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1 Inledning 

1.1 Problem 
Entreprenader omfattar vanligtvis stora ekonomiska belopp. I bygg- och anläggningssektorn 

som tillhör de största och viktigaste industrigrenarna i samhället, beräknades år 2007 att 

investeringarna inom sektorn bestod av 200 miljarder kronor enligt statistik från Svenska 

central byrån (SCB) 1 . Därför är en stor och viktig aspekt av entreprenadförhållandet 

ansvarsfrågan. Vem ansvarar för vad och när ansvaret gäller. Det är frågor som kan regleras 

av de allmänna bestämmelserna., som är standardavtal som oftast används i entreprenader. Att 

bli ansvarig för grov vårdslöshet istället för enbart vårdslöshet kan göra en stor skillnad, vid 

dömande till vårdslöshet finns det ansvarsbegränsningar där ersättningsskyldigheten kan bli 

upp till 15 % av kontraktssumman. Det låter kanske inte mycket med enbart 15 %, men när 

kontraktssumman är upp emot miljonen, som är normalt i dessa förhållanden med tanke på 

hur mycket som investeras i sektorn, kan man förstå varför ansvarsfrågan är viktig. Den här 

begränsningen på 15 % och ansvarsfriskrivningar2 gäller inte när vårdslösheten är att bedömas 

som grov.3 Även faktumet att ha blivit dömd för en grov handling är inte heller vidare sunt för 

företagets image och dess framtid.  

 

Men gränsdragningen när en part varit vårdslös eller grovt vårdslös är inte alltid lätt att dra, 

man kan säga att rättsläget är rätt så oklart. En stor anledning till det är att i de allmänna 

bestämmelserna, är det inte definierat vad som är att anse som grov vårdslöshet. Inte ens i 

kommentarerna till paragraferna, där man hade kunnat lämna utrymme till en vag definition 

eller åtminstone en fingervisning. Hur det hade påverkat bedömningen är svårt att säga, men 

vilka för- och nackdelar det hade gett vore intressant att se. 

 

I entreprenadförhållanden bedöms grov vårdslöshet på ett sätt, men hur ser det ut i andra 

kommersiella förhållanden? För att få reda på det vill jag jämföra med andra kommersiella 

situationer för att se om bedömningen skiljer sig åt. Exempelvis i lagboken inom 

skadeståndsrätten, i förhållandet mellan privatpersoner och försäkringsbolag eller inom 

transporträtten för att nämna några lämpliga situationer. Eftersom det är ett oklart rättsläge 

vore det intressant att se om man kan se motsvarigheter eller ett tydligare rättsläge. 

 

                                                
1 Se Samuelsson 2011, Entreprenadavtal, s. 19. 
2 Se Bernitz 2013, Standardavtalsrätt, s.103- 104.  
3 AB 04 5:11§. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att granska synen på vad som är att anse som grov vårdslöshet i 

entreprenadrätten jämfört med andra kommersiella förhållanden. Samt förekommande 

problem och potentiella lösningar. 

 

Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar: 

• Hur bedöms grov vårdslöshet enligt AB-avtalen, vilka faktorer är betydelsefulla? 
• Hur förhåller sig detta till grov vårdslöshet i andra kommersiella situationer? 
• Går det att förtydliga gränsen för grov vårdslöshet i AB- avtalen? Vilka för- och 

nackdelar finns med det? 
 
1.3 Metod och material 
Det finns få rättsfall i entreprenadrätten som rör grov vårdslöshet. Jag granskade två rättsfall 

och två skiljedomar inom entreprenadrätten samt tre rättsfall i andra kommersiella situationer 

i Sverige för att se om jag kunde se någon märkbar skillnad i betydelsefulla faktorer i 

dömandet av fallen.  

 

Den övergripande metoden jag har använt för att undersöka vad som är att anse som grov 

vårdslöshet är en rättsvetenskaplig metod där gällande rätt fastställts genom att studera 

rättskällor som bestämmelser, förarbeten, praxis, skiljedomar och doktrin. Har även granskat 

Umeå universitets juridiska databaser, mestadels ”Karnov”, i informationssökandet.  

 

För att besvara frågeställningen ”Hur bedöms grov vårdslöshet enligt AB-avtalen, vilka 

faktorer är betydelsefulla?”, använde jag mig utav Umeå universitets juridiska databaser. Jag 

sökte upp rättsfall som berörde ämnet för att se hur de dömts. Skiljedomarna hittade jag 

genom en bok från Umeå universitets bibliotek.4  
 

Frågeställningen ”Hur förhåller sig detta till grov vårdslöshet i andra kommersiella 

situationer?” besvarade jag genom att först fastställa gällande rätt utifrån lag, förarbeten, 

praxis och doktrin. Genom att ställa definitionen av begreppet i entreprenadrätten mot 

definitionen i de andra kommersiella situationerna kunde jag se distinkta skillnader som 

gjorde att jag kunde besvara frågan. 
 
                                                
4 Thunell 1995, Så gick det: domar och beslut i entreprenadtvister. 
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Den sista frågeställningen ”Går det att förtydliga gränsen för grov vårdslöshet i AB- avtalen? 

Vilka för- och nackdelar finns med det?” besvarade jag genom att ta svaret på föregående 

frågeställning och utifrån resultatet se om det gick att förtydliga gränsen i AB- avtalen.  
 

1.4 Teori 

1.4.1 Reparation 

En av skadeståndets huvudsakliga funktioner är ersättningen eller, i andra ord, reparationen. 

Den skadelidande ges ett belopp i pengar, i syfte att ersätta förlusten. Om en personskada 

inträffar ska den som lidit skada ersättas för de utgifter denne haft för sjukvården skadan 

orsakat, men även för förlorade arbetsinkomster. När en sakskada sker ska skadeståndet göra 

det möjligt för den skadelidande att skaffa motsvarande egendom och även i vissa fall för 

indirekt förlust.5  

 

På en lägre nivå är det här ersättandet utan tvekan skadeståndets huvudsakliga funktion. Men 

ur ett större perspektiv kan man säga att den här ersättande funktionen har en allmän 

betydelse för säkerheten i samhället. Orsaken till det är den känsla av trygghet som ges av att 

veta att det finns rätt till ersättning ifall en olycka inträffar. Även om systemet inte alltid är 

felfritt, många gånger kan omständigheterna leda till att den skadedrabbade inte får något 

skadestånd. Des reparativa funktioner kan emellertid ifrågasättas, då skadestånd utgår utan att 

den skadedrabbade ersätts. Ett exempel Hellner tar upp är när varor skadas under en transport, 

dessa skador ersätts oftast ur den skadedrabbades egna försäkring. I verkligheten går 

skadeståndet till försäkringsbolaget som utbetalt ersättningen som sedan kräver tillbaka 

ersättningen. I praktiken utgör det en ersättning för försäkringsbolagets förlust, vilket 

motsäger rättsreglernas huvudsakliga syfte.6  

 

1.4.2 Prevention 

Ovan har skadeståndets reparativa funktion presenterats. En annan viktig funktion är dess 

preventiva. Det vill säga skadeståndets verkan för att förhindra skador som kan ge upphov till 

ersättning.  Framtida skador det vill säga, den som en gång blivit ersättningsskyldig kan bli 

mer aktsam i framtiden. Det är den eftersträvade effekten på individnivå av den preventiva 

funktionen. Sett ur ett allmänt perspektiv är effekten att folk i allmänhet undviker ett 

                                                
5 Se Hellner och Radetzki 2014, Skadeståndsrätt, s. 36. 
6 Se Hellner och Radetzki 2014, Skadeståndsrätt, s. 37. 
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handlande som kan medföra skadeståndsskyldighet. Ett överträdande av de allmänna 

normerna i samhället, anses vårdslöshet och medför sanktioner. Om dessa sanktioner inte 

existerat hade det med största sannolikhet varit vanligare med vårdslöst beteende. 

Konsekvenserna av ett vårdslöst beteende, skadeståndsskyldigheten, medför en allmän 

trygghet.7 

 

En typ av prevention är ekonomisk prevention. Som kortfattat innebär att de rättsliga reglerna 

som finns skapar ekonomiska motiv för att välja det handlingssätt som leder till att skador i 

största möjliga mån undviks. Trafikförsäkringen har exempelvis ett bonus system som kan 

bidra till prevention.8 

 

2 Grov vårdslöshet i entreprenadförhållanden 

2.1 Entreprenadrätt och Allmänna Bestämmelser 

Utmärkande för entreprenadförhållanden är att de inte specifikt regleras i något lagrum av 

traditionell svensk lagstiftning, förutom i de allmänna reglerna som återfinns i b.la. 

avtalslagen och köplagen. Vart gränsen för grov vårdslöshet går har, istället för en klar 

definition, genom olika rättspraxis utvecklats fram och förändrats med tiden. Termen 

entreprenadavtal förekommer inte ens i lagstiftning. I avtalsförhållandet som följer av 

entreprenadavtal råder det avtalsfrihet, bortsett från de inskränkningar som följer av tvingande 

lagstiftning. Det innebär att parterna kan välja om de vill inkludera bestämmelserna i avtalet 

eller inte.9 

 

Lagstiftningen har istället åsidosatts till förmån för branschnormer som mer specifikt reglerar 

det rättsliga området. Dessa kallas för ”Allmänna bestämmelser”, som förkortas till AB följt 

av året då ledande aktörer i branschen kom överens om tillämpningen av bestämmelserna, 

exempelvis AB72, AB92 och AB04. Dessa standardavtal reglerar partsförhållandet genom att 

klargöra specifika avtalssituationer och kan fylla ut entreprenadavtalen genom att parterna 

hänvisar till bestämmelserna.10 De allmänna bestämmelserna bör tolkas objektivt och utfyllas 

därefter. 11  Bestämmelserna ska ses som en sammanhängande helhet och de aktuella 

                                                
7 Se Hellner och Radetzki 2014, Skadeståndsrätt, s. 39. 
8 Se Hellner och Radetzki 2014, Skadeståndsrätt, s. 42. 
9 Se Samuelsson 2011, Entreprenadavtal, s.13. 
10 Se Kalbro 2015, Markexploatering, s.143. 
11 Se Samuelsson 2011, Entreprenadavtal, s.37. 
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avtalsvillkoren ska läsas tillsammans med de övriga villkoren i avtalet. Branschpraxis kan 

komplettera och ge ledning åt tolkningen.12 

 

2.2 Vårdslöshet och grov vårdslöshet. 

För att definiera grov vårdslöshet bör man först definiera vad som gäller vid enbart 

vårdslöshet. Det finns olika sätt att definiera aktsamhetsgraden. Ett sätt för att inte anses vara 

vårdslös, eller i andra termer oaktsam, är att följa den aktsamhetsgrad som utmärker en god 

familjefar, en ”Bonus pater familias”. Det är en aktsamhetsgrad som följs av välaktade 

personer. Nivån är en standard som ligger till grund för bedömningen ifall vårdslöshet 

förekommit eller inte. En grundläggande fråga att ställa är om den vårdslöse borde ha handlat 

på ett annat sätt i den uppkomna situationen. Då rätten kräver att lika fall ska bedömas lika är 

det idag vanligt att prejudikat går före i bedömningen. En avvikelse från branschens sedvana 

kan högst sannolikt uppfattas som vårdslöst. De fall då det saknas vägledning i lag, sedvana 

eller prejudikat förväntas domstolarna göra en egen bedömning utifrån en detaljerad analys.13 

 

Ett annat mått är att man utgår från ett normalitetskriterium. Det innebär att vårdslöshet 

förekommer om man inte gör en åtgärd som en normalt aktsam person hade vidtagit i en 

liknande situation. Men om händelsen kunde ha inträffat för vem som helst, är skadevållaren 

inte att anse som vårdslös, då lutar det troligtvis mot att det är en ren olyckshändelse istället. 

Det finns fyra faktorer man kan utgå ifrån i bedömningen. Risken för skada, den sannolika 

skadans storlek, möjlighet att förekomma skadan och insikten om att det finns risk för skada. 

Den sista faktorn ger utrymme för subjektivitet till skillnad från de tre övriga som är mer 

objektiva. Dessa vägs sedan mot varandra för att göra en bedömning om omständigheterna 

krävde ett annat handlande. Att ta i beaktande är risken för skada och kostnaden för att 

åtgärda skadan. Ju högre risk ställs högre krav på ett aktsamt beteende. 14 

 

Den svenska rätten har en relativt restriktiv hållning till begreppet grov vårdslöshet, därför 

definieras begreppet inte tydligt. För att vårdslöshet ska bedömas som grov krävs det vanligen 

ett handlande på gränsen till uppsåt, d.v.s. avsiktligt, som det har beskrivits i den juridiska 

litteraturen.15 Den ska vara av mycket allvarligt slag för att betecknas som grov, mycket 

                                                
12 Se Samuelsson 2011, Entreprenadavtal, s.38. 
13 Se Hellner och Radetzki 2014, Skadeståndsrätt, s. 122.   
14 Se Hellner och Radetzki 2014, Skadeståndsrätt, s. 128-129.   
15 Se Hellner 1995, Skadeståndsrätt, s.146. 



8 
 

grövre än den normala vårdslösheten. Det kan vara när handlingen är så hänsynslös eller 

nonchalant att den utsätter andra för risker samt uppenbar likgiltighet för eget liv eller hälsa. 

Det innebär att man måste vara medveten om vårdslösheten för att det ska bedömas som grov, 

dvs. ett medvetet risktagande. Även bristande uppmärksamhet på betydande risker tillhör den 

kategorin, dvs. underlåtenhet att ta hänsyn till en risk.16 Trots det måste en värdering av 

omständigheterna i det enskilda fallet göras då en enhetlig bedömning inte kan göras, 

begreppets innebörd är olika beroende på i vilket sammanhang det förekommer.17 I rättsfallet 

NJA 1992 s.130 gjorde Högsta domstolen allmänna uttalanden om begreppet grov 

vårdslöshet. Det framgick att ”betydande hänsynslöshet och nonchalans och som medför en 

avsevärd risk för skada” är att anse som grov vårdslöshet inom försäkrings- och 

skadeståndsrätten. I entreprenadbranschen går man så långt att man drar liknelser med 

byggfusk och ett grovt vårdslöst förfarande. 18 

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan vårdslöshet och grov vårdslöshet är ansvaret. Vid 

dömande till vårdslöshet finns det ansvarsbegränsningar där ersättningsskyldigheten kan bli 

upp till 15 % av kontraktssumman. Den begränsningen finns inte när vårdslösheten är att 

bedömas som grov och det går i regel inte att friskriva sig från den. Skillnaden är därmed av 

stor praktisk betydelse. 19 

 

2.3 Grov vårdslöshet i AB-avtalen. 

Ovanstående definitioner av vårdslöshet och grov vårdslöshet är hur de beskrivs i doktrinen 

och förarbetena, men hur definieras grov vårdslöshet i de allmänna bestämmelserna? Om man 

tittar i de allmänna bestämmelserna kan man inte se att grov vårdslöshet definieras 

någonstans, utan det nämns enbart som en ansvarsgrund. Nedan följer paragraferna som 

reglerar ansvaret vid vårdslöshet och grov vårdslöshet, de finns i gällande AB 04 5:6, 11§§, 

men även i de äldre bestämmelserna AB 72 5:8, 12, 13§§ och AB 92 5:7, 14§§.  

Formuleringen av paragraferna har ändrats lite, men själva innebörden är densamma, 

exempelvis i AB 04 och AB 92 där motsvarigheten till 5:8§ i AB 72 finns valde man att 

enbart skriva vårdslöshet istället för grov vårdslöshet. Innebörden av 5:11§ i AB 04 har inte 

förändrats i jämförelse med dess föregångare i AB 72 5:12§ och AB 92 5:14§. Värt att notera 

                                                
16 Se Hellner och Radetzki 2014, Skadeståndsrätt, s. 143. 
17 Prop. 1975:12 s. 133.   
18 Se Hellner och Radetzki 2014, Skadeståndsrätt, s. 142. 
19 AB 04 5:11§. 



9 
 

är att i 5:11§ gäller inte de ansvarsbegränsningar som tas upp om det rör sig om en grov 

vårdslöshet. 

 

AB 72  

5:8§ (entreprenaden): ”Entreprenören ansvarar för brist eller fel, som icke märkts och ej 

heller bort märkas före garantitidens utgång, i den mån bristen eller felet visas ha sin grund i 

grov vårdslöshet av entreprenören.” 

 

AB 04 

5:6§ (ansvar efter garantitiden). 

”Entreprenören ansvarar för väsentligt fel som framträder efter utgången av respektive 

garantitid enligt kapitel 4 § 7, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören.” 

Kommentar till 5:6§, av kommentaren framgår: 

”För ansvar fordras vidare att beställaren kan visa på vårdslöshet av entreprenören. Vid 

bedömning om vårdslöshet föreligger måste det prövas om entreprenören handlat på något 

annat sätt än vad som kan fordras av honom. Utgången av en sådan bedömning kan i det 

enskilda fallet bli beroende på om entreprenören har frångått anvisningar som beställaren 

lämnat. Detsamma gäller om entreprenören förfarit på ett sätt som strider mot kravet på 

fackmässighet. En sådan avvikelse kan förutsättas vara ett vårdslöst handlande. För att 

undgå ansvar måste entreprenören i en sådan situation visa godtagbara skäl för avvikelsen.” 

 

5:11§ (ansvar för skada): ”Part är skyldig att ersätta motparten för sådan skada som inte 

skall ersättas enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel, om han varit vårdslös eller om 

skadan beror på fel för vilket entreprenören är ansvarig. Ersättningsskyldigheten är 

begränsad till 15 % av kontraktssumman. Denna begränsning gäller inte, om den ansvarige 

har försäkringsskydd till högre belopp. I sådant fall maximeras ersättningsskyldigheten till 

det belopp jämte förekommande självrisk… De ansvarsbegränsningar som följer av denna 

paragraf gäller inte när part gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.” 

 

2.4 Bedömning av grov vårdslöshet i entreprenadrätten. 

2.4.1 Finns risk för personskada 

2.4.1.1 NJA 1992 s. 130 
Kommunen och bolaget träffade i jan 1979 avtal om att bolaget skulle såsom 
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generalentreprenör utföra arbeten avseende om-, till- och nybyggnad av Mariefreds skola. I 

entreprenaden ingick b.la. uppförandet av en ny matsalsbyggnad med innertak av träpanel. 

1985 rasade innertaket i matsalen sedan infästningen i de ovanförliggande limträbalkarna 

släppt. Till följd av det inträffade anklagades bolaget gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 

Till grund för sin talan anförde kommunen att takbjälklaget enligt konstruktionsritningarna 

skulle vara på ett visst sätt men att bolaget utfört jobbet på ett annat sätt. Man lade till reglar i 

konstruktionen för att möjliggöra dragning av elledningar och dosor till takuttag för armaturer 

utan att isoleringen skulle skadas. Ändringen beslöts av den ansvarige arbetsledaren på 

byggnadsplatsen. Han handlade då utan att ha kontakt med beställaren eller konstruktören. 

Ändringen medförde att undertakets vikt ökade. Med den aktuella belastningen borde 

spikavståndet ha varit högst 40 cm men avstånden varierade i utförandet från 17 cm ända upp 

till 93 cm. Men genom att använda alltför svag spik med alltför stora avstånd i förhållande till 

belastningen på spikförbandet har bolaget förfarit vårdslöst. Kommunen anser därför att 

Bolaget, enligt AB 72 5 kap 8, har ansvaret för att innertaket rasat.  

 

Slutligen kom högsta domstolen fram till att bolaget inte haft de kunskaper som krävts för en 

korrekt infästningen. Men domstolen trodde inte att bolaget insåg att sättet de utförde arbetet 

på var förenat med risker. Bolaget borde hämtat anvisningar, från konstruktören eller annan 

sakkunnig för infästningen. Detta särskilt med hänsyn till att arbetena gällde en lokal där 

risken för personskador var uppenbar. Därför dömdes de till grov vårdslöshet. 

 

2.4.2 På farlig plats och risk för sakskada  

2.4.2.1 NJA 1996 s.118 
Vid en ombyggnad av en fastighet, tillhörande Kabi, utförde arbetare, anställda hos en 

underentreprenör (Nili), arbete med en skärbrännare så att brandfarligt rivningsmaterial sattes 

eld på. Det i sin tur ledde till att det uppstod omfattande brandskador i byggnaden. Högsta 

domstolen ansåg att det var ostridigt att de två arbetare som Nili hade på arbetsplatsen insåg att 

det var fråga om brandfarligt material. Det framgick att Nilis arbetsledning hade anvisat 

arbetarna att under dagen samla ihop och köra bort rivningsmaterialet. Men under dagen 

begärde dock huvudentreprenörens (JCC) platschef att ett par konsoler skulle svetsas bort. Då 

det inte fanns tid att ta bort rivningsmaterialet hämtade arbetarna två brandsläckare, varav den 

ena senare inte visade sig fungera. Därför kunde arbetarna inte släcka branden.  

 

Högsta domstolen fann det ostridigt att arbetarna kände till att rivningsmaterialet var extremt 
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brandfarligt. Man menade att de inte vidtog de försiktighetsåtgärder som krävdes av dem i 

och med att man inte undersökte om brandsläckarna var i funktion eller inte undersökte 

möjligheten om det var möjligt att använda en brandslang samt att de inte sköljde 

rivningsmassorna med vatten eller täckte inte över materialet med något icke brandfarligt 

material. Arbetet utfördes dessutom i närheten av lokaler där värdefull egendom förvarades, 

vilket arbetarna mycket väl kände till. Med beaktande av ovanstående att arbetarna hade 

insikt, bristande säkerhetsåtgärder och på en farlig plats, fann högsta domstolen att arbetarna 

ansågs ha handlat grovt vårdslöst.  

 
2.4.3 Insikt  

2.4.3.1 Skiljedom: Fallet med bultpistolen och trälådan med 
högspänningskabel 

Tätningsarbeten som skulle utföras på ett tunneltak. För vissa av arbetsmomenten krävdes att 

arbetaren NN stod på en stege och sköt med bultpistol in i tunneltaket. Men när bultpistolen 

plötsligt inte fungerade provsköt NN mot ett plant underlag. Det plana underlaget var locket 

på en "trälåda", som gick längs tunnelgången och innehöll en högspänningskabel. Spiken 

trängde genom lådans lock och in i kabeln, vilket medförde strömavbrott och driftstopp i en 

fabriksanläggning med stor ekonomisk skada som följd.  

 

Frågan om grov vårdslöshet var viktig för bedömning av huruvida entreprenören ägde rätt att 

åberopa de avtalade begränsningarna av ansvaret. Skiljenämnden uppgav i domskälen 

följande: "Anledning saknas antaga att NN vid tillfället insåg att spiken skulle kunna träffa 

och skada högspänningskabeln. Man får snarare utgå från att NN handlat impulsivt och utan 

att tänka på att det löpte en kabel i lådan. Den vårdslöshet som NN visat kan mot bakgrund 

av det sagda enligt skiljemännens mening inte bedömas som grov."20 

 

2.4.3.2 Skiljedom: Fallet med Tennis- och badmintonhallen skiljedom från 17 
juni 1988 

En tennis- och badmintonhall uppfördes på totalentreprenad. På grund av 

brandmyndigheternas krav på rökluckor i taket, vilket innebär en försvagning av taket, skulle 

förstärknings balkar monteras. Entreprenaden godkändes vid slutbesiktningen och vid 

garantibesiktningen upptäcktes inget fel.  

 

Ungefär två och ett halvt år efter garantitidens utgång, 1985, rasade en del av hallens tak p.ga 
                                                
20 NJA 1992 s.130, s. 5. 
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att 90 cm djup snö hade lagt sig på taket. Taket rasade i den del som var omedelbart nedanför 

en röklucka vilket resulterade i ett 80 - 100 kvm stort hål i taket. Vid utredningen, framkom 

det att en avväxlingsbalk, som fanns med på ritningen, saknades.  

 

När frågan om grov vårdslöshet behandlades jämförde skiljemännen hur begreppet behandlats 

inom andra rättsområden. Där fann de, ”att som grov vårdslöshet i AB 72 5:8§ måste anses ett 

allvarligt åsidosättande av normal aktsamhet med insikt om betydande risk för att skada skall 

inträffa, varvid vid bedömningen av vilken grad av risk som skall krävas, hänsyn skall tagas 

till vad som vid vållande tillfället kunna antagas om den eventuella skadans storlek. Det kan 

emellertid inte uteslutas att som grov vårdslöshet skall betraktas även vissa fall av särskilt 

allvarliga försummelser, det sådan insikt ej föreligger, men där skaderisken är särskilt 

framträdande”.  

 

Men skiljenämnden uppgav i domskälen att det inte hade visats att byggnadsbolaget eller 

någon för vilkens handlande byggnadsbolaget svarade haft insikt om att balken inte monterats 

och så hade inte heller någon på byggnadsbolagets sida haft insikt om att det funnits risk för 

att en skada skulle inträffa. Inte heller vad som i övrigt framkom i målet och omfattningen av 

skaderisken fick skiljenämnden att döma handlingen av byggnadsbolaget som grovt vårdslöst. 

Slutligen ogillade skiljenämnden beställarens talan, men ansåg, ”att det är fråga om en 

allvarlig försummelse och att sakligt sett goda skäl talar för att i ett fall som det förevarande 

entreprenören skall kunna åläggas ett ersättningsansvar. Med den utformning 

ansvarsreglerna i AB 72 har fått har emellertid skiljenämnden ansett sig förhindrad att i detta 

fall statuera ett sådant ansvar.”21 

 

3 Grov vårdslöshet i andra kommersiella förhållanden 
 

Förutom i entreprenadförhållanden förekommer grov vårdslöshet i områden inom civilrätten. 

Exempelvis i köplagen, där köparen får åberopa att varan är felaktig om säljaren bland annat 

varit grovt vårdslös.22 Eller i körkortslagen, där körkort får återkallas om körkortsinnehavaren 

gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik.23 Ett annat exempel där grov vårdslöshet 

förekommer utanför entreprenadrätten är i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport.24 Den 

                                                
21 NJA 1992 s.130, s.5. och Thunell 1995, Så gick det: domar och beslut i entreprenadtvister, s. 42. 
22 Se 33 § Köplagen. 
23 Se 5 kap 3§ 1p a Körkortslagen och 1§ andra stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.  
24 Se 38 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport. 
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säger att om fraktföraren orsakat skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet får denne inte 

åberopa de bestämmelser i samma lag där hans ansvar utesluts eller begränsas.  

 

Även i skadeståndslagen återfinns begreppet i 6 kap. 1§, där skadestånd med anledning av 

personskada kan jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet 

har medverkat till skadan. I kommentarerna till lagtexten i Umeå universitets databas 

Karnov 25 , menar författaren Bertil Bengtsson att begreppet grov vårdslöshet i detta 

sammanhang bör tolkas restriktivt och att vårdslösheten ska anses som grov exempelvis när 

den skadelidande samtidigt skapat betydande risk för andra, det vill säga risk för personskada. 

En situation då det kan förekomma kan vara vid bilkörning. 

 

I Miljöbalken däremot nämns inte grov vårdslöshet, däremot återfinns benämningen grov 

oaktsamhet26 i 29 kap. 3§.27 Där behandlas konsekvenserna av miljöfarlig kemikaliehantering 

som kan ge böter eller fängelse i högst två år. I paragrafen likställer de uppsåt med grov 

oaktsamhet. Däremot i 32 kap 6§ Miljöbalken går man inte ens så långt att man nämner grov 

vårdslöshet eller grov oaktsamhet, där nämner man enbart vårdslöshet som man likt i 29 kap 

3§ även likställer med uppsåt. 

 

Likt i entreprenadrätten är begreppet grov vårdslöshet inte entydigt och kan tolkas olika 

beroende på vad för situation, även i andra kommersiella situationer. Hur det ska definieras är 

så omtvistad att det har varit omtalat ända sedan medeltiden.28 

 
 
3.1 Bedömning av grov vårdslöshet i andra kommersiella situationer 
3.1.1 Transporträtt 

3.1.1.1 NJA 1986 s.61 

Rättsfallet handlar om en lastbilstransport av en grävmaskin från Sollentuna till Täby. Det 

som inträffade var att grävmaskinen som transporterades av lastbilen skadades när chauffören 

skulle köra under en viadukt. Fordonet med föraren hade en höjd på̊ strax över fyra meter och 

viadukten hade en fri höjd på̊ 3,6 meter. Körsträckan före viadukten var plan och 

                                                
25 Se Karnov, 6 kap 1§ Skadeståndslagen, kommentar 140, författare Bertil Bengtsson. 
26 Det bör uppmärksammas att oaktsamhet och vårdslöshet kan innebära olika saker, även om de delvis är 

synonyma begrepp. Oaktsamhet är en term som oftast används inom straffrätten, medan vårdslöshet oftast 
används inom civilrätten. 

27 Se 29 kap 3§ Miljöbalken. 
28 Se Ramberg 2014, Allmän avtalsrätt, s. 233. 
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siktförhållandena bedömdes som goda. Anmärkningsvärt var att det fanns varningsskyltar 

både innan och på̊ viadukten som informerade om viaduktens fria höjd. Trots det uppgav 

chauffören att han inte sett eller ägnat en tanke över dessa.  

Högsta domstolen uttalade att med grov vårdslöshet på̊ vägtransportområdet omfattas enbart 

oaktsamhet av mycket allvarligt slag. I domen lade högsta domstolen stor vikt vid att 

chauffören var erfaren och van vid att utföra liknande transporter. Han var dessutom 

medveten om fordonets höjd eftersom denna hade mätts innan han körde från Sollentuna. 

Agerandet bedömdes dock inte vara så grovt att det kunde anses omfattas av begreppet grov 

vårdslöshet, eftersom chauffören vid olyckstillfället inte tänkte på̊ att han förde en hög last. 

Högsta domstolen kom fram till att föraren ansågs ha gjort sig skyldig till försummelse av 

allvarligt slag grundat på att han inte varit uppmärksam på̊ lastens höjd.  

Men alla var inte eniga i beslutet. En av ledamöterna, Sven Nyman, var av skiljaktig mening 

och anförde att försummelsen borde ha bedömts som grov vårdslöshet i den mening som 

avses i 38 § lagen om inrikes vägtransport. 

3.1.1.2 Grov vårdslöshet i Köplagen 
3.1.1.3 HovR T 8678-11 
Målet handlar om EuroPark som ingick ett aktieöverlåtelseavtal med bolaget Anelea Sverige 

AB (Anelea) som bildats specifikt för överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Rationell 

Parkeringsservice AB (RPS AB) som innan överlåtelsen såldes till det nybildade bolaget 

Anelea. Den angivna köpeskillingen som var på 100 miljoner kronor skulle delas upp och 

betalas vid två olika tillfällen. Vid första tillfället skulle 85 miljoner betalas ut och de 

resterande 15 miljoner kronor skulle överföras till ett gemensamt konto för utbetalning till det 

överlåtande bolaget ett år efter tillträdesdagen.  

 

Anledningen till de två utbetalningstillfällena var för att pengarna skulle ställas som säkerhet 

för EuroParks eventuella krav med anledning av garantibrister till följd av garantiutfästelser i 

avtalet. Men ett år efter tillträdesdagen utbetalade EuroPark endast en viss andel av den andra 

utbetalningen och påstod att garantibrister fanns, bland annat hänvisades att motparten låtit bli 

att redovisa ett garage i verksamheten som förlustkontrakt och undanhållit ett leasingkontrakt 

avseende en städmaskin. Det tingsrätten kom fram till var att det fanns garantibrister i vissa 

delar men att det inte förekommit en så stor skada som EuroPark påstått. Det framgick i fallet 

att Aneleas företrädare Anders Larsson varit medveten om betydelsen för EuroPark att få 
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information om förlustkontrakten men trots detta utelämnades Årekontraktet (ett 

förlustkontrakt) i listan över förlusterna. Denna underlåtenhet kunde enligt hovrätten inte 

försvaras som ett tankefel utan var att anse som grovt vårdslöst enligt 33§ Köplagen. 

Skyldigheten för EuroPark att utge resterande del av köpeskillingen bifölls till den del 

garantibrist och skada inte funnits.  

 

Eftersom reklamationsfristerna enligt köplagen inte gäller om en säljare enligt 33§ Köplagen 

har handlat grovt vårdslöst bedömdes därför EuroPark ha bevarat sin rätt att påpeka 

garantibrister trots för sen reklamation. Hovrätten underströk dock att en köpare även om 

säljaren varit grovt vårdslös inte kan dröja i obegränsad tid med att lämna meddelande om fel. 

Men det har i detta fall inte dröjt så pass länge att garantibrist inte skulle kunna åberopas. 

Hovrätten fastställde därmed tingsrättens dom. 

 

3.1.2 Friskrivning från grov vårdslöshet 

3.1.2.1 NJA 1998 s.390 ”Diamantfallet” 
”Posten och diamanterna-fallet” så benämns målet NJA 1998 s 390. Det som behandlas i 

målet är ifall en friskrivning med en beloppsbegränsning var giltig trots att den skadevållande 

partens personal handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Det som inträffade var att diamanter 

blev stulna under en transport av Posten. Posten menade på att diamanterna kunde ha stulits 

av någon arbetstagare vid Posten som inte var i tjänst vid tillfället eller av någon annan för 

vilken Posten inte har något principalansvar. Med hänsyn till omständigheterna i fallet 

saknades dock anledning att i målet tro att någon annan än arbetstagare vid Posten som stulit 

diamanterna En intressant fråga blev möjligheten för den skadelidande parten att få ut en 

summa som skulle täcka hela skadan. Istället för att de enbart skulle erhålla det försäkrade 

beloppet i enlighet med vad som reglerats i avtalet mellan parterna.  

 

Högsta domstolen kom fram till att det ansågs oskäligt att friskriva sig ifrån ansvar när de 

ansvariga eller deras personal handlat uppsåtligt vid det inträffade. Det hänvisades till 38§ 

lagen (1974:610) om inrikes vägtransport och allmänna principer inom avtalsrätten29, där man 

påpekade att man inte kan friskriva sig från ansvar vid grov vårdslöshet eller uppsåt. Det 

                                                

29 Det tas upp i många sammanhang att det finns en allmän avtalsrättslig princip om att man inte kan friskriva sig 
från grov vårdslöshet. Men allmänna avtalsrättsliga principer finns inte nedskrivna som till exempel lagtext.  
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påpekades dock i domen att regeln inte är helt utan undantag eftersom det vid vissa fall av 

riskfördelning kan vara berättigat med friskrivningar om den som friskriver sig har möjlighet 

att skydda sig genom försäkring.  
 

I fallet var två̊ justitieråd skiljaktiga, de ansåg att Postens ansvarsfriskrivning skulle 

upprätthållas och att friskrivningar från handlingar som är uppsåtliga eller grovt vårdslösa kan 

vara möjliga så länge det inte rör sig om uppsåt eller grov vårdslöshet på̊ företagets 

ledningsnivå̊. Justitieråden hänvisade till avtalsfriheten och möjligheten att försäkra godset till 

återstående belopp.  
 

4 Analys 
4.1 Viktiga faktorer för dömande av grov vårdslöshet i entreprenadrätten 
 
Angående NJA 1992 s. 130 sökte högsta domstolen ledning i bestämmelser i civilrättslig 

lagstiftning, b.la på skadestånds- och försäkringsrätten, där samma begrepp används. Där 

kunde man konstatera att en vårdslöshet måste vara av mycket allvarligt slag för att den ska 

anses som grov. Ur högsta domstolens dom: ”Ett handlande som ligger på gränsen till 

uppsåtligt förfarande. Betydande hänsynslöshet eller nonchalans och som medför en avsevärd 

risk för skada”. Även i transporträttslig lagstiftning sökte man ledning. Där påträffade man ett 

krav på insikt, vilket kan tolkas som ett krav på medvetet risktagande. Domstolen kom fram 

till att en enhetlig innebörd på alla områden det används på kan inte ges på begreppet grov 

vårdslöshet.30 Så trots att domstolen ansåg att insikt för skada saknades, var platsen för 

handlingen och bristen på rätt kunskap avgörande i bedömningen i en allmän plats med risk 

för personskada. Det NJA 1992 s.130 gjorde var att det lättade på bedömningen om sådan 

grov vårdslöshet som nämns i AB72 5 kap 8§ föreligger eller inte.  

 

Rättsfallet NJA 1996 s.118 visar att insikten och platsen för omständigheterna är avgörande 

faktorer för bedömningen om grov vårdslöshet föreligger. I det omtalade rättsfallet ansågs det 

ostridigt att insikt om fara förelåg. Bristen på säkerhetsåtgärder och faktumet att värdefull 

egendom fanns i närheten gjorde även det att det inte gick att undgå att företaget dömdes till 

sådan mycket allvarlig vårdslöshet som de i domen nämner återfinns i NJA 1992 s. 130, dvs. 

grov vårdslöshet. 

 

                                                
30 NJA 1992 s.130 ur HDs domskäl s.6. 
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Fallet med bultpistolen och trälådan med högspänningskabel visar att impulsiva 

handlingar inte är att anse som ett grovt vårdslöst förfarande. Även om handlingen inte var 

särskilt väl genomtänkt, saknades trots allt insikten om fara. Som en erfaren byggnadsarbetare 

bör ett fackmässigt beteende vara att en viss försiktighet i arbetet fordras, men en enskild 

impulsiv händelse tyder inte på att arbetaren inte varit fackmannamässig i övrigt. Därför ser 

jag inga problem med bedömningen att arbetaren varit enbart vårdslös. Vilket kommentaren 

till 5:8§ i AB 04 lyfter fram: ”Detsamma gäller om entreprenören förfarit på ett sätt som 

strider mot kravet på fackmässighet. En sådan avvikelse kan förutsättas vara ett vårdslöst 

handlande”.  

 

Fallet med Tennis- och badmintonhallen skiljedom från 17 juni 1988 tyder på att grov 

vårdslöshet inte kan dömas om insikt om fara inte finns. Här tilldömdes en allvarlig 

försummelse istället då de inte följt anvisningarna i ritningarna. Vilket inte är att anse som ett 

fackmässigt beteende, men det var inte så grovt att ens vårdslöshet skulle dömas. 

 
4.2 Viktiga faktorer för dömande av grov vårdslöshet i andra 

kommersiella situationer 
 
I rättsfallet NJA 1986 s.61 antydde högsta domstolen att oaktsamhet av enbart mycket 

allvarligt slag kan anses som grovt vårdslöst. Trots att det lades stor vikt vid att chauffören 

var erfaren och van vid att utföra liknande transporter samt att han motstridigt varit medveten 

om fordonets höjd då den hade mätts innan, var det inte så grovt att det ansågs som grov 

vårdslöst. Chauffören tänkte helt enkelt inte på att han hade en så pass hög last vid 

olyckstillfället att en olycka skulle inträffa. Även om alla inte var eniga i domen dömdes han 

trots allt till försummelse av allvarligt slag pga. brist i uppmärksamhet. Det här fallet 

påminner mycket om fallet med bultpistolen och trälådan med högspänningskabel eftersom 

även där saknades insikt. Man kan tycka att en viss grad av medvetande av vad man har i 

lasten presumeras, chaufförens handlande kan anses klantigt och oprofessionellt men inte 

grovt vårdslöst.  

 
HovR T 8678-11 förtydligar vad insikt av ens handlingar och underlåtenhet kan ge för 

konsekvenser.  Företrädaren åt Anelea var medveten om betydelsen för EuroPark att få del en 

viss information men ändå undanhöll eller lät bli att framföra den informationen tyder på ett 

medvetet handlande med en viss insikt av vad det innebar för den andra parten. Hovrätten 
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klargjorde att det inte kunde misstas som ett rent tankefel utan var otvivelaktigt ett grovt 

vårdslöst förfarande. 

 
I NJA 1998 s.390 ”Diamantfallet”, hänvisades det till 38§ lagen (1974:610) om inrikes 

vägtransport och allmänna principer inom avtalsrätten, där man påpekade att man inte kan 

friskriva sig från ansvar vid grov vårdslöshet eller uppsåt. Högsta domstolen kom fram till att 

det inte gick att friskriva sig ifrån ansvar när de ansvariga eller deras personal handlat 

uppsåtligt. Intressant här är hur de likställer grov vårdslöshet med uppsåt. 

 
4.3 Skadeståndets funktioner 
 
I de undersökta fallen kan man se hur skadeståndets preventiva funktion verkat. I och med 

NJA 1992 s.130 är det svårare för en okunnig eller en omedveten person att säga till sitt 

försvar att han inte var medveten om risken, speciellt inte i en situation där risken för 

personskada är uppenbar. Det gör att den som bedriver ett arbete som kan medföra uppenbara 

risker för personskada inte kan vara hur okunnig som helst. Även platsen där arbetet utförs 

kommer tas i beaktande vid val av försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika att riskera 

att dömas till grov vårdslöshet. Det pressar aktörerna och på så sätt verkar skadeståndets 

preventiva funktion till att förhindra framtida skador som kan ge upphov till ersättning.  

 

Skadeståndets ersättande funktion, den reparativa funktionen, som ska ge samhället en känsla 

av trygghet kan i några av de ovanstående fallen gett en för stark känsla av trygghet. Det kan 

möjligtvis förklara uppvisandet av det nonchalanta beteendet samt bristen på aktsamhet och 

säkerhetsåtgärder.  

 

5 Avslutande diskussion och slutsats 
 

Av vad som redovisats ovan, av skiljedomarna och domstolsdomarna i entreprenadrätt, 

framgår det av svensk rätt att det krävs ett klart medvetande (en tydlig insikt) om en stor 

skaderisk i den aktuella situationen för att grov vårdslöshet skall anses föreligga. Man får 

tänka på att jag trots allt enbart undersökt sju domar totalt, för att få en klarare bild hade det 

krävts fler domar. Det som trots allt kan konstateras av de undersökta fallen är att platsen för 

handlingen är även den av avgörande betydelse, vilket domsluten visar och speciellt 

domslutet i NJA 1992 s.130. Även underlåtenhet att vidta säkerhetsåtgärder är en viktig 

faktor, speciellt i situationer där är uppenbart att det krävs. En kombination av dessa faktorer 
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ger ett klart fall av grov vårdslöshet vilket de undersökta domarna visar. Men när bara en av 

dessa faktorer finns, är det inte lika klart längre. 

 

Även om inte en klar och tydlig bild av vad som är grov vårdslöshet visas i de allmänna 

bestämmelserna, som  det oftast hänvisas till i entreprenadrätten, ser jag inga större problem i 

dessa bedömningar. Varje specifikt fall bedöms trots allt enligt omständigheterna i det 

enskilda fallet. En definition av begreppet grov vårdslöshet i kommentarerna till de allmänna 

bestämmelserna, grundat på den praxis som existerar och som oftast refereras till i de här 

fallen, hade trots allt inte skadat. Fördelen med det hade varit ett klarare rättsläge men å andra 

sidan kan en allt för klar definition motverka syftet med de allmänna bestämmelserna. Vars 

funktion är att vara vägledande och inte att de ska vara uttömmande. En annan fördel med ett 

klart rättsläge och en tydlig definition hade varit att aktörer i branschen varit mer medvetna i 

vad som gäller. Då hade skadeståndets preventiva funktion verkat effektivare genom ett man 

vidtagit fler säkerhetsåtgärder för att undvika sanktioner då man vet vad konsekvenserna kan 

bli. En nackdel är att begreppet inte blir lika anpassningsbart, vilket oftast är att föredra med 

tanke på att världen inte enbart är svart eller vit, snarare grå. 

 
Om man tittar på de allmänna bestämmelserna har paragraferna genom åren förändrats. I AB 

72 5:8§ skriver man ”grov vårdslöshet”, till skillnad från i de senare avtalen, AB 92 och AB 

04. Där har man tagit bort ordet ”grov” och skriver enbart ”vårdslöshet”. Vilket tyder på en 

hårdare reglering eftersom man nu lättare kan hållas ansvarig.  

 

Det som ovan sagts om entreprenadförhållanden, gällande faktorer som spelar roll, gäller även 

i andra kommersiella situationer men en intressant iakttagelse här är att grov vårdslöshet inom 

entreprenadrätten inte likställs med uppsåt. Tillskillnad från andra kommersiella situationer 

där det görs i lagtexten. Exempelvis i 38§ lagen (1974:610) om inrikes vägtransport, där står 

det att man inte kan friskriva sig från ansvar vid grov vårdslöshet eller uppsåt. Här gör man 

ingen distinktion på begreppen. De likställs och ger likartade påföljder. Vilket är intressant, 

hur det kommer sig är svårt att säga. För att besvara den frågan hade ytterligare forskning 

krävts. 
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