
Uppgift 1 
 
Förklara följande begrepp. 
 
	
a) Personförsäkring 
b) Skadeförsäkring 
c) Ansvarsförsäkring 
d) Pro rata-principen 
e) Säkerhetsföreskrift 
f) Culpa 
g) Nödvärn 
h) Ren förmögenhetsskada 
i) Kausalsamband 
j) Strikt ansvar 
	 	



Uppgift 1 - Facit  
	
	
a) Personförsäkring: försäkring som gäller fysiska personer (liv-, olycksfall-, sjuk- och 

pensionsförsäkringar) (s. 379) 
 

b) Skadeförsäkring: Försäkring mot förluster som beror på sakskada, 
skadeståndsskyldighet eller någon annan förmögenhetsskada (s. 379) 

 
c) Ansvarsförsäkring: En försäkring där försäkringstagaren tryggar sig själv om hen blir 

skadeståndsskyldig i förhållande till en utomstående (s. 380) 
 
d) Pro rata-principen: Försäkringsgivarens ansvar bestäms enligt den situation som skulle 

ha uppkommit om den lämnade uppgiften hade varit riktig. Hör ihop med 
försäkringstagarens informationsskyldighet vid personförsäkring (s. 384) 
 

e) Säkerhetsföreskrift: Individualiserad bestämmelse i försäkringsavtal om de åtgärder 
som ska vidtas för att man ska kunna undvika skada eller åtminstone kunna begränsa 
skadornas omfattning (s. 384) 

 
f) Culpa: Oaktsamhet. Försummelse av den omsorg som var och en ska visa i fråga om 

andra människors säkerhet och egendom (s. 342) 
 

g) Nödvärn: Berättigar att avvärja ett orättmätigt angrepp t.o.m. genom att orsaka skada 
(s. 343) 
 

h) Ren förmögenhetsskada: Ekonomisk skada. EN skada som inte står i direkt samband 
med personskada (s. 346) 

 
 

i) Kausalsamband: Orsakssamband. Samband mellan orsak och verkan. Krävs för 
skadeståndsskyldighet (s. 348) 
 

j) Strikt ansvar: Ansvar oberoende av uppsåt eller oaktsamhet (s. 344) 
	
	
	 	



Uppgift 2  
 
	
15-åriga Emma har nyligen fått ett mopedkort. Då hon ger ut sig på sin första färd med 
sin splitternya Vespa råkar hon gasa för mycket och kör i misstag emot grannens växthus. 
Hela växthuset rasar ner framför Emma. Hon blir vettskrämd men klarar sig utan större 
skador. Grannen, som har ärvt så mycket att han inte behöver jobba mer, springer ut på 
gården. Han kräver att Emma skall betala full ersättning för skadorna på växthuset.   
 
a) Kan Emmas skadeståndsansvar jämkas? 
b) Kan Emmas vårdnadshavare bli ansvarig för skadan? 
  



Uppgift 2 – Facit  
	
Fallet handlar om omyndigs och vårdnadshavarens skadeståndsansvar och därmed 
tillämpas skadeståndslagen. 
	
a) SKL innehåller ingen bindande lägsta åldersgräns för en omyndigs skadeståndsansvar. 

En person som är under 18 år skall ersätta skadan i den mån det prövas skäligt med 
hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, skadevållarens 
och skadelidandes ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. I fallet har 
Emma i misstag kört emot grannens växthus, vilket visar liten beskaffenhet. Även 
parternas ekonomiska ställning talar för att skadeståndet skall jämkas. Enligt 
helhetsbedömningen på situationen skall skadeståndet jämkas till Emmas fördel. (s. 
344) 

 
b) Vårdnadshavaren kan bli ansvarig för minderårigs handlingar. För att ansvaret skall 

uppkomma krävs det dock att vårdnadshavaren försummat uppfostran eller 
övervakningen av den som hen har vårdnaden om. I fallet har Emmas vårdnadshavare 
inte försummat varken uppfostran eller övervakningen. Därmed är Emmas 
vårdnadshavare inte skadeståndsskyldig för skadan. (s. 343) 

 
	
	 	



Uppgift 3  
 
Frans, som nyligen börjat jobba på en byggfirma i södra Helsingfors, råkade sent på en 
fredagskväll tappa greppet om en tung låda, som därmed föll på Mirellas fötter. Mirellas 
lilltå bröts. Eftersom läktaravgifterna är skyhöga bestämmer sig Mirella att kräva ersättning 
för sina skador av Frans.  
 
a) Kan Mirella kräva ersättning av Frans? Ifall inte, av vem borde hon i så fall kräva 

ersättning? 
b) Blir regressrätt aktuellt i fallet?  
	
	 	



Uppgift 3 – Facit  
	
Fallet handlar om principalansvar och därmed tillämpas skadeståndslagen.  
 
a) En arbetsgivare är ansvarig för skador som arbetstagaren i arbetet orsakat 

utomstående. Enligt huvudregeln kan utomstående rikta sitt ersättningskrav i första 
hand endast mot arbetsgivaren, förutsatt att arbetstagaren inte har orsakat skadan 
uppsåtligen. Ifall kravet riktas endast emot arbetstagaren, förkastas den såsom för 
tidigt väckt. I fallet är Frans en arbetstagare. Därmed borde Mirella i första hand kräva 
ersättning för sina skador av Frans arbetsgivare. (s. 351-352) 

 
b) Arbetsgivaren har regressrätt mot arbetstagaren i enlighet med vad som är skäligt. 

Ifall arbetstagaren gjort sig endast skyldigt till lindrigt vållande uppkommer inget 
ersättningsansvar för arbetstagaren. I fallet har Frans i misstag tappat greppet om 
lådan, vilket tyder på lindrigt vållande. Därmed har arbetsgivaren inte regressrätt mot 
Frans. (s. 352) 

 
	
	 	



Uppgift 4 
	
	
Joakim äger en sommarstuga i Åbo skärgård som han försäkrat. Du jobbar på 
försäkringsbolaget som försäkrat stugan. Hur skulle du handla i nämnda hypotetiska 
situationer? 
 
a) Joakim har ordnat en kräftskiva på sin sommarstuga tillsammans med sina vänner. Då 

vännerna tyckt att det är lite kyligt i stugan har de bestämt sig för att värma upp 
bastun. Bastun är full med kläder, men vännerna orkar inte städa bastun förrän de 
värmer upp den. Kläderna börjar brinna, hela stugan fattar eld och brinner ner. Joakim 
kräver full ersättning för skadan. 

 
b) Joakim är ute på en skogspromenad en tidig lördagsmorgon. Då han närmar sig sin 

stuga ser han hur det kommer ut svart rök från stugan. Joakim springer in i stugan och 
lyckas släcka elden med sin splitternya matta. I samband med släckningsoperationen 
förstörs dock Joakims kläder och matta. Han kräver ersättning för dessa.  

  



Uppgift 4 – Facit  
 
Uppgiften handlar om försäkringsfall och därmed tillämpas lagen om försäkringsavtal. 
 
a) Om den försäkrade i en skadeförsäkring har framkallat försäkringsfallet av grov 

oaktsamhet kan ersättningen sänkas eller förvägras. I fallet har Joakim handlat med 
grov oaktsamhet då han inte sett till att tömma bastun före den börjar värmas. 
Därmed kan försäkringsbolaget sänka eller förvägra att betala ut ersättning. (s. 385) 

 
b) Då ett försäkringsfall enligt en skadeförsäkring håller på att inträffa har den försäkrade 

en viss skyldighet att hindra eller minska skadan, dvs. hen har en räddningsplikt. 
Försäkringsgivaren är skyldig att ersätta de skäliga kostnader som orsakas av 
räddningsåtgärderna. I fallet har Joakims kläder och matta förstörts då han släkt elden. 
Dessa kan anses som skäliga kostnader. Därmed är försäkringsbolaget skyldig att 
ersätta Joakim dessa skador. (s. 385) 

	


