kan 
vårdlösheten bedömas som grov.145 

Det har även uttalats av flera domstolar i anslutning till bedömning av grov vårdslöshet 
enligt lagen om inrikes vägtransport att begreppet anses ”[...]innebära sådan ytterst allvarlig 
oförsiktighet, som är nära uppsåt och sålunda utvisar en hänsynslös och likgiltig inställning.”146 

4.2.3 Andra rättsområden 

4.2.3.1 Försäkringsrätten 
Inom försäkringsrätten förekommer begreppet grov vårdslöshet på flertalet ställen. I 4 kap. 
5 § 2 st. försäkringsavtalslagen147 stadgas att gällande försäkring gentemot konsument kan 
ersättningen sättas ned i det fall en försäkringstagare genom grov vårdslöshet har framkallat 
ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder. Enligt 8 kap. 11 § försäkringsavtalslagen gäller 
angående företagsförsäkringar att försäkringsbolaget är fritt från ansvar då en 
försäkringstagare har framkallt ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. 

Definitionen av grov vårdslöshet inom försäkringsrätten är snäv. Det har talats om att för 
att grov vårdslöshet ska vara vid handen måste det krävas en ovanlig hänsynslöshet genom 
att försäkringstagaren tagit risker för sig själv och för andra, handlandet ska nästan vara på 
gränsen till uppsåtligt.148 Kriterier för att grov vårdslöshet ska föreligga kan vara att 
vårdslösheten upprepats efter inträffad skada, att handlandet försvårat konsekvenserna av 
skadan eller att den grovt vårdslöse personen har försummat säkerhetsföreskrifter.149  

Den restriktiva tolkningen av begreppet kan motiveras av att konsekvenserna för 
försäkringstagaren blir väldigt långtgående i det fall ersättningen jämkas på grund av grov 
vårdslöshet. Den snäva definitionen motiveras även av att det ofta är fråga om 
konsumentförsäkringar och sociala skyddsbehov då görs gällande. Dessa skäl har ofta fått 
influera begreppets definition även inom andra rättsområden där kommersiella 
avtalsrelationer är vanligast, trots att samma skäl till restriktivitet då inte föreligger.150 

4.2.3.2 Skadeståndsrätten 
Grov vårdslöshet förekommer även inom skadeståndsrätten. Enligt 6 kap. 1 § 
skadeståndslagen kan skadestånd med anledning av personskada jämkas i det fall den 
skadelidande uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet själv har medverkat till skadan. 

Liksom inom försäkringsrätten har begreppet grov vårdslöshet givits en restriktiv tolkning 
inom skadeståndsrätten. Då de båda rättsområdena har många likheter har begreppet 
förklarats på ett liknande sätt som inom försäkringsrätten. Det anses att för att en 

                                                 
145 Prop. 1968:132 s. 132. 

146 ND 2001 s. 154. Se även ND 2004 s. 153. 

147 Försäkringsavtalslag (2005:104). 

148 SOU 1977:84 s. 235.  

149 Dufwa, Bill W, Flera skadeståndsskyldiga, Juristförlaget, Stockholm 1993, s. 1520. 

150 Samuelsson, Per, Byggnadsentreprenad – kvalificerad avvikelse från normal aktsamhet kan utgöra grov vårdslöshet, JT 
1991-92 s. 673 – 675. 
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vårdslöshet ska kunna betecknas som grov måste den vara av ett mycket allvarligt slag. Den 
skadelidandes handling ska vittna om en betydande hänsynslöshet eller nonchalans som har 
medfört en avsevärd risk för andra än den skadevållande. Grov vårdslöshet kan också 
föreligga då skadevållaren har visat en uppenbar likgiltighet för sitt eget liv eller hälsa. Även 
inom skadeståndsrätten anses att handlandet ska vara på gränsen till uppsåtligt.151 

Precis som inom försäkringsrätten kan det sociala skyddsbehovet motivera restriktiviteten, 
då det ofta inte är fråga om kommersiella relationer.152 

4.2.3.3 Bygg- och entreprenadrätten 
Även inom bygg- och entreprenadrätten har definitionen av grov vårdslöshet viss 
betydelse. I standardavtalet AB 72153, som tidigare var det rådande avtalet i branschen, 
stadgas att entreprenören ansvarar för fel som visas ha sin grund i grov vårdslöshet. I 
senare versioner av standardavtalet, såsom det nu gällande AB 04154, har bestämmelsen om 
grov vårdslöshet tagits bort men synen på begreppet kan ändå vara av intresse. 

I motiven till AB 72 anges att gränsen mellan vårdslöshet och grov vårdslöshet kan vara 
svår att dra. Det som vanligtvis kallas yrkesfusk eller byggfusk bör dock under alla 
omständigheter vara grov vårdslöshet. Med detta menas vårdslöshet som misstänks vara 
uppsåt utan att detta kan bevisas. Yrkesfusk är i stort sett det enda som brukar nämnas som 
exempel på grov vårdslöshet inom bygg- och entreprenadbranschen.155 Rättsfallet NJA 
1992 s. 130156 har dock öppnat upp för en bredare syn på begreppet. I avgörandet stadgar 
Högsta Domstolen att ett medvetet risktagande, som yrkesfusk utgör, inte är nödvändigt 
utan även andra allvarliga avvikelser från normalt aktsamt handlande kan vara grovt 
vårdslösa handlingar. Definitionen av begreppet kan ändock ses som restriktiv. 

4.2.3.4 Köprätten 
I de köprättsliga lagarna har begreppet grov vårdslöshet betydelse i vissa fall. Enligt 33 § 
köplagen157 har köparen rätt att åberopa att varan är felaktig om säljaren har handlat grovt 
vårdslöst, trots att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt eller reklamerat inom skälig 
tid. På samma sätt stadgar 24 § konsumentköplagen158 att trots att köparen inte reklamerat 
inom skälig tid får denne åberopa att en vara är felaktig om säljaren har handlat grovt 
vårdslöst. 

                                                 
151 Prop. 1975:12 s. 133. 

152 Samuelsson, P, Byggnadsentreprenad – kvalificerad avvikelse från normal aktsamhet kan utgöra grov vårdslöshet, 1991-
92 s. 673. 

153 Svenska teknologföreningens Allmänna Bestämmelser – för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader 1972. 

154 Svenska teknologföreningens Allmänna Bestämmelser – för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader 2004. 

155 Lindsö, Åke, Juridik för byggbranschen, AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 1996, s. 156 – 157. 

156 Se kap. 5.6.1. 

157 Köplag (1990:931). 

158 Konsumentköplag (1990:932). 
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Det finns inte speciellt mycket skrivet om grov vårdslöshet inom detta område. En 
utredning till den gamla konsumentköplagen159 konstaterar dock att det allmänt sett krävs 
att vårdslösheten är att bedöma som särskilt svår i något hänseende. Som exempel anges att 
säljaren helt har försummat att lämna de nödvändiga instruktioner som behövs för den 
som ska reparera ett fel i en vara, med följden att varan blir skadad eller förstörd. Att 
säljaren lämnar en undermålig vara till köparen med följd att köparen lider förlust anges 
som ytterligare ett exempel.160 

 

                                                 
159 Konsumentköplag (1973:877). 

160 SOU 1972:28. 
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5 Kriterier för grov vårdslöshet 

5.1 Allmänt 
För att kunna definiera begreppet grov vårdslöshet har ett antal rättsfall tagits fram och 
analyserats. Då domstolarnas roll är att tolka lagen i praktiken och därigenom ta ställning 
till de omständigheter som föreligger och göra en bedömning av dessa återfinns i stort sett 
alla kriterier i rättspraxis. Dessutom ger lagtext, förarbeten och doktrin på området liten 
eller ingen ledning till tolkningen av begreppet. I huvudsak har rättsfall inom sjörätten 
använts, men även andra rättsfall har visat sig ha relevans. Praxis från övriga nordiska 
länder har använts då det nordiska lagstiftningssamarbetet gör att lagtexten inom området 
tolkas på liknande sätt. 

5.2 Sjötransport 

5.2.1 Skada på gods vid sjötransport 

5.2.1.1 Allmänt 
En typsituation i utredningen om när grov vårdslöshet inom sjörätten föreligger är att en 
transportör åtar sig att transportera gods på ett fartyg. Sjölagens regler om 
ansvarsbegränsning där transportören begränsar sitt ansvar i det fall godset skadas gäller 
mellan parterna. På något sätt uppstår sedan skada på godset och frågan blir då om 
transportören förfarit grovt vårdslöst samt om denne inte kan åberopa 
ansvarsbegränsningsklausulen. 

5.2.1.2 ND 1993 s. 57  
Ett viktigt rättsfall inom området är ND 1993 s. 57 som är ett prejudikat från den finska 
Högsta Domstolen161.162 I fallet hade ett fartyg kantrat och dess last, en ångpanna, hade 
därigenom sjunkit och förstörts. Haveriet visades bero på att fartyget före avresan inte varit 
i ett sjödugligt skick. Mellan uppdragsgivaren och transportören fanns ett avtal innehållande 
en ansvarsfriskrivningsklausul gällande däckslast (vilket var tillåtet enligt den gamla 
sjölagen).163 Dessutom gällde reglerna om ansvarsbegränsning i sjölagen. Frågan i fallet var 
om transportören förfarit grovt vårdslöst och förlorat sin rätt att friskriva sig ifrån ansvar 
och om därigenom även ansvarsbegränsningen fallit bort. 

Högsta Domstolen i Finland uttalade att den genomförda utredningen visade att 
lastluckorna på fartyget läckt redan innan den aktuella resan påbörjats. Därmed var inte 
skeppet i ett sjödugligt skick. Rederiet var medvetet om detta och tillät ändå resan. Några 
åtgärder för att säkerställa att luckorna var i ett fungerande skick och inte skulle läcka 
gjordes inte, förlitan sattes istället till länspumparna. Dessa fungerade dock inte heller 
korrekt då länspumpsanläggningen varit full med spån, vilket delvis berodde på att rederiet 
underlåtit att städa lastrummet. 
                                                 
161 Den högsta instansen i Finland. 

162 Se även ND 1992 s. 337 (Åbo hovrätts dom). 

163 Enligt 168 § 2 st. sjölagen (1891:35 s. 1) hade transportören bland annat rätt att friskriva sig ansvar för 
gods som lastats på däck. 
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Härigenom ansåg domstolen att fartyget var till den grad sjöodugligt att rederiet, då 
sjöodugligheten inte avhjälpts under resan, genom grovt vållande hade orsakat skadan på 
lasten. Därför hade rederiet i stöd av allmänna avtalsrättsliga principer förlorat rätten att 
åberopa den i avtalet införda ansvarsfriskrivningsklausulen. 

Ansvarsbegränsningen blev dock gällande då rederiet inte haft insikt om att sådan skada 
sannolikt skulle uppstå. I hovrättens dom uttalades att lagstiftarna genom tillägget ”att 
skadan sannolikt uppkommer” har strävat efter att ett obegränsat ersättningsansvar endast 
kan komma i fråga i exceptionella fall då vållandet skulle vara så grovt att det gränsar till 
uppsåt. 

I ND 1993 s. 57 fäste Högsta Domstolen uppmärksamheten på hur rederiet agerat. 
Rederiet hade varit medvetet om att fartyget inte var sjödugligt och trots detta låtit resan 
ske. Dock ansågs rederiet inte ha varit medvetet om den stora risk detta medförde och 
därmed inte haft insikt om att skada sannolikt skulle uppkomma. Dessutom fästes vikt vid 
att felet inte avhjälpts under resan. Rederiet var alltså medvetet om sjöodugligheten, men 
inte risken, och hade underlåtit att avhjälpa detta trots att möjligheten funnits. 

I förevarande fall, då ansvarsfriskrivningen föll bort emedan ansvarsbegränsningen 
fortfarande gällde, kan det konstateras att vårdslösheten var tillräckligt grov för att inom 
transporträtten klassas som grov vårdslöshet. Det förelåg dock inte insikt och 
ansvarsbegränsningen sattes då inte åt sidan, trots den grova vårdslösheten. 

 

5.2.1.3 ND 1994 s. 136 
Ett annat rättsfall som behandlar frågan om grov vårdslöshet vid skada på last är ND 1994 
s. 136164 från norska Høyesterett165.  

Saken gällde ett antal pappersrullar placerade i containrar som skadades under en 
sjötransport över Atlanten.  Detta visade sig bero på att rullarna inte varit tillräckligt 
säkrade i containern.  Mellan parterna gällde ett standardavtal, NSAB 75166, vari en 
ansvarsbegränsning fanns intagen. Domstolen ansåg att denna kunde sättas åt sidan om det 
var fråga om grov vårdslöshet, eftersom det enligt norsk rätt inte är tillåtet med så 
omfattande ansvarsbegränsningar som det var fråga om i fallet samt då de transporträttsliga 
lagarna innehåller regler om åsidosättande av ansvarsbegränsningar vid uppsåt eller grov 
vårdslöshet.  

Pappersrullarna hade placerats med 14 rullar i varje container som hade plats för 20 rullar. 
På detta sätt blev det ett visst avstånd mellan rullarna och den låsningseffekt som uppstod 
om containern lastats med 20 rullar uteblev. Under sjöresan var det dåligt väder och tidvis 
svår sjögång. Härigenom slet sig rullarna och flera av dem välte. Efter resan konstaterades 
att pappersrullarna och även några av containrarna blivit allvarligt skadade. 

Lagmansretten167  gjorde en grundlig utredning om huruvida grov vårdslöshet förelåg. Det 
konstaterades att förvaringen varit klandervärd. Kajinspektören borde ha insett att 
                                                 
164 Se även Eidsivating lagmansretts dom ND 1992 s. 402. 

165 Norges högsta instans. 

166 Se kap. 2.5.1. 

167 Norges andra instans, domar härifrån kan överklagas till Høyesterett.  
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avstånden mellan rullarna skulle leda till att dessa kunde flytta på sig i det hårda vädret som 
normalt råder på Atlanten och att rullarna därmed lätt kunde skadas. Med hänsyn till att 
lasten efter sjöresan skulle fraktas vidare med lastbil framstod lastningen i containrarna som 
än mer klandervärd. 

Vidare konstaterades att transportören borde ha sökt råd hos andra med erfarenhet av 
lastningsmetoder, om tveksamhet angående lastningen rådde. Dessutom lades vikt vid att 
lastningsproblemen inte var särskilt svåra att lösa och även att lastningen var en väsentlig 
del av transportörens uppdrag. Lagmansretten kom härigenom fram till att transportören 
genom kajinspektören förfarit grovt oaktsamt och att företaget måste förstått att skadan lätt 
skulle kunna inträffa. Därmed skulle inte ansvarsbegränsningen i standardavtalet kunna 
åberopas. 

Transportören accepterade lagmansrettens slutsats att kajinspektören varit grovt vårdslös, 
men ansåg inte att detta skulle innebära att ansvarsbegränsningen kunde åsidosättas. 
Transportören överklagade därför till Høyesterett som ansåg att den som beskylldes för 
den grova oaktsamheten, kajinspektören, inte kunde anses vara en del av företagets ledning. 
Frågan blev då om en ansvarsbegränsning kunde sättas åt sidan vid grov vårdslöshet av ett 
företags anställda. Det uttalades att ansvarsregleringen i standardavtalet bygger på en 
avvägning av parternas motstridande intressen och att hänsyn tagits till 
försäkringsmöjligheter och till vem som har närmast att teckna försäkring. Høyesterett kom 
fram till slutsatsen att varken enligt allmänna rättsgrundsatser eller enligt 36 § avtalslagen 
kunde ansvarsbegränsningen sättas åt sidan då företagets anställda gjort sig skyldiga till grov 
vårdslöshet. 

I detta rättsfall görs en intressant genomgång av lagmansretten huruvida grov vårdslöshet 
föreligger eller inte. Høyesterett gick däremot inte in på denna fråga, då den delen inte 
överklagades. Någon anmärkning mot lagmansrettens utredning gjordes dock inte. 
Härigenom kan viss ledning ändå hämtas ifrån denna utredning. Det är dock viktigt att 
betänka att den är ifrån en lagmansrett och något större prejudicerande värde kan 
därigenom inte tillmätas denna utredning. 

Intressant i utredningen i detta fallet är att det inte fastställs att transportören varit 
medveten om att lastningen var felaktig. Däremot slog rätten fast att transportören borde 
ha insett detta. Något medvetet risktagande var det därför inte fråga om. Trots det ansåg 
domstolen att handlandet var grovt oaktsamt. 

5.2.1.4 ND 2002 s. 56 
Ett annat rättsfall som behandlar frågan om grov vårdslöshet är den svenska skiljedomen 
ND 2002 s. 56. Fallet handlar visserligen om befraktning och inte om styckegodstransport, 
men slutsatserna kan ändock vara relevanta i ett vidare perspektiv. 

 I detta fall hade vatten trängt in i lastrummet på ett fartyg beroende på att akterrampen var 
öppen, vilket fick till följd att delar av lasten skadades. Då sjölagens regler gällande 
befraktning är dispositiva finns möjlighet för transportören att i vissa fall friskriva sig ifrån 
ansvar. En sådan friskrivningsklausul fanns intagen i standardavtalet som gällde mellan 
parterna.  

Skiljemännen konstaterade att överstyrmannen på fartyget hade till uppgift att ordna så att 
akterrampen stängdes och skalkades. Vid det aktuella tillfället observerades inte att 
lamporna till rampens indikationssystem inte fungerade. På grund av detta underlät 
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överstyrmannen av försummelse att skalka rampen, vilket innebar att rampen hissades upp 
men det sågs inte till att denna låstes eller säkrades i stängt läge. 

Denna försummelse hade, enligt skiljemännen, avsett fullgörelsen av en fundamental åtgärd 
för skeppets och lastens säkerhet. Följderna av överstyrmannens handlande hade kunnat bli 
synnerligen omfattande. Överstyrmannen ansågs måst ha insett att risken för skada var 
överhängande om rampen inte skalkades. Det kunde dock inte bevisas att överstyrmannen 
haft insikt om att skada sannolikt skulle uppstå eftersom denne inte var medveten om att 
rampen inte skalkats. Det var i fallet inte var fråga om åsidosättande av en tvingande 
ansvarsfriskrivning och skiljedomstolen fann inte något insiktsrekvisit behövde vara 
uppfyllt utan fann att vårdslösheten skulle klassas som grov då den rörde en sådan 
fundamental och viktig åtgärd för fartygets och lastens bevarande. Ansvarsfriskrivningen 
sattes i slutändan dock inte åt sidan då det inte var fartygets ledning utan en person ur 
besättningen som förfarit grovt vårdslöst. 

Ett flertal kriterier diskuteras av skiljemännen i detta avgörande. Inte heller i detta fall kan 
ett medvetet risktagande konstateras utan det nämns istället att överstyrmannen måste ha 
insett skaderisken. Medvetenhet konstaterades dock inte vara något krav, utan grov 
vårdslöshet förelåg ändå. Fokus ligger dessutom på att vårdslösheten rörde en så viktig del 
för fartyget. 

5.2.1.5 Andra rättsfall 
Ett äldre rättsfall ifrån Sø- og Handelsretten168 i Danmark behandlar problemet då last 
försvunnit genom stöld.169 I det aktuella fallet hade 15 % av en last konstgödsel försvunnit 
under en sjötransport, någon anteckning om detta hade dock inte gjorts i konossementet. 
Rätten konstaterade att ersättning skulle utgå då så mycket av gödslet försvunnit att 
transportören borde ha insett att angivelsen i konossementet var felaktig.  Inte heller i detta 
fall kan ett direkt medvetet risktagande bevisas, dock borde transportören insett felet och 
på denna grund anses försummelsen så allvarlig att ersättningsskyldighet uppstår. 

Ett annat rättsfall där vårdslöshet förelåg handlar om varor som blev stulna ombord på ett 
fartyg som låg i hamn.170 Domstolen konstaterade att det, med tanke på sättet inbrottet gått 
till på, kan antas att godset befunnit sig på ett sådant ställe att det förelegat ett trängande 
behov för att detta skulle vaktas även på natten. Det hade även tidigare förekommit stölder. 
Det fick därför kategoriseras som vårdslöshet att godset inte vaktades. 
Ansvarsbegränsningen i detta fall förblev dock gällande och frågan om grov vårdslöshet 
förelåg diskuterades inte. 

I rättsfallet ND 1967 s. 33 från Oslo byrett171 blev ett parti räkor utlämnade till fel 
mottagare utan att denne kunnat uppvisa konossement. Rederiet hade i avtalet begränsat 
sitt ansvar till fakturavärdet. Uppdragsgivaren ansåg sig dock ha förlorat betydligt mer 
pengar än detta värde. Domstolen konstaterade att transportörens agent begått ett 

                                                 
168 Sø- og Handelsretten är en dansk specialdomstol som behandlar mål gällande sjö- och handelsrätt. Domar 

härifrån kan överklagas till Højesteret. 

169 ND 1948 s. 101. 

170 ND 1950 s. 37. Bergen byrett. 

171 Tidigare kallades vissa av Norges tingretter för byretter. Detta var en lägsta instans som kunde överklagas 
till lagmannsrettene. 
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uppsåtligt fel vid utlämnandet av varorna och att transportören var ansvarig för detta fel. 
Rätten konstaterade sedan att det inte är möjligt att begränsa sitt ansvar för uppsåtligt 
begångna fel och full ersättning betalades därför ut till uppdragsgivaren. 

5.2.1.6 Slutsats 
Skada på gods kan uppenbarligen uppkomma på en mängd olika sätt. I de refererade 
rättsfallen var det exempelvis fråga om felaktigt förvarad last, ett sjöodugligt fartyg och 
stulen last. Innan vidare behandling av frågan görs måste det konstateras att det finns få fall 
från högsta instans som direkt behandlar frågan om grov vårdslöshet förelåg vid en 
ansvarsbegränsning. Dessa fall måste tillskrivas en stor betydelse på grund av det 
prejudicerande värde dessa avgöranden har, övriga fall är dock också viktiga och kan även 
hjälpa till att ge en helhetsbild av problematiken. 

Domstolarna har i sin bedömning ställt upp ett antal olika kriterier för att kunna avgöra om 
grov vårdslöshet föreligger. Kriteriet att den skadevållande ska vara medveten om risken 
som uppkommer är vanligt förekommande inom transporträtten. Inom sjörätten krävs 
utöver grov vårdslöshet att även medvetet risktagande föreligger för att en 
ansvarbegränsning ska kunna sättas åt sidan. Medvetenhet är dock inget krav för att ett 
handlande ska kunna anses vara grovt vårdslöst och flera avgöranden bortser från detta 
kriterium. I fallet ND 1994 s. 136 ansågs grov vårdslöshet föreligga då transportören borde 
varit medveten om risken. I ND 2002 s. 56 konstaterade skiljemännen att överstyrmannen 
måste ha insett att risken för skada var hög. 

I ND 1993 s. 57 ansågs transportören ha varit grovt vårdslös då denne inte avhjälpt felet 
fastän detta varit möjligt. Denna underlåtenhet att avhjälpa ett vårdslöst fel kan vara ett 
användbart kriterium i bedömningen då det visar på ett nonchalant och likgiltigt beteende. 

Flera rättsfall hänvisar till avtalet mellan parterna och det uppdrag transportören har och 
fäster vikt vid att transportören inte har följt vad som avtalats. I ND 1994 s. 136 talades i 
bedömningen om att en väsentlig del av uppdraget inte hade följts. Det som avtalats mellan 
parterna och det som ingår i transportörens uppdrag är grundläggande och mycket 
betydande och det är därför allvarligt då en viktig del av åtagandet inte uppfylls. I samma 
fall sågs även det faktum att lasten skulle fraktas vidare efter sjötransporten som en faktor 
som gjorde vårdslösheten allvarligare.  

I fallet ND 2002 s. 56 var ett av de viktigaste kriterierna att vårdslösheten rörde en 
fundamental åtgärd för fartygets säkerhet och bevarande. Liksom att bryta mot en viktig del 
av ett avtal är det allvarligt då en mycket viktig förpliktelse åsidosätts. Med i bedömningen i 
samma fall fanns även att följderna av försummelsen hade kunnat bli stora. Det är alltså 
möjligt att ta hänsyn till risker och vad som skulle kunnat hända istället för att bara ta 
hänsyn till vad som faktiskt hände i det aktuella fallet. 

5.2.2 Skada på skepp vid sjötransport 

5.2.2.1 Allmänt 
Förutom skador på fraktat gods kan även andra skador uppstå vid en sjötransport. Det kan 
hända att ett helt fartyg förstörs genom exempelvis en brand eller något slags sjöhaveri. 
Även vid dessa händelser uppkommer frågor om ansvarsbegränsning och grov vårdslöshet. 
I detta avsnitt finns även fall upptagna som handlar om sjötransporter och fartyg men som 
behandlar andra lagregler. På grund av händelsernas närhet till fall som behandlar sjölagens 
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regler kan ledning hämtas från dessa avgöranden vad gäller begreppet grov vårdslöshet. 
Exempelvis i det fall gods hade förvarats ombord på skeppet och detta hade förstörts i 
samband med att skeppet skadades hade sjölagens regler gällande gods blivit tillämpliga. 

5.2.2.2 ND 2003 s. 500 
En brand uppstod på ett fartyg som var intaget för reparation på en verkstad. Fråga var om 
verkstaden förfarit grov vårdslöst och om ansvarsbegränsningsklausulen i 
reparationskontraktet därmed kunde sättas åt sidan.  

Den norska tingretten172 började med att konstatera att verkstaden hade förvaringsansvar, 
vilket är ett presumtionsansvar, för fartyget medan detta befann sig på verkstaden. Därefter 
försökte domstolen komma fram till brandorsaken, då polisutredningen i detta fall endast 
kommit fram till att branden inte varit anlagd. På fartyget hade svetsarbeten pågått, vilket 
generellt sett innebär en stor risk för att brand skulle uppstå. Domstolen fann det vara mest 
sannolikt att branden uppstått på grund av dessa svetsarbeten och lade därför denna orsak 
till grund för den fortsatta utredningen. 

Vid ett svetsarbete måste särskild försiktighet vidtas och nödvändiga åtgärder för att se till 
att brand inte uppstår måste företas. I det aktuella fallet förelåg i stort sett ingen 
brandsäkerhet. Svetsaren hade befunnit sig ensam uppe på fartygets ståldäck och hade 
ingen översikt över om svetsningen kunde orsaka brand under däck. Det fanns ingen 
utplacerad brandvakt. Då svetsningen var klar hade svetsaren inte undersökt om någon 
brand eller antändning uppstått på grund av svetsningen. 

Domstolen konstaterade att om den rådande brandföreskriften om aktsamt uppträdande 
följts hade branden upptäckts långt tidigare och skadorna hade blivit begränsade. 
Verkstadens handlande avvek markant från normen för aktsamt handlande. Denna norm 
var känd för företaget då det fanns klara handlingsregler för att skydda sig mot brand. 
Dessutom var risken för brand närliggande och stor och det var stora värden som stod på 
spel. Även detta var känt för verkstaden. Kombinationen av hur arbetet utförts tillsammans 
med den bristande brandsäkerheten ledde till branden och denna oaktsamhet konstaterades 
vara grov. Ansvarsbegränsningen sattes därmed åt sidan och verkstaden blev skyldig att 
betala ut full ersättning till skeppets ägare. 

Detta avgörande kommer ifrån en norsk tingrett. Trots det låga prejudikatsvärdet är detta 
fall av intresse på grund av den omfattande utredningen och den utförliga diskussionen 
som görs för att komma fram till om grov vårdslöshet föreligger eller inte. 

I sin bedömning fokuserade domstolen på hur svetsarbeten faktiskt gått till och på att de 
normregler som satts upp brutits av verkstaden. Dessutom konstaterades ett medvetet 
risktagande. 

5.2.2.3 ND 1971 s. 350 
Ett annat intressant fall är ND 1971 s. 350 från Norges Høyesterett. I detta fall hade 
fartygets navigatör inte följt skepparens order utan valt att föra fartyget en annan väg. 
Navigatören seglade i mörkret enbart på intuition då navigationsinstrument, såsom radar 
och ekolod, inte användes överhuvudtaget. Detta fick till följd att fartyget grundstötte. 

                                                 
172 Norges första instans. Domar härifrån kan överklagas till en lagmannsret. 
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Domstolen uttalade att navigatören måste ha varit på det klara med det riskmoment som 
handlandet utgjorde, det fanns dessutom gott om tid att gardera sig mot risken och det 
fanns enkla och närliggande möjligheter att göra detta. Navigatören hade dessutom helt 
åsidosatt de principer som gäller för navigering. Sammantaget fann domstolen att de fel 
som begåtts var så graverande att navigatören närmast får anses ha seglat i blindo och att 
uppträdandet varit direkt ansvarslöst. Därmed kunde navigatörens handlande betecknas 
som grovt vårdslöst. 

Viktiga kriterier i detta fall var det faktum att navigatören måste ha varit medveten om den 
stora risken och att gällande principer åsidosatts. 

5.2.2.4 Andra rättsfall 
Rättsfallet ND 1973 s. 428 från norska Høyesterett handlar om ett skepp som kantrade och 
sjönk medan det låg upplagt i ett färjeläge. Skeppsägarens försäkringsbolag vägrade betala 
ut ersättning då det ansågs att haveriet berott på oförsvarlig förtöjning och bristande tillsyn 
av rederiet och blev därmed stämda på ersättningen.  

Høyesterett ansåg att placeringen i färjeläget och det sätt fartyget blev förtöjt på måste 
förutsätta regelmässig och betryggande tillsyn och det hade rederiet i hög grad försummat. 
Vårdslösheten sågs dock inte som grov då skeppet fyra gånger tidigare legat upplagt på 
samma sätt och tillsynen då varit ordnad på liknande sätt som denna gång.  Därmed kunde 
försäkringsbolaget på denna grund inte kräva frihet från eller nedsättning av ansvaret. 
Beroende av andra orsaker blev dock bolaget i slutändan inte ersättningsskyldigt till 
rederiet. 

I förevarande fall hade rederiet förfarit vårdslöst men inte grovt vårdslöst. Det faktum att 
samma tillsynsförfarande använts av rederiet flera gånger tidigare sågs som en förmildrande 
omständighet, troligtvis då ingen skada tidigare inträffat och rederiet därigenom trott att 
förfarandet varit tillräckligt. 

I det norska rättsfallet ND 1976 s. 132 från en lagmansrett var frågan om ett fartygs 
skeppare varit grovt vårdslös då en grundstötning skedde. Lagmansretten konstaterade att 
grundstötningen skett på grund av att skepparen givit fel order till rorsmannen. Då 
skepparen inte förvissade sig om att den kurs denne menade att segla var rätt uppfattad av 
rorsmannen och då skepparen inte kontrollerade att denna kurs följdes hade skepparens 
handlande varit grovt vårdslöst.  

Ett svenskt avgörande173 från en hovrätt handlar om ett fartyg som grundstött. Vid 
tidpunkten var skeppet underbemannat och grundstötningen ansågs ha berott på att den 
styrman som ensam vaktat på bryggan somnat. Domstolen ansåg att skeppets befälhavare 
agerat grovt vårdslöst då vakthållningen enligt de grundläggande säkerhetsreglerna 
försummats, eftersom endast en man varit satt att bevaka fartygets framförande. Dessutom 
ägde resan rum nattetid i en trafikerad led vilket innebar en hög risk för skada.  

I rättsfallet ND 1990 s. 199 från en norsk byrett förliste ett fartyg efter en grundstötning 
som berodde på att rorsmannen, som efter order av skeppsredaren var ansvarig för 
skeppets styrning, sov medan fartyget gick på autopilot. Frågan var om skeppsredaren varit 
grovt vårdslös genom att lämna över styrningen till rorsmannen som inte ens hade fyllt 18 
år. Rätten konstaterade att vid den sortens sjöfart som det var fråga om i fallet fanns det 

                                                 
173 ND 1984 s. 28. 
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begränsad tid för besättningen att kunna sova. Vid den aktuella tidpunkten hade 
skeppsredaren arbetat så länge att det var nödvändigt för denne att få vila. Det hade 
inneburit en större risk om skeppsredaren fortsatt arbeta än om, som skedde, styrningen 
lämnats över till någon annan besättningsman. Skeppsredarens handlande hade inte 
inneburit grova överträdelser av de lagregler och föreskrifter som gällde. Skeppsförarens 
ansvar enligt dessa regler innebar ingen skyldighet att hela tiden själv vara i aktiv tjänst, utan 
det var möjligt att delegera uppgifter till övriga personer i besättningen. På grund av detta 
ansågs inte skeppsredaren ha förfarit grovt vårdslöst. 

5.2.2.5 Slutsats 
Vid domstolens bedömning om grov vårdslöshet föreligger vid skada på skepp har ett 
flertal kriterier tagits in i beräkningen. Såsom vid bedömningen om grov vårdslöshet 
föreligger vid skada på gods är även här medvetet risktagande ett viktigt kriterium. I ND 
2003 s. 500 talas det om att företaget var medvetet om både de säkerhetsföreskrifter som 
gällde vid svetsningen och att risken för brand då dessa föreskrifter inte följdes var stor. I 
ND 1971 s. 350 uttalas att navigatören måste ha varit medveten om risken av handlandet. 

Ett annat kriterium som framkommer ur flertalet avgöranden är huruvida föreskrifter och 
normregler följts. Att detta är ett viktigt kriterium påvisar skillnaden mellan ND 1984 s. 28 
och ND 1990 s. 199. Omständigheterna i fallen är liknande men i ND 1984 s. 28 ansågs 
grov vårdslöshet föreligga då vakthållningen enligt de gällande säkerhetsreglerna åsidosatts 
medan vårdslösheten i ND 1990 s. 199 inte ansågs vara tillräckligt allvarlig bland annat 
eftersom de lagregler och föreskrifter som var tillämpliga hade följts. 

I rättsfallet ND 1973 s. 428 från norska Høyesterett ansågs företagets handlande vara 
vårdslöst men dock inte grovt vårdslöst, vilket grundades till stora delar på att fartyget 
skötts på samma sätt vid ett flertal tillfällen tidigare. I detta fall tog alltså domstolen hänsyn 
till tidigare händelser och vägde in dessa i bedömningen. 

Andra kriterier som framkommer ur rättsfallen är hur sedvänjan ser ut i branschen samt att 
den skadevållande valt det bästa av flera dåliga alternativ. I ND 1990 s. 199 ansågs 
vårdslösheten inte vara grov då risken för skada hade varit ännu större om skeppsredaren 
handlat annorlunda.  

5.3 Övriga rättsområden 
I följande kapitel analyseras rättsfall från andra områden än sjörätt, till stor del 
transporträttsliga fall. Andra transportsätt har hämtat inspiration från sjörätten vid 
utformningen av de transporträttsliga lagarna.174 Järnvägstransporter och vägtransporter 
kan jämföras med sjötransporter då rättsreglerna gällande ansvarsbegränsningens ogiltighet 
vid grov vårdslöshet är väldigt lika.175 Trots att järnvägstrafiklagen och lagen om inrikes 
vägtransport inte innehåller något krav på insikt från transportörens sida kan ledning 
hämtas om hur begreppet grov vårdslöshet ska tolkas.  

                                                 
174 Gorton, L, Transporträtt – En översikt, 2003, s. 21. 

175 1 kap. 7 § järnvägstrafiklagen, 38 § lagen om inrikes vägtransport och 13 kap. 33 § sjölagen. 
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Vidare har domstolarna visat att denna koppling är möjlig då de i avgöranden gällande ett 
transportsätt hänvisat till domar och lagregler rörande andra transportsätt.176 Inom 
vägtransport finns många rättsfall som behandlar frågan om när grov vårdslöshet 
föreligger. Domstolarna gör i dessa fall mycket utförliga och upplysande utredningar som i 
många fall kan hänföras till sjörätten på ett mycket bra sätt. Gällande järnvägstransporter är 
tillgången på rättsfall mycket mindre, ett svenskt rättsfall finns dock på området.177 

Några rättsfall gällande luftfart kommer inte att tas upp då ansvarsbegränsningen gällande 
skada på gods i luftfartslagen är absolut och därmed inte  blir ogiltig vid grov vårdslöshet. 
Det saknas därför rättsfall som kan användas som ledning till hur begreppet ska tolkas.  

Även utanför transporträtten har grov vårdslöshet betydelse och definitionen av begreppet 
har belysts i flertalet avgöranden. Trots att rättsfallen behandlar frågor inom 
skadeståndsrätt och bygg- och entreprenadrätt kan de kriterier som tas fram vara till viss 
ledning för definitionen även inom transporträtten. 

5.4 Vägtransport 

5.4.1 Skada på gods vid vägtransport 

5.4.1.1 Allmänt 
Precis som inom sjörätten händer det att gods skadas under leveransen även vid 
vägtransport. Dessa rättsfall behandlar frågan om grov vårdslöshet vid skada på gods under 
transporten. 

5.4.1.2 NJA 1986 s. 61 
Ett svenskt omtalat rättsfall som behandlar frågan om grov vårdslöshet enligt 38 § lagen 
om inrikes vägtransport är NJA 1986 s. 61. 

Bakgrunden till rättsfallet var att Loffes Trailertransport i Lidingö AB fick ett uppdrag att 
transportera en grävmaskin. Grävmaskinen lastades på en trailer som kördes av en förare 
som hade erfarenhet av tunga och svåra transporter. Under transporten skadades 
grävmaskinen då ekipaget fördes under en för låg viadukt. Chauffören var medveten om att 
grävmaskinen som var lastad på trailern hade en högsta höjd om 400- 418 cm, vidare kände 
denne till att viadukterna i området var av varierande höjd. Inför viadukten fanns tredubbla 
varningsskyltar uppsatta som informerade om att den fria höjden endast var 360 cm.  

Domstolen gjorde en jämförelse mellan 38 § lagen om inrikes vägtransport och 13 kap. 33 
§ sjölagen178 i fråga om ordalydelse. Enligt sjölagen krävs insikt om att skadan sannolikt 
skulle uppkomma. Något sådant krav ansågs dock inte gälla för vägtransport och 
chauffören ansågs inte heller ha varit medveten om risken vid tidpunkten för skadan.  

Enligt domstolen hade chauffören förfarit vårdslöst då denne inte tänkte på att lasten var 
hög och därmed kanske inte kunde passera fritt. Domstolen diskuterade även att 
                                                 
176 ND 2002 s. 56, ND 1992 s. 402 lagmannsrettens avgörande (se även Høyesterett ND 1994 s. 136) och 

ND 1991 s. 123. 

177 NJA 1951 s. 656 (se kap. 5.5.1). 

178 Dåvarande 120 § sjölagen (1891:35 s. 1). 
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chauffören i fråga var erfaren gällande liknande transporter, att siktförhållandena var goda 
och de många varningsskyltar som fanns. Domstolen ansåg dock inte att chaufförens 
förfarande varit så svårartat att det borde anses som grovt vårdslöst. Ett justitieråd var 
skiljaktigt och ansåg att förfarandet skulle anses som grovt vårdslöst.  

Ett finskt Högsta Domstolsavgörande från 1995179 behandlar i stort sett samma fråga och 
rätten hänvisar till den svenska domen som stöd för sitt avgörande som i väsentliga delar 
följer det svenska. 

5.4.1.3 ND 1995 s. 238 
Rättsfallet ND 1995 s. 238 är ett norskt fall från Høyesterett där en maskin skadades under 
transporten och transportörens körning ansågs grovt vårdslös. Domstolen konstaterade att 
den grova vårdslösheten förelåg då det var fråga om ”et mer markert avvik fra vanlig forsvarlig 
handlemåte enn det man krever ved alminnelig uaktsomhet.”180  

Vid bedömningen av huruvida grov vårdslöshet förelåg i fallet lade domstolen vikt vid det 
faktum att lastbilssläpets fjädring var anpassad för en tyngre last. Chauffören var medveten 
om att lasten endast vägde 10,7 ton och att släpets fjädring var anpassat för ett fullastat släp 
som då väger 22 ton. Chauffören måste därför ha förstått att den lättare lasten kunde bli 
utsatt för mer skakning än om denne kört ett fullastat släp. Trots detta körde chauffören 
med en genomsnittsfart som låg över de lagliga fartgränserna även efter att denne 
registrerat ojämnheter i vägbanan och starka skakningar av lastbilen och lasten. Chauffören 
hade inte någon tidsfrist för transporten utan kunde använda den tid som var nödvändig 
för en försvarlig körning. Domstolen ansåg därför att körningen varit grovt vårdslös.  

5.4.1.4 ND 2000 s. 39 
I ett svenskt hovrättsfall ansågs ett bolag inte handlat grovt vårdslöst vid skada på gods 
under transport.181 I fallet transporterade en underleverantör bär och enligt avtalet mellan 
uppdragsgivaren och huvudleverantören skulle bären fraktas med kyltransport. Då 
underleverantören övertog transporten lastades bären över till en lastbil utan kylanläggning, 
det fanns nämligen ingen anteckning på fraktsedeln om att transporten skulle ske med 
kyltransport. När bären anlände till Sverige var de förstörda. 

Hovrätten anförde att det inte fanns några bestämmelser i CMR-lagen om 
underleverantörers ansvar då denne åtar sig hela transporten, svensk rätt har dock ansett 
ansvarsbestämmelserna för underleverantörer vid successiva transporter analogt 
tillämpliga.182 Domstolen ansåg vidare att CMR-lagen inte innehåller något krav om ett 
medvetet risktagande, till skillnad från sjölagen, för att ansvarsbegränsningen ska 
åsidosättas. Det krävs dock en oaktsamhet av mycket allvarlig natur.183 

                                                 
179 KKO:1995:71. 

180 ND 1995 s. 238 (s. 248). 

181 ND 2000 s. 39. 

182 Kap. VI CMR, se även NJA 1996 s. 211. 

183 Domstolen hänvisade även till NJA 1986 s. 61 (se kap. 5.4.1.2). 
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Då det i fallet inte fanns någon branschpraxis som talade emot att frakta bär utan 
kyltransport fann domstolen att transportören, trots att denne åsidosatt sin omsorgsplikt, 
inte förfarit grovt vårdslöst. 

5.4.1.5 Andra rättsfall 
Ett rättsfall från Højesteret i Danmark behandlade frågan om grov vårdslöshet vid skada på 
gods som uppkommit efter omlastning trots omlastningsförbud.184 Fallet handlade om en 
maskin som skulle fraktas med lastbil från Tyskland till Norge. I fraktbrevet var ett 
omlastningsförbud intaget, trots det lastades maskinen om från lastbilen till ett skepp och 
fraktades som däckslast sista biten till Norge. Under sjötransporten blev maskinen skadad 
och fick skickas tillbaka till Tyskland för att repareras.  

Domstolen ansåg att transportören blivit meddelad om omlastningsförbudet och då denne 
inte invände mot förbudet ansågs det ha blivit godkänt. När transportören trots förbudet 
lastade om maskinen utsattes den för en betydlig risk och därför ansågs transportörens 
handlande vara grovt vårdslöst. 

En finsk hovrätt185 kom till samma slutsats i ND 2004 s. 153 där det rörde sig om ett 
pålastningsförbud. Viktigt att notera är att det i fallet rörde sig om farligt gods, det är dock 
möjligt att göra jämförelser mellan utgången i detta fallet och utgången i nyss nämnda 
fall.186 Domstolen ansåg att det faktum att fraktföraren måste ha varit medveten om 
skaderisken och hur denne förhållit sig till den samt vilket förfarande som kan förväntas av 
en yrkeskunnig och omsorgsfull fraktförare var de viktigaste förhållandena vid 
bedömningen. Transportören hade vid flera tillfällen tidigare fraktat liknande gods för 
uppdragsgivarens räkning och måste ha ansetts vara medveten om det pålastningsförbud 
som gällde då det fanns angivet på fraktsedeln och då det behandlats i de årliga 
förhandlingarna mellan parterna. Transportören bröt därmed mot en mycket viktig 
handlingsnorm och ansågs ha handlat grovt vårdslöst. 

5.4.1.6 Slutsats 
Ett kriterium som återkommer i flera av rättsfallen gällande skada på gods är 
transportörens medvetenhet om skaderisken. Det diskuteras i NJA 1986 s. 61 där 
domstolen kommer fram till att det inte finns något krav på medvetet risktagande vid 
vägtransport för att ansvarsbegränsningen ska sättas ur spel. Grov vårdslöshet kan därmed 
förekomma även om något medvetet risktagande inte föreligger.  

Transportörens medvetenhet diskuteras inte bara med hänsyn till risken för skada utan 
även med hänsyn till de förhållanden som medfört skadan. Transportörens medvetenhet 
om förhållanden diskuteras exempelvis i ND 2004 s. 153 där transportören var medveten 
om pålastningsförbudet men inte nödvändigtvis om risken för skada vid brott mot 
förbudet.  

Även risken för skada var en faktor i ND 1993 s. 87 som gjorde att vårdslösheten ansågs 
som grov. Transportören ansågs ha påfört godset en betydlig risk och denne hade därför 
handlat grovt vårdslöst.  

                                                 
184 ND 1993 s. 87. 

185 Andra instansen i Finland. Domar härigrån kan överklagas till Högsta Domstolen i Finland. 

186 ND 1993 s. 87. 
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I ND 2004 s. 153 diskuterades även vikten av yrkeskunnighet och erfarenhet hos 
transportören. Dessa faktorer ansågs bidra till att vårdslösheten kan anses som grov. 
Detsamma diskuterades även i NJA 1986 s. 61. 

Ett ytterligare kriterium som diskuterats i dessa rättsfall är åsidosättande av lagregler, 
parternas avtal eller branschpraxis. I ND 2000 s. 139 ansågs grov vårdslöshet inte föreligga 
då något åsidosättande av branschpraxis inte skett. I ND 2004 s. 153 bröt transportören 
mot en viktig del av avtalet och ansågs därför förfarit grovt vårdslöst. Slutligen diskuterades 
vikten av brott mot en lagregel i ND 1995 s. 238 där detta var en bidragande orsak till att 
transportören ansågs handlat grovt vårdslöst. 

5.4.2 Stöld av gods vid vägtransport 

5.4.2.1 Allmänt 
En relativt vanlig skada under vägtransport är att godset blivit stulet av någon utomstående 
eller av någon som transportören är ansvarig för. Transportören ansvarar i dessa fall på 
samma sätt som om godset skadats.  

5.4.2.2 ND 2005 s. 34 
I Sverige har ett hovrättsfall behandlat frågan om grov vårdslöshet vid stöld. Det gällde en 
trailer med värdefullt gods i form av radioartiklar som stals från ett inhägnat 
terminalområde. Trailern skulle egentligen ha körts till Trelleborg men chauffören trodde 
att den skulle köras till Helsingborg. I Helsingborg blev trailern stående över natten i ett 
inhägnat terminalområde då det var för sent att skicka den vidare, under natten blev trailern 
stulen. Att lasten levererades till fel stad ansågs vara en olyckshändelse. Domstolen uttalade 
att då trailern blev bättre bevakad i Helsingborg än vad den hade blivit i Trelleborg och då 
området var inhägnat och låst samt kontrollerades vid flertalet tillfällen under natten av ett 
bevakningsföretag var transportörens förfarande inte grovt vårdslöst. Hovrätten ansåg att 
förfarandet inte ens kunde anses vårdslöst.  

5.4.2.3 Stöld av gods från lagerplats 
Två danska rättsfall från Højesteret behandlar frågan om grov vårdslöshet då gods blivit 
stulet från en obevakad och oinhägnad lagerplats. 

I ND 1991 s. 123 lämnade transportören lastbilen med värdefullt gods i ett industrikvarter 
under en helg. Domstolen ansåg att grov vårdslöshet förelåg trots att några särskilda 
förhållningsregler för transporten inte hade avtalats mellan transportören och 
uppdragsgivare. Chauffören hade förfarit grovt vårdslöst då denne parkerade lastbilen vid 
ett oinhägnat och obevakat industriområde och därmed påfört godset en hög stöldrisk. 

Liknande förhållanden förelåg i ND 2001 s. 70 där transportören också lämnade lastbilen i 
ett industriområde under en helg. Chauffören var inte medveten om att godset innehöll 
värdefulla och stöldbegärliga varor och domstolen ansåg därför inte att denne handlat grovt 
vårdslöst. Domstolen uttalade även att det är grovt vårdslöst att parkera en trailer med 
stöldbegärligt gods i ett industriområde en längre tid. Det krävs dock att transportören varit 
medveten om att godset var stöldbegärligt.187 Då själva transporten i fallet utfördes av en 
undertransportör utredde domstolen även om huvudtransportören förfarit grovt vårdslöst. 

                                                 
187 Se även ND 1991 s. 123 (5.4.2.3). 
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Domstolen ansåg att så var fallet då denne var medveten om godsets stöldbegärliga 
karaktär men inte meddelade undertransportören om detta. 

I tre danska rättsfall, ND 2003 s. 236 från Højesteret och ND 2003 s. 122 och ND 1988 s. 
78 från Sø- og Handelsretten, konstaterade domstolarna att då transportörerna lämnat 
godset på ett sätt som var sedvanligt inom branschen hade de inte förfarit grovt vårdslöst.  

I ett fall från en dansk landsret188, ND 2005 s. 413, ansågs transportören ha förfarit grovt 
vårdslöst då två bärbara datorer stals av personer med fri tillgång till lagerplatsen. 
Datorerna var inte skyddade i en värdebox eller kameraövervakade utan var endast 
inplastade med genomskinlig plast så alla kunde se innehållet. Domstolen ansåg att 
transportören förfarit grovt vårdslöst då denne inte skyddade det värdefulla godset bättre 
mot stöld. 

5.4.2.4 Stöld av gods i särskilt riskfyllda länder 
I vissa länder eller områden är risken för stöld av gods särskilt stor. Det är därför troligt att 
det ställs högre krav på transportören vid transport till sådana platser.  

Tre rättsfall rör stöld av gods vid obevakade rastplatser i norra Italien, ND 2005 s. 60 från 
Finlands Högsta Domstol, ND 2003 s. 115 från Danmarks Højesteret och ND 1999 s. 100 
från danska Sø- og Handelsretten. I alla tre fall hade chauffören möjlighet att välja en 
annan rastplats då det i området fanns flertalet bevakade rastplatser inom rimligt avstånd. I 
nyss nämnda ND 2003 s. 115 ansåg dock domstolen att chauffören inte förfarit grovt 
vårdslöst då denne med stor sannolikhet hade stannat enbart på grund av toalettbesök. Det 
ansågs vara en godtagbar anledning för att välja ett osäkrare alternativ trots att chauffören 
varit medveten om den höga stöldrisken i området.  

Även i ND 2005 s. 60 ansågs chauffören inte handlat grovt vårdlöst. Domstolen ansåg att 
chauffören kunde ha minskat risken för stöld genom att exempelvis stanna vid en säkrare 
rastplats eller vidta särskilda säkerhetsåtgärder. Chauffören var vidare erfaren gällande 
liknande transporter, medveten om den höga stöldrisken i området och måste varit 
medveten om lastens värde. Rätten ansåg dock inte att något hänsynslöst risktagande 
förelåg då stöld av ett låst fordon under den förhållandevis korta tiden inte visade på något 
medvetet risktagande eller nonchalans om godsets säkerhet. Enligt domstolen ska 
tyngdpunkten i diskussionen om huruvida en handling är grovt vårdslös ligga på 
fraktförarens vetskap om skaderiskerna och hur fraktföraren förhåller sig till dessa samt 
vilket förfarande som kan förväntas av en yrkeskunnig och omsorgsfull fraktförare. 

I det tredje rättsfallet, ND 1999 s. 100 var chauffören grovt vårdslös då denne, förutom att 
ha valt en osäker rastplats trots att denne hade andra möjligheter, även borde ha varit 
medveten om den stora risken för stöld som förelåg i området. Skillnaden i utgången 
mellan detta rättsfall och det nyss nämnda ND 2005 s. 60 kan bero på att det i ND 1999 s. 
100 rörde sig om en jämförelsevis osäker lastbil med olåst bakdörr.  

I ND 2004 s. 129 från en finsk hovrätt och i ND 1999 s. 94 från den danska Sø- og 
Handelsretten rörde det sig om stöld av gods i Ryssland. Rättsfallen rörde situationer där 
personer som utgivit sig för att representera mottagaren fått chaufförerna att köra varorna 
till ett annat utlämningsställe än det som angivits på fraktsedeln. Domstolarna ansåg att 
båda transportörerna måste varit medveten om att det vid händelsetidpunkten förekommit 

                                                 
188 Danmarks andra instans. Domar härifrån kan överklagas till Højesteret i Danmark. 
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många stölder av gods på liknande sätt i Ryssland och att det ansågs vara ett riskområde. I 
ND 2004 s. 129 ansåg domstolen att fraktföraren uppvisat ett likgiltigt beteende och att 
grov vårdslöshet därmed förelåg. Avgörande för att transportören ansågs grovt vårdslös i 
ND 1999 s. 94 var att stölden berodde på omständigheter som fraktföraren kunde ha 
undvikit samt att transportören måste varit medveten om den stora risken. 

I ett rättsfall från danska Sø- og Handelsretten, ND 2000 s. 103, gällde saken rån. 
Chauffören hade handlat vårdslöst då denne åkt iväg till en annan mottagningsplats med en 
okänd man trots dennes medvetenhet om risken för stöld i Moskva. Rätten ansåg dock att 
vårdslösheten inte var grov då chauffören inte hade kunnat förhindra rånet då denne blev 
överfallen och skjuten.  

5.4.2.5 Andra rättsfall 
I ett norskt rättsfall från en lagmannsrett, ND 1997 s. 355, blev godset stulet utanför 
mottagarstället då fraktföraren lastade av godset och ställde det utanför dörren till 
mottagarstället då ingen mottagare fanns på plats. Domstolen ansåg att fraktföraren tog en 
stor risk när denne själv kvitterade försändelsen, denne lämnade inte heller något 
meddelande till mottagaren om när leveransen skulle ske. Domstolen uttalade att 
fraktföraren lämnade godset på ett osäkert och oskyddat område, det hade tidigare skett 
stölder från området men om fraktföraren var medveten om detta diskuterades inte. 
Fraktföraren hade enkelt kunnat undvika situationen genom att ringa transportören och 
fråga efter vägledning. Domstolen uttalade att ett brott mot en central handlingsnorm inom 
branschen som innebär en betydlig risk för att godset blir stulet måste anses som grovt 
vårdslöst. Fraktföraren hade därmed förfarit grovt vårdslöst.  

I ND 2003 s. 158, ett fall från en danska landsret, var den viktiga frågan huruvida 
transportören varit grovt vårdslös genom att vänta tills denne anlände vid mottagarplatsen 
innan stölden av godset anmäldes till polisen. Domstolen ansåg att det måste vara naturligt 
och sedvanligt att meddela polisen så fort som möjligt vid stöld av gods. Det är också 
troligt att chanserna att återfinna godset är större i de fall polisen meddelas direkt. 
Transportören har en plikt att tillvarata uppdragsgivarens intresse och denna omsorgsplikt 
anses åsidosatt då transportören inte anmäler stöld till polisen. Ett sådant åsidosättande 
måste anses vårdslöst. Det kan dock inte anses som grovt vårdslöst då det inte är bevisat att 
det hade haft betydelse för återfinnandet av godset.   

5.4.2.6 Slutsats 
I det svenska rättsfallet ND 2005 s. 34 lade domstolen tyngdpunkten på att godset 
skyddades genom inhägnad, lås och vaktpatrull. Godset var därmed bättre skyddat än det 
hade varit om det blivit kört till rätt mottagarställe och transportören ansågs inte ens 
förfarit vårdslöst. Det kan därmed antas att det inte kan anses vara grov vårdslöshet om 
transportören ordnar med skydd mot stöld genom särskilda säkerhetsåtgärder. Endast det 
faktum att säkerhetsåtgärder inte företas är dock inte tillräckligt för att grov vårdslöshet ska 
föreligga. Även godsets värde och transportörens vetskap om detsamma spelar stor roll, se 
exempelvis ND 2001 s. 70.  

I de fall som handlade om stöld från en oinhägnad lagerplats lade danska Højesteret störst 
vikt på transportörens medvetenhet om godsets stöldbegärlighet och därmed dennes 
medvetenhet om risken för stöld. I de fall där transportören vetat om godsets värde och 
stöldbegärlighet har denne förfarit grovt vårdslöst. Det gäller även tidigare led i kedjan, det 
vill säga huvudtransportörer som vetat om godsets karaktär men inte vidarebefordrat 
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informationen och därmed medverkat till riskökningen. Även vid stöld i särskilt riskfyllda 
områden var det medvetenheten som domstolarna ansåg vägde tyngst. I de fall 
transportören var medveten om den höga risken för stöld men trots det inte vidtog några 
förebyggande åtgärder ansågs denne varit grovt vårdslös. 

Även branschpraxis diskuterades mycket i de nämnda rättsfallen. I de fall domstolen kom 
fram till att transportören inte brutit mot branschpraxis var denne inte grovt vårdslös. 
Detta kan utläsas i ND 2003 s. 236 där transportören ansågs ha följt branschpraxis, 
transportören ansågs där inte ha varit grovt vårdslös. I ND 1991 s. 123 hade transportören 
å andra sidan åsidosatt branschpraxis och ansågs därför ha varit grovt vårdslös. Det 
diskuteras även vad som kan förväntas av en transportör samt hur erfaren och yrkeskunnig 
transportören är. I de fall det är fråga om en erfaren transportör som flera gånger har 
levererat liknande gods eller till samma område torde högre krav på medvetenhet kunna 
ställas.  

Brott mot centrala delar inom transportbranschen, såsom en handlingsnorm, ansågs i ND 
1997 s. 355 och i ND 2003 s. 158 vara ett tydligt tecken på att grov vårdslöshet föreligger. 
För att detta kriterium ska gälla krävs dock att det föreligger en tydlig kausalitet mellan 
brottet mot handlingsnormen och skadan som uppstått. I ND 1997 s. 355 förelåg en sådan 
kausalitet då godset inte hade blivit stulet utanför mottagarstället om transportören 
meddelat mottagaren och avlämnat det personligen. I ND 2003 s. 158 förelåg dock ingen 
sådan kausalitet. Det kunde inte visas att skadan inte skulle ha uppstått eller att skadan hade 
kunnat begränsas genom att transportören meddelat polisen omedelbart. Det var inte 
säkert att polisen då hade kunnat spåra godset och därmed minska skadan. 

5.4.3 Förlorat gods vid vägtransport 

5.4.3.1 Allmänt 
Det händer även att gods försvinner under transport utan att det handlar om stöld. Det 
handlar om gods som inte kommit fram inom 60 dagar från den avtalade ankomstdagen. I 
sådana fall anses godset som förlorat och samma regler som för skadat gods blir 
tillämpliga.189   

5.4.3.2 ND 2003 s. 18 
I ett svenskt hovrättsfall försvann godset på transportörens terminal, någon stöld var det 
troligen inte tal om men det visades aldrig vad försvinnandet berodde på.190 Transportören 
ville begränsa ansvaret enligt ansvarsbegränsningsregeln i CMR och då grov vårdslöshet 
inte förelåg var detta möjligt. 

Hovrätten utredde främst om det fanns några brister i transportörens 
godshanteringssystem som kunde bidra till bortkomsten men kom till slutsatsen att något 
sådant inte förelåg. Domstolen fann att ”[a]v den samlade utredningen i målet kan hovrätten inte 
sluta sig till att transportören hanterat det aktuella godset i strid med sina gängse rutiner eller underlåtit att 
iaktta normal omsorg inom transportbranschen.”191 Då transportören inte uppgivit några felaktiga 

                                                 
189 Art. 20 CMR-lagen och 31 § lagen om inrikes vägtransport. 

190 ND 2003 s. 18. 

191 ND 2003 s. 18 (s. 30). 
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uppgifter och inga övriga omständigheter talade för att transportören förfarit grovt 
vårdslöst, hade transportören rätt att begränsa sitt ansvar.  

5.4.3.3 Andra rättsfall 
Svenska hovrätten jämförde även med två finska rättsfall från Högsta Domstolen där lasten 
försvunnit på terminalen. I det första fallet192 kunde inte godset hittas eftersom det 
uppgivna ankomstnumret var felaktigt och terminalen uppgivit att godset sänts till en 
annan mottagare.  

Domstolen uttalade att ”det är transportörens skyldighet att med tanke på godsets utlämnande tillse att 
godset uppbevaras oskadat och att uppgift om var godset befinner sig kan erhållas omedelbart vid varje 
tillfälle samt att uppgifter i anslutning till godsets identifikation och befintlighet som lämnas till kunden är 
riktiga.”193 Då transportören i fallet hade lämnat ut fel uppgifter till kunden på grund av ett 
felaktigt ankomstnummer och godset därmed inte kunde lämnas ut ansågs transportören ha 
förfarit grovt vårdslöst.  

I det andra rättsfallet hade ett paket försvunnit i transportörens terminal då det sannolikt 
levererats till fel mottagare efter sammanblandning med annat gods.194 Domstolen ansåg att 
uppmärksamhet ska fästas framförallt vid fraktförarens insikt om skaderisken och dennes 
inställning därtill och vid vilket förfarande som kan förväntas av en erfaren och 
yrkeskunnig fraktförare. Att godset sammanblandats och utlämnats till fel mottagare ansåg 
domstolen inte i sig vara tillräckligt för att grov vårdslöshet skulle föreligga. Bolaget hade 
inte handlat i strid med gängse rutiner eller underlåtit att iaktta normal omsorg inom 
transportbranschen och hade därför inte handlat grovt vårdslöst.    

5.4.3.4 Slutsats 
Av rättsfallen gällande förlorat gods kan slutsatsen dras att branschpraxis spelar en stor roll 
i bedömningen. I alla tre fall diskuterades huruvida transportören handlat i strid med 
gängse rutiner eller underlåtit att iaktta normal omsorg inom transportbranschen. Det var 
avgörande i ND 2003 s. 18 och i ND 2001 s. 154 att något åsidosättande av branschpraxis 
inte skett. Det torde, i de fall transportören åsidosatt sina gängse rutiner och/eller 
branschpraxis, föreligga grov vårdslöshet om inte övriga omständigheter motsäger detta.  

I det tredje fallet, ND 1983 s. 62, var dock transportören grovt vårdslös trots att det inte 
visats att denne brutit mot branschpraxis. Detta då denne lämnat ut felaktiga uppgifter till 
uppdragsgivaren. Domstolen ansåg att utlämnandet av felaktiga uppgifter var ett 
åsidosättande av transportörens plikt och att det därmed medförde grov vårdslöshet. 
Bedömningen i förevarande fall var mycket restriktiv vilket kan jämföras med det senare 
rättsfallet där liknande förutsättningar förelåg men där bedömningen inte var lika sträng. 
Den stora skillnaden måste anses vara de oriktiga uppgifter som lämnades ut i ND 1983 s. 
62 och därmed berättigade den strängare bedömningen.  

Även transportörens medvetenhet om skaderisken och dennes inställning därtill har 
diskuterats i rättsfallen som en viktig del i bedömningen. I det finska fallet ND 2001 s. 154 
uttalades vikten av transportörens insikt om skaderisken. Domstolarna lade även vikt vid 

                                                 
192 ND 1983 s. 62. 

193 ND 1983 s. 62 (s. 63-64). 

194 ND 2001 s. 154. 
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hur erfaren och yrkeskunnig fraktföraren var och vilket förfarande som kunde förväntas av 
denne.  

5.5 Järnvägstransport 

5.5.1 NJA 1951 s. 656 
Det svenska rättsfallet NJA 1951 s. 656 handlar om skada på gods vid transport på järnväg. 
I fallet rörde det sig om värdefullt gods i form av tavlor packade i lådor med varningstext 
målad på sidorna: ”Glas” och ”Aktas för våta och stötar” som skulle transporteras. Dessa 
lådor blev lastade på en öppen vagn utan någon presenning. Vagnen blev sedan placerad 
precis efter det torv- och koleldade loket. Gnistor från loket orsakade en brand på vagnen 
och tavlorna skadades. 

I järnvägstrafiklagen finns en ansvarsbegränsning som begränsar järnvägens 
skadeståndsansvar vid skador på godset. Högsta Domstolen ansåg att nämnda begränsning 
faller, på samma sätt vid dyrbart gods som vid vanligt gods, om skadan orsakats på grund 
av uppsåt eller grov vårdslöshet.  

Domstolen ansåg att järnvägens personal borde ha uppmärksammat att lådan inte kunde 
lastas på det sätt som skedde redan på basis av lådans vikt och utseende. Järnvägen hade 
därmed förfarit vårdslöst. Den text som fanns på sidan av lådan ansågs inte ha varit 
tillräcklig för att uppfylla kraven som borde ställas på märkningen av godset. Domstolen 
ansåg vidare att hänsyn måste tas till sådana omständigheter som godsanhopning och 
brådska. Då det vid tillfället förelåg sådana särskilda förhållanden kan inte järnvägen anses 
ha handlat grovt vårdslöst.  

5.5.2 Slutsats 
Rättsfallet är relativt gammalt och därför kan inte några definitiva slutsatser dras om hur väl 
domstolens antaganden gäller även idag. Järnvägstrafiklagen har även genomgått vissa 
förändringar sedan fallet avgjordes men regeln gällande ogiltighet av ansvarsbegränsning 
vid uppsåt eller grov vårdslöshet ser likadan ut.  

I fallet lades stor vikt vid två kriterier i bedömningen. Det är tydligt att märkningen av 
godset spelar en stor roll, ju mer värdefullt godset är desto tydligare märkning krävs. 
Intressant är även att förhållanden såsom brådska och godsanhopning hade en dämpande 
effekt på partens vårdslöshet i fallet. Trots att domstolen kom fram till att grov vårdslöshet 
inte förelåg kan dessa kriterier ändå vara av intresse. 

5.6 Andra rättsområden 

5.6.1 NJA 1992 s. 130 
Ett rättsfall som belyser begreppet grov vårdslöshet på ett grundligt sätt inom flera 
rättsområden är NJA 1992 s. 130. Fallet handlar om en byggnadsentreprenör som utförde 
arbeten på en skolmatsal. Några år efter att arbetet hade slutförts rasade innertaket ned i 
matsalen och detta visades bero på att för gles spikning använts. Frågan var om 
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entreprenören förfarit grovt vårdslöst, vilket skulle medföra ersättningsansvar enligt det 
använda standardavtalet195. 

Högsta Domstolen började med att konstatera att gränsen mellan vårdslöshet och grov 
vårdslöshet är svår att dra. Inom byggbranschen ska dock det som i vanligt tal kallas 
byggfusk anses vara grov vårdslöshet. Byggfusk innebär att entreprenören använder 
undermåligt material eller hoppar över viktiga moment för att på detta sätt tjäna pengar och 
det är därmed fråga om ett medvetet risktagande. Domstolen gick efter detta konstaterande 
vidare och fann det naturligt att söka ledning inom andra delar av civilrätten där begreppet 
används. 

En jämförelse av begreppet grov vårdslöshet inom flera områden, såsom transporträtt och 
skadestånds- och försäkringsrätt, visade att begreppet inte kan ges en enhetlig innebörd. 
Hänsyn måste istället tas till varje rättsområdes särarter och de bakomliggande orsaker till 
att grov vårdslöshet tolkas på ett visst sätt. 

Frågan i det aktuella fallet, huruvida grov vårdslöshet förelåg eller inte, besvarades av 
Högsta Domstolen genom att det slogs fast att det saknades anledning att anta att bolaget 
var medvetet om att den använda infästningen utfördes på ett sätt som kunde medföra 
risker. Det var alltså inte fråga om något medvetet risktagande. Det hade dock ålegat 
bolaget att inhämta anvisningar för att kunna utföra infästningen på ett korrekt sätt. 
Domstolen konstaterade även att den bristfälliga infästningen stred mot gällande 
myndighetsföreskrifter. Då det även var fråga om arbete som utfördes i en lokal där risken 
för personskador var uppenbar ansåg domstolen sammantaget att ”[...] den vårdslöshet som 
bolaget genom sin underlåtenhet i detta hänseende ostridigt har gjort sig skyldigt till [är] att bedöma som 
grov”196. 

Genom detta avgörande slås sålunda fast att ett medvetet risktagande inte nödvändigtvis 
krävs utan andra kvalificerade avvikelser från normal aktsamhet kan föreligga för att 
handlandet ska kunna anses som grovt vårdslöst.197  

5.6.2 NJA 1996 s. 118 
Ett rättsfall som behandlar frågan hur grov vårdslöshet ska tolkas inom skadeståndsrätten 
är NJA 1996 s. 118. Två arbetare utförde arbete med en skärbrännare vid en ombyggnad av 
en fastighet. Brand uppstod med stora skador som följd.  Frågan var om arbetarna förfarit 
grovt vårdslöst. 

I rummet där skärbränningen utfördes låg ett tjockt lager rivningsmaterial. Detta bestod av 
brandfarligt material, vilket arbetarna var medvetna om. Arbetarna hade blivit anvisade att 
ta bort rivningsmaterialet, men fick senare nya anvisningar om att skärbränning behövde 
utföras. Det fanns då ingen tid att forsla bort det brandfarliga rivningsmaterialet. Vid det 
tillfället borde den arbetare som utförde skärbränningen ha sett till att speciella 
försiktighetsmått vidtogs. Den enda försiktighetsåtgärd som vidtogs var att två 
handbrandsläckare hämtades. Någon kontroll huruvida dessa var i ett fungerande skick 
företogs inte. Därutöver vidtogs inga säkerhetsåtgärder såsom att kontrollera att rummet 

                                                 
195 AB 72.  

196 NJA 1992 s. 130 (s. 138). 

197 Detta konstateras även i NJA 1986 s. 61. (Se kap. 5.4.1.2) 
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skulle vara åtkomligt med en brandslang eller att täcka över rivningsmassorna med vatten 
eller något annat brandsäkert material. 

Den betydande risken för brand måste ha varit uppenbar för arbetarna, då skärbränningen 
innebar att det var mycket möjligt för de glödande metallspån som uppstod att falla ned på 
det brandfarliga materialet som befann sig mycket nära platsen för skärbränningen. Med 
hänsyn till detta samt att värdefull egendom stod på spel och att det handlade om 
yrkesmässig verksamhet ansåg Högsta Domstolen att oaktsamheten varit av ett så 
kvalificerat slag att den innefattade grov vårdslöshet. Ersättningsskyldighet enligt 3 kap. 1 § 
skadeståndslagen uppstod därför. Skadeståndet jämkades dock enligt 3 kap. 6 § 
skadeståndslagen till att motsvara maximibeloppet i underentreprenörens ansvars-
försäkring.  

NJA 1996 s. 118 är intressant på det sätt att särskild hänsyn tas till det faktum att det var 
fråga om yrkesmässig verksamhet. Ur detta kan utläsas att högre krav kan ställas då det 
handlar om yrkesverksamhet än då det gäller privatpersoner. I bedömningen tas även 
hänsyn till att arbetarna måste ha varit medvetna om den höga skaderisken, att 
brandsäkerhetsåtgärder inte företogs samt att värdefull egendom var inblandad. Ett flertal 
kriterier ansågs alltså vara uppfyllda och sammantaget ansågs att grov vårdslöshet förelåg. 

5.6.3 Slutsats 
I båda dessa fall diskuterar domstolen medvetet risktagande. I NJA 1992 s. 130 fastslås att 
ett medvetet risktagande inte nödvändigtvis krävs. Detta förelåg inte heller i fallet, 
domstolen konstaterade dock att skadevållaren borde ha varit medveten om risken. I NJA 
1996 s. 118 uttalas att arbetarna måste ha varit medvetna om risken. 

Domstolarna har i sin bedömning tagit hänsyn till att föreskrifter inte följts. I NJA 1996 s. 
118 hade säkerhetsföreskrifter åsidosatts då inga säkerhetsåtgärder företogs vid 
skärbränningen. I det andra fallet hade företaget brutit mot gällande myndighets-
föreskrifter. Åsidosättandet ledde i båda fallen till att vårdslösheten sågs som allvarlig.  

Det var fråga om en stor risk i båda fallen. I NJA 1992 s. 130 var det förutom risk för 
sakskador även fråga om att en stor risk för personskador förelåg. Stora värden stod också 
på spel. I NJA 1996 s. 118 tog domstolen stor hänsyn till att det handlade om yrkesmässig 
verksamhet. Även detta kan alltså vara ett kriterium i bedömningen. 
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6 Analys 

6.1 Allmänt 
Efter att ovanstående rättsfall analyserats har de kriterier som domstolarna lagt vikt vid i 
bedömningen identifierats. Dessa kommer vidare att analyseras nedan. 

6.2 Medvetet risktagande 
Medvetet risktagande är ett kriterium som diskuteras i många avgöranden, både inom 
sjörätt, vägtransporträtt och andra rättsområden. Kriteriet är inte specifikt för något 
speciellt område utan är så pass allmänt att det används inom flertalet rättsområden.  

Det är viktigt att notera att för att en ansvarsbegränsning ska åsidosättas inom sjörätten 
krävs förutom grov vårdslöshet även insikt, det vill säga ett medvetet risktagande. Kriteriet 
medvetet risktagande blir då viktigt både i bedömningen av huruvida det är fråga om grov 
vårdslöshet och i bedömningen av om även insikt föreligger och ansvarsbegränsningen 
därmed åsidosätts. 

I den fria culpabedömningen, som används för att avgöra huruvida ”vanlig” vårdslöshet 
föreligger, är medvetet risktagande ett av kriterierna. Domstolarna har även lagt stor vikt 
vid detta kriteriet i de fall det är fråga om grov vårdslöshet. Då medvetet risktagande 
föreligger är domstolarna ofta benägna att klassificera vårdslösheten som grov. Det är dock 
inte ett krav att medvetet risktagande ska föreligga för att det ska vara fråga om grov 
vårdslöshet. Detta stadgades i NJA 1986 s. 61198 där domstolen uttalade att grov 
vårdslöshet måste anses omfatta även fall där ett medvetet risktagande inte förelegat. 

I många fall kan ett medvetet risktagande misstänkas men inte bevisas. Det talas då om att 
den skadevållande måste ha varit medveten om risken. I dessa fall talar ett antal förhållanden 
för att skadevållaren varit medveten om den stora risken som förelåg, men då beviskravet 
inte kan uppfyllas får det endast antas att medvetet risktagande måste ha förelegat. Detta 
kriterium är, liksom ett bevisat medvetet risktagande, användbart för domstolarna. I 
flertalet domar har detta kriterium vägts in i bedömningen. I exempelvis ND 2002 s. 56199 
och ND 1999 s. 94200 fäster domstolarna vikt vid att skadevållaren måste ha varit medveten 
om risken som handlandet medförde. 

Det kan också vara så att ett medvetet risktagande inte föreligger, men att den 
skadevållande borde ha varit medveten om risken. Skadevållaren har i dessa fall inte uppfyllt 
det som kan förväntas av denne. Ett exempel på detta är NJA 1992 s. 130201 där 
utformningen av ett tak var förenat med risker. Byggföretaget borde varit medvetet om 
detta och råd skulle ha inhämtats från sakkunniga om bolaget självt inte kunde göra någon 
bedömning. Detsamma gällde i avgörandet ND 1994 s. 136202 där domstolen konstaterade 

                                                 
198 Se kap. 5.4.1.2. 

199 Se kap. 5.2.1.4. 

200 Se kap. 5.4.2.4. 

201 Se kap. 5.6.1. 

202 Se kap. 5.2.1.3. 
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att rederiet borde varit medvetet om att lastningen var felaktig. Kriteriet att den 
skadevållande borde ha varit medveten om risken är även det ett viktigt kriterium i 
domstolarnas bedömning.  

Då den skadevållande måste ha varit eller borde ha varit medveten är kriteriet självklart inte 
lika starkt som då ett bevisat medvetet risktagande föreligger. I dessa fall krävs då andra 
kriterier som talar för att det är fråga om grov vårdslöshet. 

Det förekommer fall där det i bedömningen inte nämns att den skadevållande varit 
medveten om risken utan endast om förhållandena. I ND 1993 s. 57203 fästes avgörande 
vikt vid att rederiet var medvetet om att fartyget var sjöodugligt. I ND 1995 s. 238204 ansåg 
domstolen att chauffören var medveten om de förhållanden som förelåg, bland annat var 
denne medveten om hur mycket lasten vägde och hur fjädringen var anpassad. I flera fall 
har det även fästs vikt vid huruvida skadevållaren varit medveten om de stora värden som 
stod på spel. Detta har ibland även varit avgörande i bedömningen. I ND 2001 s. 70205 
ansågs chauffören inte ha förfarit grovt vårdslöst då denne inte var medveten om att lasten 
var värdefull. Huvudtransportören som var medveten om lastens värde ansågs dock vara 
grovt vårdslös. Detta visar på att hänsyn kan tas till medvetenhet även om den inte avser 
risken. 

Det är som tidigare nämnts möjligt att grov vårdslöshet föreligger även i fall då medvetet 
risktagande inte föreligger. Det är heller inget krav att den skadevållande måste ha varit eller 
borde ha varit medveten om risken. Det krävs dock att det är fråga om oaktsamhet av 
mycket allvarlig natur, vilket torde innebära att ytterligare ett mycket starkt eller flera starka 
kriterier ska vara uppfyllda för att domstolarna ska kunna göra bedömningen att grov 
vårdslöshet föreligger. I exempelvis NJA 1986 s. 61206 förelåg inget medvetet risktagande 
och domstolen ansåg i det fallet att vårdslösheten inte var tillräckligt svårartad för att den 
skulle anses som grov.  

6.3 Risk för skada och värdefullt gods 
Något som domstolarna ofta lägger vikt vid i bedömningen är huruvida det förelåg en stor 
risk för skador eller om det var stora värden som stod på spel. Diskussioner om ett av 
dessa kriterier eller om båda två förekommer i en stor del av avgörandena inom 
transportområdet. Kriterierna är dock väldigt allmänna och används även inom andra 
rättsområden.  

Det faktum att vikt läggs vid huruvida stora värden står på spel har att göra med att en 
högre omsorgsplikt kan ställas på den som tar hand om värdefullt gods. Är risken för 
skador hög ställs på samma sätt en högre aktsamhetsplikt för den som ska utföra ett arbete 
eller en transport. Risk för skador handlar inte endast om sakskador. I rättsfallet NJA 1992 
s. 130207 tog domstolen hänsyn till att det förelåg en uppenbar risk för personskador då ett 
tak i en skolmatsal föll ner. 

                                                 
203 Se kap. 5.2.1.2. 

204 Se kap. 5.4.1.3. 

205 Se kap. 5.4.2.3. 

206 Se kap. 5.4.1.2. 

207 Se kap. 5.6.1. 
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Det är troligtvis inte tillräckligt att det föreligger en stor risk för skada utan ytterligare 
kriterier måste peka på att det är fråga om grov vårdslöshet. Det vanligaste är även att fler 
kriterier för grov vårdslöshet måste vara uppfyllda än att det fraktade godset är värdefullt. 
Föreligger dock både en hög skaderisk och att värdefull egendom är inblandad har 
domstolarna i vissa fall ansett detta vara tillräckligt för att grov vårdslöshet ska föreligga. 
Ett exempel på detta är ND 1991 s. 123208 där en chaufför ansågs ha handlat grovt 
vårdslöst genom att parkera en lastbil med stöldbegärligt gods på ett sätt som påförde 
godset en hög stöldrisk. 

I de flesta fall ligger dock inte avgörandet vid att risken varit stor eller om godset varit 
värdefullt. Tillsammans med andra kriterier medför dock dessa kriterier att det vid en 
sammantagen bedömning kan anses vara fråga om grov vårdslöshet. Exempel på detta är 
ND 2002 s. 56209 där den överhängande risken för skada var ett av kriterierna i domstolens 
bedömning och ND 2005 s. 60210 där stöldrisken och att det handlade om värdefullt gods 
nämndes i bedömningen tillsammans med andra kriterier såsom medvetet risktagande och 
förarens yrkesvana. 

Det är möjligt att ta hänsyn till risken även i de fall skadevållaren inte varit medveten om 
den. I ND 1991 s. 123211 kunde det inte konstateras att chauffören var medveten om den 
höga stöldrisken som påfördes godset. Grov vårdslöshet ansågs ändock föreligga. Det 
torde dock vara så att ju större risken för skada är desto större skäl finns att anta att den 
skadevållande varit medveten om risken.212 

Blir risken av speciella anledningar dock alltför stor och transportören inte längre har 
möjlighet att avvärja att skada uppstår, såsom vid ett väpnat rån, anses inte vårdslösheten 
vara grov. I det fallet spelar det ingen roll hur vårdslöst transportören handlat före denna 
händelse. Ett rättsfall som visar på detta är ND 2000 s. 103213 där chauffören ansågs ha 
betett sig vårdslöst men inte grovt vårdslöst då denne inte hade möjlighet att avvärja det 
beväpnade överfallet. Rån på detta sätt torde inte vara lika vanligt inom sjötransport som 
inom vägtransport, där detta rättsfall kommer ifrån. Det finns dock möjlighet att rån 
genom sjöröveri inträffar. Risk föreligger även under lossning och lastning då skeppet ligger 
i hamn.  

Risken för skada är ett kriterium som används i den fria culpabedömningen gällande 
”vanlig” vårdslöshet. För att det ska vara fråga om grov vårdslöshet kan krävas att risken är 
mycket överhängande.  

6.4 Regler, avtal och praxis 
I de fall transportören åsidosatt lagar, regler eller särskilda säkerhetsföreskrifter har 
domstolarna i de flesta fall ansett att denne förfarit grovt vårdlös. Dessa kriterier är inte 

                                                 
208 Se kap. 5.4.2.3. 

209 Se kap. 5.2.1.4. 

210 Se kap. 5.4.2.4. 

211 Se kap. 5.4.2.3. 

212 Wetterstein, P, ”Wilful misconduct” och redarens globalbegränsningsrätt, 1991, s. 432. 

213 Se kap. 5.4.2.4. 
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specifika för just transporträtten eller något visst transportsätt utan de kan användas inom 
flera olika rättsområden. 

I ett flertal sjörättsliga fall har transportören struntat i föreskrifter gällande bemanning, 
navigering eller liknande och det har då medfört att denne ansetts grovt vårdslös.214 I ND 
1984 s. 28215 och ND 1990 s. 199216 blev utfallen olika. Avgörande för att grov vårdslöshet 
förelåg i ND 1984 s. 28 var att en säkerhetsföreskrift gällande bemanning hade åsidosatts 
och befälhavaren var medveten om åsidosättandet. I det andra fallet, ND 1990 s. 199, 
ansågs grov vårdslöshet inte föreligga då föreskrifter gällande bemanning och praxis inom 
branschen följts. I ett vägtransportfall från Norges Høyesterett bröt transportören mot 
gällande hastighetsbegränsningar.217 I fallet förelåg även andra omständigheter som 
sammantaget medförde att transportören hade förfarit grovt vårdslöst, brottet mot 
hastighetsbegränsningarna ansågs dock inte väga tyngst. I ND 1993 s. 57218 hade 
transportören brutit mot en lagregel gällande sjöduglighet av fartyget och denne ansågs 
grovt vårdslös. Det är tydligt att föreskrifter spelar en viktig roll i bedömningen av huruvida 
grov vårdslöshet föreligger. Då det gäller säkerhetsföreskrifter där följderna av 
åsidosättandet kan medföra mycket stora konsekvenser både gällande egendom och 
personskador läggs dock större vikt vid detta kriterium. Så var exempelvis fallet i ND 1984 
s. 28 och även i NJA 1992 s. 130219 där säkerhetsföreskrifter åsidosattes.  

Precis som vid åsidosättande av regler och föreskrifter har domstolarna ansett att 
åsidosättande av parternas avtal kan medföra att transportören varit grovt vårdslös. I fallet 
ND 2004 s. 153220 rörde det sig om ett pålastningsförbud som inte följdes. I det fallet 
ansågs transportören grovt vårdslös då denne även måste ha varit medveten om risken för 
skada. Att brott mot parternas avtal anses grovt vårdslöst kan verka självklart då det finns 
ett självändamål för båda parter att inte bryta mot avtalet eftersom detta medför stora 
konsekvenser. Det som avtalats mellan parterna är grundläggande och mycket betydande 
för utförandet av transporten. I fallet ND 1994 s. 136221 bröt transportören mot en 
väsentlig del av uppdraget. Denne hade inte utfört lastningen på ett tillfredsställande sätt 
och följden blev att skada uppstod under transporten. Då en part bryter mot en viktig del 
av åtagandet torde det vara naturligt att se detta som en allvarlig form av vårdslöshet. Det 
krävs dock troligtvis att brottet gäller en väsentlig del, exempelvis ett pålastningsförbud. 
Det är även sannolikt att det krävs att ytterligare något kriterium föreligger, exempelvis 
medvetenhet om risken för skada.  

Det är mycket vanligt att domstolarna hänvisar till sedvänja och branschpraxis i sina 
avgöranden. Det gäller såväl inom sjö- och transporträtt som inom övrig civilrätt. I de 

                                                 
214 ND 1971 s. 350 (se kap. 5.2.2.3) och ND 1984 s. 28 (se kap. 5.2.2.4).  

215 Se kap. 5.2.2.4. 

216 Se kap. 5.2.2.4. 

217 ND 1995 s. 238 (se kap. 5.4.1.3). 

218 Se kap. 5.2.1.2. 

219 Se kap. 5.6.1. 

220 Se kap. 5.4.1.5. 

221 Se kap 5.2.1.3. 
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övriga nordiska länderna har sedvänja ett något högre uttalat rättskällevärde än i Sverige.222 
Det är dock viktigt även i svensk rätt, vilket visas i några av de rättsfall som behandlar 
graden av vårdslöshet vid brott mot sedvänja eller branschpraxis. I tre svenska fall har 
frågan diskuterats och det har uttalats att då något åsidosättande av sedvänja eller 
branschpraxis inte kunnat visas har heller inte transportören ansetts vara grovt vårdslös.223  

I ett av fallen, ND 2003 s. 18,224 var det avgörande för bedömningen att branschpraxis 
hade följts, slutsatsen att detta kriterium är mycket viktigt och i vissa fall ensamt kan 
medföra grov vårdslöshet kan därmed dras. Att det även spelar stor roll i de övriga 
nordiska länderna bekräftas i flertalet fall inom både sjörätt och övrig transporträtt.225 I ett 
norskt fall, ND 1997 s. 355,226 ansågs åsidosättandet av branschpraxis och handlingsnormer 
tillsammans med påförandet av en hög stöldrisk medföra att transportören ansågs grovt 
vårdslös. Även i detta fall spelade kriteriet gällande branschpraxis en mycket stor roll och, 
då även ett annat kriterium uppfyllts, ansågs vårdslösheten vara grov. Även åsidosättandet 
av grundläggande skyldigheter inom branschen, exempelvis att inte veta var det 
transporterande godset befinner sig eller att lämna ut oriktiga uppgifter, medför enligt 
Högsta Domstolen i Finland att transportören förfarit grovt vårdslöst.227 Detta visar sig 
även inom sjörätten där försummelse vid lastningen och säkringen av fartygets akterramp 
ansågs vara åsidosättande av grundläggande skyldigheter och en bidragande faktor till att 
transportören förfarit grovt vårdslöst.228 

När domstolarna gör en culpabedömning gällande ”vanlig” vårdslöshet tas hänsyn till hur 
en normal aktsam person i samma situation skulle handla. Med det menas att domstolen tar 
hänsyn till lagar, regler, sedvänja och praxis. Domstolarna har även använt sig av dessa 
kriterier vid bedömningen av huruvida grov vårdslöshet föreligger. Det är troligt att det 
krävs att åsidosättandet gällde en väsentligare del eller liknande för att vårdslösheten ska 
anses vara grov. Exempelvis kan det gälla en väsentligare del av avtalet eller en 
säkerhetsföreskrift, vilket bekräftas av de rättsfall som tidigare nämnts. 

6.5 Yrkesvana och tidsaspekt 
I ett par rättsfall gällande väg- och järnvägstransport diskuteras vikten av tidsaspekten vid 
bedömning av graden av vårdslöshet.229 Med tidsaspekt menas den tid transportören hade 
för att utföra uppdraget. I de fall transportören tvingas utföra uppdraget på en tid som inte 
är tillräcklig för att utföra uppdraget på bästa sätt kan det i vissa fall sänka graden av 
vårdslöshet. Det torde dock krävas att det är uppdragsgivaren eller andra förhållanden som 
sätter tidspressen på transportören, det är inte tillräckligt att denne vill utföra uppdraget på 

                                                 
222 Nørgaard, J m.fl., Erhvervsret, 1982, s. 28-30. 

223 NJA 1951 s. 656 (se kap. 5.5.1), ND 2000 s. 38 (se kap. 5.4.1.4) och ND 2003 s. 18 (se kap. 5.4.3.2). 

224 Se kap. 5.4.3.2. 

225 ND 1988 s. 78 (se kap. 5.4.2.3), ND 1994 s. 136 (se kap. 5.2.1.3), ND 2001 s. 154 (se kap. 5.4.3.3) och ND 
2003 s. 236 (se kap. 5.4.2.3).  

226 Se kap. 5.4.2.5. 

227 ND 1983 s. 62 (se kap. 5.4.2.3).  

228 ND 1994 s. 136 (se kap. 5.2.1.3) och ND 2002 s. 56 (se kap. 5.2.1.4). 

229 NJA 1951 s. 656 (se kap. 5.5.1) och ND 1995 s. 238 (se kap. 5.4.1.3). 
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kortast möjliga tid eller har tagit på sig för många uppdrag under för kort tid. Det ska med 
andra ord gälla en tidsfrist som transportören själv inte kan påverka. Tidsaspekten är ett 
kriterium av vikt vid bedömningen men det tillhör inte ett av de viktigaste. I kombination 
med andra kriterier såsom medvetet risktagande och brott mot regler eller branschpraxis 
kan dock tidsaspekten bidra till att vårdslösheten blir grov.  

Ett annat kriterium som har visats vara av stor vikt är erfarenheten och yrkesvanan hos 
transportören. I ett par rättsfall inom vägtransporträtten, främst ett finskt Högsta 
Domstolsfall, ND 2005 s. 60,230 och ett finskt hovrättsfall, ND 2004 s. 153,231, har detta 
kriterium diskuterats. Främst handlar det om vad en uppdragsgivare har rätt att förvänta sig 
av en transportör. En transportör som inte har någon erfarenhet eller yrkeskunskap kan det 
inte ställas lika höga krav på som en transportör som varit i branschen i flera år och därmed 
känner till denna väl. Det är tydligt att det ställs högre krav på aktsamhet på en person som 
handlar inom sitt yrkesområde.232 I ett skadeståndsrättsligt fall från 1996 var detta 
förhållande även en viktig del i bedömningen.233 Det är dock inte troligt att det vid en 
bedömning av huruvida transportören förfarit vårdslös räcker med detta kriterium. 
Tillsammans med något eller några av de övriga kriterier som har identifierats är det dock 
av vikt i bedömningen.  

Yrkesvana nämns även i domstolarnas bedömning av huruvida ”vanlig” vårdslöshet 
föreligger. I denna bedömning anses att högre krav kan ställas på en person som begått den 
skadevållande handlingen inom sitt yrke. Det torde därför ställas högre krav på en 
transportör som vållat en skada under transporten. Kriteriet har även visats vara av vikt vid 
bedömningen av när grov vårdslöshet föreligger och därigenom kan slutsatsen dras att 
yrkesvana förvärrar vårdslösheten och bidrar till att denna anses som grov. 

Varken tidsaspekten eller transportörens yrkeskunnighet och erfarenhet nämns i de 
sjörättsliga avgöranden som analyserats i uppsatsen. Det är dock möjligt att även kriterier 
som är viktiga på andra områden är viktiga inom sjörätten. Yrkeskunnighet och erfarenhet 
är ett grundläggande kriterium inom skadeståndsrätten. Det har även visat sig mycket 
användbart inom vägtransport och är med stor sannolikhet överförbart även till sjörätten. 
Precis som vid transport på väg bör uppdragsgivaren vid transport till sjöss kunna förvänta 
sig en viss yrkeskunnighet och erfarenhet av transportören. Om denne sedan handlar på ett 
klandervärt sätt kan ett högre aktsamhetskrav ställas om denne är erfaren och därmed 
borde ha vetat bättre.  

Även kriteriet gällande tidsaspekten kan anses viktigt inom sjörätten. Framförallt vid 
lastning och lossning av last från fartyg är tidsaspekten mycket viktig. För varje minut som 
fartyget ligger i hamnen kostar det pengar så ju fortare lastning och lossning går desto lägre 
kostnad blir det för transportören. Andra faktorer kan även påverka tiden som 
transportören har på sig, det kan vara exempelvis broar eller slussar som bara öppnas vid 
specifika klockslag eller väldigt sällan. Beroende på omständigheterna i övrigt kan därför 
tidsaspekten minska eller öka transportörens grad av vårdslöshet.  

                                                 
230 Se kap. 5.4.2.4. 

231 Se kap. 5.4.1.5.  

232 Bengtsson, B m.fl., Skadeståndslagen – En kommentar, 2006, s. 47. 

233 NJA 1996 s. 118 (se kap. 5.6.2). 

 52



 Analys 

6.6 Övriga omständigheter 
Ett förhållande som diskuterats i transporträttsliga avgöranden är graden av vårdslöshet vid 
underlåtenhet från transportörens sida. Med underlåtenhet avses i dessa fall att 
transportören inte avhjälpt fel som bidragit till skadan eller att denne inte lindrat effekten 
av skadan. I ett sjörättsligt avgörande från Högsta Domstolen i Finland, ND 1993 s. 57234, 
ansågs transportören förfarit grovt vårdslöst delvis eftersom denne inte avhjälpt felet som 
orsakade skadan innan avfärd. Underlåtenheten förvärrade i detta fallet vårdslösheten. I ett 
danskt underrättsavgörande underlät transportören att direkt vid upptäckandet av stölden 
meddela polisen.235 I det fallet ansågs dock inte transportören varit grovt vårdslös då det 
inte kunde bevisas att skadan hade lindrats i det fall denne meddelat polisen omedelbart. 
Det är tydligt att underlåtenhet att avhjälpa fel eller lindra skada är av stor vikt vid 
bedömningen. I det finska rättsfallet var det ett starkt vägande skäl som, tillsammans med 
att transportören varit medveten om felet, medförde att grov vårdslöshet förelåg. I ND 
1976 s. 132236 var transportören grovt vårdslös och att denne underlåtit att kontrollera att 
kursangivelsen uppfattats korrekt av styrmannen var en bidragande faktor till utfallet. Det 
krävs dock att det är bevisat att skadan hade kunnat lindras eller undvikas för att grov 
vårdslöshet ska anses föreligga. Med andra ord måste det föreligga en tydlig kausalitet 
mellan skadan och underlåtenheten för att underlåtenheten ska anses som grovt vårdslös. 
Det krävs med stor sannolikhet även att något mer kriterium för grov vårdslöshet är 
uppfyllt.  

I den fria culpabedömningen nämns underlåtenhet att avhjälpa fel som ett av de fyra 
kriterierna för när ”vanlig” vårdslöshet föreligger. Domstolarna har lagt stor vikt vid detta 
kriteriet även vid bedömningen av huruvida grov vårdslöshet föreligger. I detta fall torde 
andra kriterier spela in som förvärrar underlåtenheten för att grov vårdslöshet ska föreligga. 
Det kan exempelvis vara grov vårdslöshet om underlåtenheten medförde att större värden 
gick förlorade.  

Två andra förhållanden som har nämnts i domstolarnas avgöranden är successiva 
transporter och upprepade händelser. Dessa kriterier har endast nämnts i varsitt rättsfall, 
det ena rör sig om ett rent sjörättsligt fall men det andra rör försäkringsfrågor vid skada på 
skepp. Trots att båda dessa rättsfall kommer från högsta instansen i Norge, Høyesterett, 
kan troligtvis inga långtgående slutsatser dras av dessa då de endast nämnts i varsitt rättsfall. 
I det fall liknande omständigheter skulle föreligga kan ledning tas från dessa kriterier men 
de kan troligtvis inte överföras direkt på andra situationer.  

I det ena fallet rörde det sig om successiva transporter då godset skulle fraktas vidare efter 
skeppningen med lastbil till destinationen.237 Det ansågs förvärra vårdslösheten vid lastning 
eftersom godset utsätts för fler kritiska situationer och det ställs då högre krav på att godset 
lastats på rätt sätt. Transportören kunde även ha löst lastningsproblemet mycket enkelt.  

Det andra fallet behandlar frågan om upprepade handlingar.238 I fallet ansågs det faktum att 
rederiet handlat på samma sätt vid flertalet tillfällen tidigare utan några konsekvenser 
                                                 
234 Se kap. 5.2.1.2. 

235 ND 2003 s. 158 (se kap. 5.4.2.5).  

236 Se kap. 5.2.2.4. 

237 ND 1994 s. 136 (se kap. 5.2.1.3). 

238 ND 1973 s. 428 (se kap. 5.2.2.4). 
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medföra att det inte handlat grovt vårdslöst. Domstolen lade avgörande vikt vid just detta 
kriterium. Det är därmed möjligt att transportören, om ett handlande upprepats utan 
konsekvenser och det finns anledning att tro att det är säkert att handla på det sättet, då 
inte varit grovt vårdslös. Detta gäller då de upprepade handlingarna inträffade innan skadan 
uppstod. I de fall de upprepade handlingarna inträffat efter att en skada uppkommit kan 
detta dock förvärra vårdslösheten.  

I de fall transportören handlat på ett sådant sätt som kunde anses vara grovt vårdslöst, men 
detta var det bästa av flera dåliga alternativ har domstolen ansett att graden av vårdslöshet 
minskas. Det har även visats möjligt att använda kriteriet på motsatt sätt, nämligen att grov 
vårdslöshet föreligger då transportören valt ett sämre alternativ.  

I ett par fall har transportören inte ansetts grovt vårdslös då denne valt ett handlingssätt 
som varit säkrare än övriga alternativ, trots att andra omständigheter talade för att grov 
vårdslöshet förelåg.239 Det motsatta förhållandet, då en transportör valt ett sämre alternativ, 
har även diskuterats i ett antal vägtransportfall.240 Transportören har då ansetts grovt 
vårdslös då denne exempelvis valt en sämre rastplats trots att det fanns bättre alternativ 
inom ett rimligt avstånd. Enligt domstolarna kan dock valet av ett sämre alternativ godtas 
om det finns särskilda skäl, exempelvis då en chaufför stannat vid en sämre rastplats endast 
på grund av toalettbesök.241 Kriteriet är av viss vikt vid bedömningen men det krävs med 
stor sannolikhet att flera andra kriterier är uppfyllda för att grov vårdslöshet ska föreligga. I 
exempelvis ND 2005 s. 60242 var transportören inte grovt vårdslös, trots att denne kunde 
valt en annan säkrare rastplats, då bland annat ett medvetet risktagande saknades. 

6.7 Slutsats 
Vid bedömning av huruvida grov vårdslöshet föreligger vid skada på gods inom sjörätten 
har följande kriterier visat sig vara viktiga: 

• Medvetet risktagande 

• Då den skadevållande måste ha varit medveten om risken eller borde ha varit 
medveten om denna 

• Hög risk för skada 

• Värdefullt gods 

• Åsidosättande av lagar och regler 

• Åsidosättande av parternas avtal 

• Åsidosättande av branschpraxis 

• Yrkesvana 

                                                 
239 ND 1990 s. 199 (se kap. 5.2.2.4) och ND 2005 s. 34 (se kap. 5.4.2.2).  

240 ND 1999 s. 100 (se kap. 5.4.2.4) och ND 2003 s. 115 (se kap. 5.4.2.4). 

241 ND 2003 s. 115 (se kap. 5.4.2.4).  

242 Se kap. 5.4.2.4. 
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• Tidsaspekt 

• Underlåtenhet att avhjälpa eller minska skada 

Kriteriet medvetet risktagande spelar en mycket viktig roll dels för bedömningen av graden 
av vårdslöshet och dels för huruvida ansvarsbegränsningen åsidosätts i och med sjölagens 
insiktskrav. Även åsidosättandet av branschpraxis och åsidosättandet av lagar och regler, 
främst säkerhetsföreskrifter, har setts som mycket viktiga kriterier.  

Kriterierna som ansetts viktiga i bedömningen är risk för skada, om det är fråga om 
värdefullt gods, åsidosättande av avtal och underlåtenhet att avhjälpa eller minska skada. Då 
medvetet risktagande inte kan bevisas utan det konstateras att skadevållaren måste eller borde 
ha varit medveten om risken har domstolarna ansett dessa kriterier som viktiga. Kriterierna 
i detta stycke har dock inte ansetts lika viktiga som de tidigare uppräknade kriterierna. 

Av viss vikt är även kriterierna yrkesvana och tidsaspekt. Dessa kriterier återfinns endast i 
ett fåtal rättsfall och har oftast inte en avgörande betydelse för bedömningen.  

I ett par rättsfall har förhållandet att den skadevållande valt det minst dåliga av flera 
alternativ medfört att graden av vårdslöshet har minskats. Det innebär att då tidigare 
nämnda kriterier är uppfyllda och grov vårdslöshet anses föreligga kan den skadevållandes 
vårdslöshet minskas om denne valt det bästa handlingsalternativet. Minskningen av graden 
av vårdslösheten medför dock inte automatiskt att grov vårdslöshet inte föreligger. Detta 
kriterium kan även användas på motsatt sätt, det vill säga att vårdslösheten ökar om 
transportören valt ett sämre alternativ. Inte heller i detta fall torde kriteriet vara av 
avgörande vikt. 

Då de transporträttliga lagarna bygger på samma grundprincip, det vill säga att en 
transportör åtar sig att transportera något, uppkommer frågan om begreppet grov 
vårdslöshet kan tolkas på samma sätt inom hela transporträtten. Samma kriterier har visat 
sig viktiga då flera av dessa har använts i rättsfall gällande olika transportsätt. De övriga 
kriterierna har även ansetts vara överförbara på andra områden. På grund av de olikheter 
som ändå finns mellan transportsätten, såsom olika stora risker och värden, tas dock inte 
lika stor hänsyn till samma kriterier, utan vissa kriterier väger tyngre inom vissa 
transportsätt. Det är dock viktigt att betänka att jämförelsen blir lite skev eftersom de flesta 
rättsfallen har hittats inom sjö- och vägtransport och dessa två transporträtt därmed ligger 
till grund för största delen av jämförelsen. Exempelvis chaufförens yrkesvana har visat sig 
vara ett mycket användbart kriterium inom vägtransporträtten emedan det mera sällan 
används då det handlar om sjötransporter. Detta hänger troligtvis samman med 
chaufförens roll att ensam ombesörja godset under vägtransporten. På ett fartyg arbetar 
däremot ofta en hel besättning tillsammans med lasten.  

Trots att bedömningen inom transportsätten är något olika är ändå nivån på begreppet 
grov vårdslöshet densamma. Det krävs alltså lika mycket för att nå upp till vägtransportens 
tolkning av grov vårdslöshet som till samma begrepp inom sjörätten. Insiktskravet inom 
sjörätten gör dock att det krävs mer för att ansvarsbegränsningen ska sättas åt sidan inom 
sjörätten än inom vägtransporträtten. 

Vid bedömningen för om grov vårdslöshet föreligger måste utgångspunkten vara den 
bedömning som görs för att fastställa ”vanlig” vårdslöshet. I helhetsbedömningen avgör 
sedan domstolen huruvida de uppfyllda kriterierna sammantaget visar på ett mer 
klandervärt handlande än vid den ”vanliga” vårdslösheten. I domstolarnas bedömning 
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krävs allmänt att kriterierna är allvarligare för att det ska vara fråga om grov vårdslöshet, 
exempelvis att det är fråga om större värden eller att allvarligare skador uppstått. 

Det finns dock inget som tyder på att ett visst antal kriterier måste vara uppfyllda för att 
grov vårdslöshet ska föreligga. Domstolarna har i vissa fall ansett att grov vårdslöshet 
föreligger om endast ett av kriterierna är uppfyllda. Grov vårdslöshet torde dock vara för 
handen i de fall alla kriterier är uppfyllda då det tyder på ett mycket vårdslöst beteende. Det 
spelar troligtvis ingen roll vilka av kriterierna som är uppfyllda tillsammans.  
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7 Sammanfattning och egen diskussion 

7.1 Sammanfattning 
Transporträtten består av sjötransport, vägtransport, järnvägstransport och lufttransport. 
Lagarna inom området innehåller många likheter men även vissa skillnader. Ett av de 
viktigaste transportsätten är sjötransporten som utvecklats under en lång tid. Den svenska 
sjölagen har tagits fram i samarbete med de nordiska länderna och gäller för både nationell 
och internationell sjöfart. 

Reglerna om transportörens ansvar vid styckegodstransport finns i 13 kapitlet sjölagen. 13 
kap. 25 § sjölagen stadgar att transportören är ansvarig för skada till följd av att godset går 
förlorat eller skadas medan det är i dennes vård, om denne inte visar att varken fel eller 
försummelse av transportören själv eller någon som denne svarar för har orsakat eller 
medverkat till skadan. Det är alltså fråga om ett presumtionsansvar. Blir transportören 
ersättningsskyldig har denne rätt att begränsa sitt ansvar. Har transportören dock förfarit 
uppsåtligt eller grovt vårdslöst och med insikt om att sådan skada sannolikt skulle 
uppkomma sätts ansvarsbegränsningen åt sidan enligt 13 kap. 33 § sjölagen och full 
ersättning måste betalas ut.  

Det är förhållandevis klart vad begreppet uppsåt innefattar emedan begreppet grov 
vårdslöshet fortfarande är relativt oklart. ”Vanlig” vårdslöshet innebär att en person inte 
har handlat på det sätt som en förnuftig och hänsynsfull person kan antas ha handlat. För 
att få veta vilket handlande som anses riktigt hämtas ledning i lagar, myndighetsföreskrifter 
och branschpraxis. Om detta inte är möjligt får en friare bedömning göras av domstolen. 
Hänsyn tas då till risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att 
förekomma skadan och den handlandes möjligheter att inse risken för skada. 

Begreppet grov vårdslöshet har ingen enhetlig definition utan betydelsen varierar något 
beroende på inom vilket rättsområde det förekommer. Inom transporträtten anses att det 
ska vara fråga om vårdslöshet som ligger på gränsen till uppsåt för att den ska kunna 
bedömas som grov. I de flesta fall handlar det om att uppsåt misstänks, men inte kan 
bevisas. 

Genom att analysera nordiska rättsfall som behandlar frågan om grov vårdslöshet vid 
ansvarsbegränsning har ett antal kriterier tagits fram som påvisar när det är fråga om grov 
vårdslöshet. Mycket stor vikt i bedömningen har kriteriet medvetet risktagande. Detta 
kriterium spelar en mycket viktig roll dels för bedömningen av graden av vårdslöshet och 
dels för huruvida ansvarsbegränsningen åsidosätts i och med sjölagens insiktskrav. Även 
åsidosättandet av branschpraxis, lagar och regler är mycket viktiga kriterier. 

Andra kriterer som är viktiga i bedömningen är risken för skada, om det är fråga om 
värdefullt gods, åsidosättande av avtal och underlåtenhet att avhjälpa eller minska skada. Av 
viss vikt är även kriterierna yrkesvana, tidsaspekt och då den skadevållande valt det bästa av 
flera dåliga alternativ. 

Bedömningen för huruvida grov vårdslöshet föreligger är influerad av den fria 
culpabedömningen som avgör om ”vanlig” vårdslöshet föreligger. För att det ska vara fråga 
om grov vårdslöshet blir helhetsbedömningen strängare och det krävs exempelvis att en 
allvarligare skada har uppstått. 
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7.2 Egen diskussion 
Behövs insiktskravet i sjörätten? Förutom grov vårdslöshet krävs insikt att sådan skada 
sannolikt skulle uppstå för att en ansvarsbegränsning ska kunna åsidosättas enligt sjölagen. 
Det som talar för detta insiktskrav är att mycket stora värden står på spel inom sjörätten. 
Det är ofta stora kvantiteter varor som samtidigt transporteras på ett fartyg och det skulle 
innebära att oerhört höga skadestånd skulle bli följden för transportören i de fall godset 
skadas. Om ansvarsbegränsningen åsidosattes i fler fall skulle förutsebarheten för 
transportören minska och på grund av den ökade risken skulle transporter till sjöss bli 
dyrare för uppdragsgivaren. När det gäller vägtransporter kan inte lika mycket gods fraktas 
på samma gång och risken sprids därför ut.  

Insiktskravet i sjölagen bygger dessutom på en internationell konvention där begreppet 
”wilful misconduct” har samma innebörd. Det finns såklart ett mervärde i att begreppet har 
samma betydelse i samtliga konventionsstater, dessutom skulle det få stora konsekvenser 
om Sverige valde att gå ifrån konventionens text. 

Det som talar emot insiktskravet är att tolkningen av begreppet grov vårdslöshet redan är 
restriktiv. Genom att lägga till ytterligare ett rekvisit får begreppet nästan ingen egen 
betydelse utan det hamnar mycket nära begreppet uppsåt. Det kan också anses vara 
underligt att insiktskravet endast finns inom delar av transporträtten och ingen annanstans 
inom den svenska civilrätten. Det kan särskilt anses konstigt att reglerna skiljer sig åt mellan 
de olika transportsätten.  

Dessutom är medvetet risktagande, vilket är innebörden av insiktskravet, ett eget kriterium 
som används både i bedömningen för ”vanlig” vårdslöshet och för grov vårdslöshet. Det 
kan kännas överflödigt att prioritera ett specifikt kriterium genom att lagstadga på det sätt 
som skett genom sjölagens insiktskrav. Medvetet risktagande är visserligen ett mycket 
viktigt kriterium, men vi anser att flera andra kriterier har samma vikt i bedömningen. 

Sammanfattningsvis kan insiktskravet anses vara något överflödigt, men borde ändå 
behållas i lagtexten främst då det får för långtgående konsekvenser att gå ifrån den 
internationella konventionstext som Sverige är bunden av. 

Behövs ett insiktskrav även inom de övriga transporträttsliga lagarna? Att införa ett 
insiktskrav i andra lagar skulle göra transportområdet än mer enhetligt, men 
konsekvenserna skulle bli alltför stora. Såsom gäller för sjölagen ligger internationella 
konventioner bakom de övriga transporträttsliga lagarna och att gå ifrån dessa måste ses 
som omöjligt och onödigt. Att höja gränsen för när ansvarsbegränsningen sätts åt sidan kan 
även få konsekvenser mellan transportörerna och uppdragsgivarna då riskfördelningen 
förskjuts något. Det måste alltså konstateras att denna skillnad mellan transportslagen 
borde finnas kvar. 

Behövs en tydligare definition av vad begreppet grov vårdslöshet innebär? Begreppet grov 
vårdslöshet är som visats inte helt lätt att definiera och det krävs en utredning av rättspraxis 
för att få fram en tolkning då liten eller ingen ledning kan hämtas från lagtext, förarbeten 
eller doktrin. Någon entydig och klar definition av vilka kriterier som störst vikt ska läggas 
vid har inte heller framkommit genom ett prejudikat. 

Att genom en lagparagraf, ett förarbetsuttalande eller ett prejudikat klargöra definitionen av 
grov vårdslöshet har sina fördelar. Det skulle innebära att enhetligheten blev bättre och det 
skulle samtidigt bli mer lättförståeligt och lättare för domstolarna att döma om det vore 
klart exakt vilka kriterier som var viktiga.  
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Ett klargörande skulle dock minska flexibiliteten hos domstolarna. Begreppets definition 
tas fram genom att en helhetsbedömning görs genom att väga de olika omständigheterna i 
fallet mot varandra. Om domstolarna då inte kunde ta hänsyn till olika faktorer och på ett 
flexibelt sätt göra en helhetsbedömning skulle detta kunna leda till oönskade resultat då 
domstolen i vissa fall skulle kunna komma att känna sig bakbunden av den fastställda 
definitionen.  

Att definiera begreppet grov vårdslöshet inom transporträtten skulle även kunna få 
konsekvenser inom andra rättsområden. Då begreppet inte kan ha samma definition inom 
alla områden, utan måste definieras för varje rättsområde skulle det innebära ett mycket 
stort och svårt arbete att ta fram en tolkning för varje rättsområde där grov vårdslöshet 
förekommer. Skulle inte detta ske, utan en tolkning endast togs fram för vissa områden 
skulle ledning komma att hämtas från dessa definitioner och användas i sammanhang där 
de inte alls är tänkta att användas och där andra förutsättningar gäller. Exempelvis 
transporträtten bygger på internationella konventioner och reglerar i stort sett bara 
näringsidkarförhållanden. Att överföra samma kriterier på exempelvis en 
konsumentsituation kan få felaktiga resultat. 

Genom att analysera de transporträttsliga rättsfallen är det dessutom tydligt att samma 
kriterier hela tiden återkommer och att en likartad bedömning oftast görs. Detta visar på att 
bedömningen för om grov vårdslöshet föreligger redan idag är någorlunda enhetlig och ett 
klargörande är inte nödvändigt av den anledningen. 

Sammanfattningsvis anser vi att det inte finns tillräckliga skäl för att genom ett 
förarbetsuttalande eller prejudikat klargöra vad som krävs för att det ska vara fråga om grov 
vårdslöshet. 
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