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Abstract 

Sjöförsäkring är ett samlingsnamn för en massa försäkringar ett rederi måste ha för att 

bedriva sjöfartsverksamhet. De två vanligaste som berör själva fartyget och dess 

framdrift är kasko och P&I. Genom att använda RMS TITANIC fallet ämnar studien att 

faställa om försäkringstagaren till fartyget har rätt till försäkringsersättning eller inte 

enligt modern svensk sjöförsäkring. Undersökningen ämnar titta närmare på hur 

försäkringsbolag tillämpar villkoren för identifikation samt vad som skiljer vårdslöshet 

från grov vårdslöshet, för att kunna konstatera om ersättning skall betalas ut till ägaren 

av RMS TITANIC. Studien använder en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer samt litteraturstudie. Resultatet visar att svenska försäkringsbolag tillämpar 

identifikation i ringa utsträckning som möjliggör att försäkringsskyddet för fartygsägare 

inte påverkas om en besättningsman agerar vårdslöst ombord men detsamma gäller inte 

om handlingen var grovt vårdslös. Det innebär att försäkringstagaren till RMS TITANIC 

har rätt till ersättning enligt modern sjöförsäkring. 
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Abstract 

 
Maritime insurance is a collective name for a multiple insurances a shipping company 

must have in order to conduct maritime operations. The two most common ones that 

affect the ship itself and its operation are Kasko and P&I. Using the RMS TITANIC 

case, the study intends to determine whether the policyholder of the vessel is entitled to 

insurance compensation or not according to modern Swedish maritime insurance. The 

study looks more closely at how insurance companies apply the terms for identification 

and what differentiates negligence from gross negligence, in order to determine whether 

compensation should be paid to the owner of RMS TITANIC. The study uses a 

qualitative method with semi-structured interviews and literature study. The result 

shows that Swedish insurance companies apply identification to a small extent, which 

allows insurance coverage for shipowners not to be affected if a crew acts carelessly on 

board, but the same does not apply if the act was grossly negligent. This means that the 

policyholder of RMS TITANIC is entitled to compensation according to modern 

maritime insurance. 
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Förord 

 

Ett stort tack är i sin ordning till vår handledare Göran Stöth som inspirerat och väglett 

oss genom arbetet. Detsamma gäller de respondenter som tagit sig tid från sina 

fullspeckade arbetsdagar för att medverka och hjälpa till att genomföra arbetet. Även 

Universitetsbiblioteket i Kalmar förtjänar ett tack för att ha bidragit med relevant 

litteratur, datorer och studiero. 

 

Kalmar, Oktober 2019 

Lars-Peter Klevsäter & Samer Al-Kamsie 
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Begrepp och Definitioner 
 

Befälhavare – Kaptenen ombord ett fartyg 

 

Biförpliktelser – De plikter som åläggs försäkringstagaren för att försäkringsskyddet ska 

gälla 

 

Den försäkrade – Den vars inresse försäkrats mot skadan och som har rätt till ersättning 

enligt försäkringsavtal 

 

Dispaschör – Den som avgör tvister inom sjö och annan transportförsäkring 

 

Försäkringsgivare – Den som utfärdar försäkringsskydd genom avtal med denne 

 

Försäkringstagare – den som har ingått avtal om försäkring med en försäkringsgivare 

 

Himalaya klausul – Inkludering av besättningen i försäkringsskyddet mot tredje man 

 

Kasko – Skrov och maskinförsäkring 

 

P&I – Protection and Indemnity, ansvars försäkring 

 

Senate Commerce Commitee – Amerikanska senatens kommitte ansvarig för transport 

och teknologi 

 

Skråordningarna – Reglemente på hantverksyrket. Reglerade hantverksgrupperna 

 

SPL – Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan av år 200 

 

Säkerhetsföreskrift – Rutiner för att förebygga eller begränsa skada samt krav på 

kvalifikationer hos den försäkrade, dennes anställda eller andra medhjälpare 
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1 Bakgrund 
 

Sjöförsäkring är den äldsta av alla försäkringar, den har funnits lika länge som vi 

människor bedrivit sjöfart. Det var under romartiden man började med avtal som 

liknar dagens sjöförsäkringar. De Italienska stadsrepublikerna var först på 1200-talet 

med affärs försäkringar istället för sjölån som var normen under medeltiden. I Holland 

utfärdades den första försäkrings stadgan som beskrev vad försäkringen bestod utav, 

exempelvis premier och villkor som gäller för sjö riskernas omfattning. Denna typ 

använde sig svensk sjöfart av tills dess att Sverige skapade sin egen. Stockholms 

Sjöassurans Compagnie var det första svenska sjöförsäkringsbolaget och startades år 

1739 (Kuuse, 1997, s. 42). Det första sjöförsäkringsbolaget i norden uppstod i 

Köpenhamn år 1726 (Kuuse, 1997, s. 41). 

 

Stockholms Sjöassurans Compagnie hade ett monopol på all sjöförsäkrings verksamhet 

i Sverige fram till 1766 (Daal och Ahrne, 1979, s. 8) då monopolet upphävdes. Då 

riksdagen beslutat att skrota det gamla Skråväsendet 1846 och upprättandet av fri 

näringsutövning bidrog till större konkurrens till Stockholms Sjöassurans Compagnie, 

bolaget slutade att existera 1865. I takt med industrins och sjöfartens utveckling efter 

upphävandet av Skrå Förordningarna uppstod ett ökat behov av försäkringsskydd som i 

sin tur ledde till att fler sjöförsäkringsbolag bildades under senare halvan av 1800-talet.  

I och med det växande antalet sjöförsäkringsbolag inrättades år 1893 en privat 

organisation av dåtidens aktörer som kom att kallas Sjöassuradörernas Förening, som 

har till uppgift att bevara sjö försäkringsbolagens intressen samt att framställa likartade 

försäkringsvillkor för sjöförsäkringar.  

Sjöassuradörernas Förening som representant för försäkringsgivare tillsammans med 

redare som representeras av Redareföreningen har i snart ett sekel gemensamt 

utarbetat  sjöförsäkringsvillkor där den senaste heter Allmänna Svenska Kasko Villkor 

av år 2000 och har justerats 2008 och Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan av år 2006, 

även kallad SPL, där den senare är framtagen av endast försäkringsgivare.    

Krav föreligger på att fartyg ska vara klassat för att försäkring ska ske.  

Försäkringsvillkoren för Svenska Kasko villkor och SPL är av vägledande natur enligt 

de samma och det är möjligt för försäkringsgivare och försäkringstagare att avtala om 

andra villkor.  
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1.1 TITANIC tragedin samt problemformulering 

Med hjälp av vittnesmål som samlades av sub-kommitten till amerikanska Senate 

Commerce Commitee ska studien besvara om försäkringstagaren till RMS TITANIC  har 

rätt till försäkringsersättning i enlighet med dagens försäkringsvillkor.  

Tragedin som RMS TITANIC råkade ut för rörde upp mycket känslor då 1912 och berör 

människor än idag. Världens dåvarande största fartyg någonsin, utrustad med den 

senaste tekniken och byggd med hjälp av de modernaste ingenjörskonsten, ansågs vara 

osänkbar. Detta övermod motbevisades under fartygets jungfruresa över Atlanten.  

Natten den 15 april 1912 inträffade det som ansågs vara omöjligt, RMS TITANIC sjönk 

till botten av norra Atlanten efter att ha kolliderat med ett isberg. Rederiet White Star 

Line som i sin tur var dotter bolag till International Mercantile Marine Co. var 

försäkringstagaren och tillika den försäkrade, ansågs inte ha agerat vårdslöst i utrustning 

av fartyget på livräddningsbåtar eftersom antalet livräddningsutrustning mötte 

säkerhetskraven för British Board of Trade (Committee on Commerce US Senate, 1912, 

s. 4). Presidenten för International Mercantile Marine Co. Bruce Ismay som även är den 

försäkrade befann sig ombord Titanic under den ödesdigra natten, han har nekat till att 

ha påverkat framdriften av fartyget och därmed påverkades inte försäkringsskyddet.    

Befälhavaren tillsammans med sina två seniorbefäl följde med RMS TITANIC till botten 

och därmed fanns ingen möjlighet till att förhöra och bedöma om de har låtit sig 

påverkas av Bruce Ismays närvaro och om de har agerat vårdslöst i sina befattningar 

som har föranlett till katastrofen. 

 

Studien i denna uppsats ämnar att undersöka hur villkoren för identifikation och 

vårdslöshet relaterade till svenska och nordisk sjö försäkring tolkas när en olycka sker, 

med fokus på RMS TITANIC tragedin. 

De sjöförsäkringar som studien behandlar är 1. skrov och maskinförsäkring även kallad 

för Kaskoförsäkring, försäkringen täcker endast själva fartygets skrov, maskin och 

annan utrustning som är fast monterad på fartyget.  

2. P & I ( Protection and Indemnity) försäkring som täcker redarens ansvar i samband 

med fartygets drift omfattar personal, last, utsläpp och andra driftansvar för 

redare/operatör enligt deras specifika behov.  
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 Med identifikation menas vem/vilka i rederiet kan likställas med den försäkrade och för 

vilket dennes agerande kan påverka beslut om ersättning från försäkringsgivare vid en 

olycka (Johansson 2013, ss. 38-39).   

Många rederier är en juridisk person som har många individer anställda med flera olika 

roller och/eller andra företag som opererar dennes fartyg, mot denna bakgrund uppstår 

identifikations problemet med vem/vilka personer i organisationen bör likställas som 

den försäkrade. 

Vårdslöshet är oaktsamma ageranden som har lett till att en olycka uppstår och därmed 

kan ersättning från försäkringsgivare utgå eller begränsas som resultat (Gold, 2002, s. 

236). 

 

2 Syfte & Frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagens svenska sjöförsäkringsbolag 

tillämpar identifikation med fokus på fallet RMS TITANIC. Även vad försäkringsgivare 

och försäkringstagare anser som vårdslöst samt grovt vårdslöst agerande och vart 

gränsen går för dessa, och på såsätt ta reda på om befälen ombord RMS TITANIC anses 

ha agerat vårdslöst eller grovt vårdslöst ur ett modernt sjöförsäkringsperspektiv.  

 

 

 Varför identifieras inte befälhavaren som platschef och därmed som den 

försäkrade ombord ett fartyg enligt kasko och P&I?  

 

 Vad anses som vårdslös samt grov vårdslös handling vid framkallande av ett 

försäkringsfall?  
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3 Metod 
 

3.1 Metodval 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod. En kvalitativ metod passade bra då 

studiens mål har varit att utreda moderna juridiska begrepp inom sjöfartsförsäkring och 

applicera dessa i ett äldre haveri. Enkelt förklarat säger Patel och Davidson (2019) att 

kvantitavit forskning är en form av metod som fokuserar mer på mätningar via 

datainsamling, statistiktiska bearbetningar och analyser som avser ”Mängd, frekvens, 

samband mellan variabler, orsak och verkan?” (Patel Davidson, 2019, s. 51). Om ett 

problem däremot handlar om hur människor upplever eller vill ha svar som rör sådant 

som hör till en undersökningsprocess, hur man begriper sig på sociala situationer och 

sammanhang så är en kvalitativ forskningsmetod mer lämpad och vanligare (Patel 

Davidson, 2019, s. 52). 

 

Med hjälp utav semistrukturerade telefonintervjuer med branschfolk ställdes öppna 

frågor som gav respondenterna svängrum för sina egna tolkningar som i sin tur gav 

intervjuaren goda följdfrågor. Johan Alvehus (2013) skriver att genom att följa en 

intervjuguide i en semistrukturerad intervju fokuserar intervjuaren på ett antal frågor 

som intervjun centrerar kring, där den intervjuade har stor påverkan på hur intervjun 

utvecklas. Interjuaren lyssnar aktivt och kommer med följdfrågor allt eftersom intervjun 

löper på (Alvehus, 2013, s. 83). 

 

 

3.2 Urval och avgränsningar 

Angående urval och avgränsningar att i kvalitativ metod kan urvalet vara mindre då 

målet inte är mättnad utan mer kvalitativt ta reda på hur någon ställer sig kring ett 

problem.  Då sjöförsäkring är ett särskilt nischat ämne, som få är speciellt insatta i, fick 

avgränsning i urval bli därefter. Totalt intervjuades tre personer i från branschen, en 

redare, en försäkringsgivare samt en dispaschör. Alla respondenterna är i olika grad 

insatta i eller bekanta med sjöförsäkringar och dess innebörd. Intresset låg i att få olika 

synvinklar på de intervjufrågor som respondenterna besvarade. På grund av att alla 

kontaktade respondenter inte ville delta eller kände att de inte kunde bidra, tillför dessa 

till ett externt bortfall i urval.  
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Respondenterna till intervjuerna valdes dels via rekommendation från handledare, via 

försäkringsbolags webbsidor samt via möten med branschfolk under sjöfartshögskolan i 

Kalmars karriärdagar (Career Event). Alla som kontaktades ville inte delta eller kände 

att de inte kunde bidra till studien, de som kände så rekommenderade att höra av sig till 

bekanta i branschen med mer kännedom inom ämnet. Det skapade ett så kallat 

snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär enligt Patel och Davidson (2019)  att forskaren 

tar kontakt med relevanta personer för intervjun och sedan får förslag på andra som 

eventuellt kan bidra till arbetet, vilket är ett bra tillvägagångssätt under en kvalitativ 

studie där det kan vara svårt att skapa en tillräcklig urvalsram (Patel Davidson, 2019, s. 

141). 

 

 

3.3 Genomförande 

En så kallad litteraturstudie gav grunden till studiens teoridel. En djupare förståelse för 

de juridiska begreppen studien rör vid hämtades ur litteratur kopplat till sjöfartsjuridik 

och sjöförsäkring, sjöfartsrelaterade examensarbeten samt från samtal med handledare.  

 

Intervjuerna förbereddes med att först kontakta respondenter via telefon, de intresserade 

blev senare skickade ett mail med intervjufrågorna och samtyckesinformation (bilaga A 

& B), så de kunde förbereda sig. Via mail bestämdes en passande tidpunkt för 

telefonintervju. Intervjuerna planerades ta mellan 20 och 30 minuter, för att ge utrymme 

för diskussion samt följdfrågor som utvecklas. Efter intervjuerna transkriberades 

inspelningarna för analys. Något som är viktigt när det kommer till att transkribera en 

inspelad intervju är att få med konversationen i sin helhet. I en kvalitativ 

semistrukturerad intervju beskriver Bryman (2018) att forskare som använder sig utav 

en kvalitativ metod är mer intresserade av vad respondenterna svarar och hur de svarar 

på de ställda frågorna. Det är då viktigt att forskaren har en fullständig redogörelse av 

det som yttrats under hela intervjun (Bryman, 2018, s. 577). Eftersom endast tre 

personer intervjuades skulle det kunna anses som få eller eventuellt ge ett tunt 

dataunderlag. Då intervjuerna varade mellan 20 och 30 minuter, någon längre än det, 

gav det ändå ett gott underlag av transkript att bearbeta och analysera. 
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3.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Utöver planerandet och genomförandet utav en studie är det av stor vikt att ta hänsyn till 

några etiska krav. Patel och Davidson (2019) skriver att trovärdighet i arbetet är viktigt 

inte bara för arbetet i sig utan även för samhället och individerna däri. Det vill säga att 

forskningen inriktas på frågor som är viktiga och håller hög kvalitet. De nämner även att 

en sorts balans ska finnas mellan den allmäna nyttan och det såkallade skydde mot 

otillbörig insyn i individers livsförhållanden (Patel Davidson, 2019, s. 83). Till exempel 

så ska inte respondenter avslöjas och inte heller deras åsikter eller svar kring de problem 

som en studie tar upp förvrängas. Personuppgifter och liknande skall endast finnas 

tillgänglig för behöriga personer. 

 

De fyra etiska krav som Vetenskapsrådet (2019) beskriver är först informationskravet. 

Vilket innebär att författarna skall informera de som omfamnas av studien om studiens 

syfte. Nästa är samtyckeskravet, alla som deltar i studien bestämmer själva om de vill 

deltaga. Konfidentialitetskravet handlar om att de som deltar i studien behandlas 

med  största möjliga konfidentialitet. Sist kommer nyttjandekravet som betyder att den 

information som samlats om enskilda personer bara får brukas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2019). 

Alla respondenter som deltog har innan deltagande blivit informerade via mail där 

samtyckesinformation bifogas (bilaga A). Innan telefonintervjuerna starta informerades 

återigen respondenterna om de etiska krav som ställs (bilaga A). Där frågan om samtalet 

fick lov att spelas in även framgick. 

Analysering och bearbetning av transkript gick ut på att sammanställa all data utifrån de 

enskilda respondenterna, var för sig. Nästa steg var att tematiskt bearbeta hur de olika 

respondenterna ställde sig kring de två teman som tas upp i intervjufrågorna. Det första 

temat är identifikation, det andra vårdslöshet. Totalt intervjuades tre personer. 
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4 Teori 
 

I detta kapitel behandlar studien de olika teorierna om hur man bör tillämpa 

identifikation i ett försäkringsfall. Det följs upp av teorin kring hur man skiljer på 

vårdslöst och grovt vårdslöst agerande. 

 

4.1 Identifikation 

Den försäkrade eller försäkringstagaren av en sjöförsäkring är alltid ett bolag, bestående 

av en ledning som fattar beslut åt bolagets vägnar. Ledningen i detta fall är själva 

bolaget och bör likaså identifieras som den försäkrade. I bolaget är andra personer än de 

i ledningen anställda att agera på uppdrag av ledningen, men också andra företag som 

har anlitats för att utföra arbete eller tjänst i någon form som påverkar bolagets 

verksamhet. Frågan uppstår som Bull (2017) framhåller; “i vilken utsträckning bör det 

finnas identifiering enligt försäkringsavtalet?” (Bull, Falkanger & Brautaset, 2017, s. 

641) med andra ord, vilka personer med koppling till bolagets verksamhet likställs med 

den försäkrade?  

 

Det framkommer olika åsikter om hur man bör lösa problemen som uppstår kring 

identifikations frågan, Hellner (1965) menar att de olika åsikterna grundar sig på 

“principiella meningsskiljaktigheter” (Hellner, 1965, s. 289).  

Allmänna principer för lösning av identifikationsproblemen pendlar mellan större 

ansvar som åläggs på fler anställda för att uppfylla kraven för försäkringsavtalet och 

dess plikter, detta medför att försäkringstagaren ansvarar för sina anställdas fel.  

Det rakt motsatta förekommer också där försäkringsgivaren kan endast lasta 

försäkringstagaren när denne har handlat uppsåtligt eller vårdslöst vid framkallande av 

försäkringsfall och därmed frigör bolagets anställda från allt ansvar. Härmed utforskar 

studien dessa två radikala, vitt åtskilda teorierna om hur man bör lösa identifikations 

frågan vid framkallande av ett försäkringsfall.    

 

4.1.1 Riskbegränsingsteorin 

Premissen för riskbegränsningsteorin ligger i att begränsa försäkringsgivarens ansvar 

gentemot försäkringstagaren och därmed en vilja att begränsa skaderisken som namnet 

antyder och en lägre premie för försäkringstagaren som följd.  
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Försäkringsgivaren betraktar den försäkrade som en riskfigur det gäller också dennes 

medhjälpare i form av anställda personer med påverkan på skaderisken.  

Även medhjälpare i form av företag för att kunna driva verksamheten är att betrakta 

som riskfigur (Hellner, 1965, s. 289).  

Riskfigur är ett uttryck för alla som på något vis har ett inflytande i någon form på 

verksamheten och därmed utgör en risk att framkalla ett försäkringsfall (Viberud, 2018, 

s. 20).  

Således innebär det för ett bolag att dess medhjälpare, dvs anställda och uppdragstagare 

är riskfigurer som ska identifieras med den försäkrade, enligt riskbegränsningsteorin 

kan försäkringsgivaren neka ersättning för skador som har begåtts uppsåtligen eller 

vårdslöst av andra personer, affilierade med den försäkrade (Hellner, 1965, s. 290).  

Det är en extension av identifikation jämfört med SPL, NP, Kasko och P&I med 

anledningen av försäkringsbolagens önskan att genom identifikation begränsa sina 

förpliktelser.  

Det lämnar vanliga arbetare och kontorstjänsteman som inte är att betrakta som 

riskfigurer eftersom dessa personer inte kan påverka skaderisken i någon större grad 

(Viberud, 2018, s. 21).  

 

4.1.2 Förverkandeteorin 

Till skillnad från riskbegränsningsteorin så anges det hos föreverkandeteorin att 

ersättning utgår eller reduceras vid uppsåtligt eller genom grovt vårdslöst framkallande 

av försäkringsfall, endast som en sanktion. Detta gäller enbart om försäkringshavaren 

själv bär verklig skuld till försäkringsfallet och följaktligen repressalier från 

försäkringsgivaren i form av förlorad rätt till försäkringsersättning, denne behåller 

däremot försäkringsskyddet. Påföljden beskrivs av Hellner (1965) “beror på 

allmänpreventiva och moraliska skäl” (Hellner, 1965, s. 290) där Viberud (2018) menar 

att den preventiva “handlar om försäkringens syfte” (Viberud, 2018, s. 21) och den 

moraliska av “ princip” (Viberud, 2018, s. 21). 

Identifikation enligt förverkandeteorin sker från obetydlig till ingen alls, i teori kan en 

anställd i ledningen på ett rederi styra ett fartyg uppsåtligen på grund och ändå har 

rederiet rätt till försäkringsersättning av försäkringsbolaget.  

 



 

 

 

- 9 - 

 

4.1.3 Grundt kontra Løken 

Man  finner i dagsläget ingen sjöförsäkring som ställer sig bakom den ena teorin eller 

den andra, de allra flesta har valt en mellanliggande utgångspunkt. De två ovannämnda 

teorierna representerar extrema ställningstaganden och bör därmed ses som prov på 

vilka konsekvenser  det kan leda till om försäkringsgivaren tillämpar identifikation i 

stor utsträckning kontra i liten utsträckning (Hellner, 1965, s. 290).  

Vissa menar att man bör dela in biförpliktelserna i olika grupper och därav 

identifikation sker i den omfattning anpassad därefter, den norske 

rättsvetenskapsmannen Grundt delar upp biförpliktelser i två olika grupper där 

upplysningsplikt och säkerhetsföreskrifter inte ingår i någon särskild grupp och kallar 

de för specialfall. I båda dessa specialfall skall lagstiftningen avgöra i vilken omfattning 

identifikation sker. Den första gruppen innehåller b.la fareökning, plikten att meddela 

vid framkallande av försäkringsfall m.m., och handlar i stort sätt om att 

försäkringstagaren har en skyldighet att lämna uppgifter till försäkringsgivaren om 

händelser och ändrade förhållanden ombord som påverkar förutsättningen för 

försäkringsgivarens ansvar. Den gruppen handlar om framkallande av försäkringsfall 

etc, handlingar som har en direkt påverkan på skaderisken, identifikation bör ske i liten 

omfattning och inkludera förutom försäkringstagaren själv endast de som är 

förknippade med den försäkrade. Beträffande den första gruppen  bör identifikation ske 

med stor omfattning och inkludera medhjälpare. 

I kontrast till Grundt menar Løken att man bör ta i beaktande försäkringsgivarens 

intressen i förhållande till försäkringstagarens behov för skydd mot medhjälpares 

vårdslösa handlingar samt förändringar av omständigheterna som kan ändra behoven för 

skyddet (Hellner, 1965, s. 292). Det är av största vikt för försäkringsgivaren att erhålla 

riktiga upplysningar från försäkringstagaren för att kunna ge korrekt försäkringsskydd 

till denne, här skiljer sig Løken från Grundt som menar att, för upplysningsplikt bör 

identifikation ske i stor omfattning (Hellner, 1965, s. 292). Motsatsen gör gällande för 

handlingar som skapar ett försäkringsfall där försäkringstagaren inte haft någon insyn 

bör identifikation excluderas helt.  

 

Diskussionerna kring identifikations problemen varierar kraftigt från anpassning av 

försäkringsgivares intressen om att begränsa sitt ansvar gentemot försäkringstagaren, 

samt försäkringstagarens behov till skydd mot sina medhjälpare vid framkallande av 
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försäkringsfall till anpassning av omfattningen av identifikationen utifrån 

biförplikternas innehåll. En enhetlig lösning på identifikationsproblemet finns inte i 

dagsläget och en kombination av de olika synsätten förekommer allt som oftast i de 

olika försäkringsvillkoren.     

 

 

4.2 Vårdslöshet 

Identifikation handlar inte enbart om vem i organisationen ska hållas ansvarig i ett 

försäkringsfall, det är också ett skydd för försäkringstagaren mot dennes anställdas 

handlanden.  

Att bedriva sjöfart är riskfyllt, särskilt då många åtskilliga olyckor kan förekomma 

ombord ett fartyg som har en direkt anknytning till besättningens agerande och som 

påverkar fartygets säkra framdrift. Oförsiktighet eller vårdslöst agerande av 

besättningen ombord skall inte påverka försäkringsskyddet för försäkringstagaren 

(Svenska Allmänna Kaskoförsäkringsvillkor av år 2000, §13). Det är inte lätt att urskilja 

vad vårdslöshet är, Sveriges Dispaschör nämner att “man måste skilja mellan fyra olika 

beteenden, icke klandervärt, vårdslöst, grovt vårdslöst och uppsåtligt beteende” när man 

talar om vårdslöshet.  

Den avgörande skillnaden mellan vårdslöshet och uppsåtligt beteende uppstår vid 

framkallande av ett försäkringsfall, är försäkringsfallet ett resultat av vårdslöshet eller 

icke klandervärt beteende omfattas den av både P&I och Kaskoförsäkringen. 

Försäkringen omfattar inte uppsåtligt beteende och därmed kan inte skydda 

försäkringstagaren. Anledningen till denna juridiska principens existens är för att 

förhindra försäkringstagaren från att ekonomiskt tjäna på att avsiktligt framkalla ett 

försäkringsfall (Gold, 2002, s. 133).  

 

4.2.1 Hur man bedömer vårdslöst agerande 

Hur fastslår ett försäkringsbolag om någon har varit vårdslös? Hur kan man urskilja en 

vårdslös handling från en uppsåtlig? Vart drar man linjen? 

För att försäkringsgivare och domstolar ska kunna avgöra om handlingen bör fastställas 

som vårdslöst, påpekar Gold (2002) på att “ett antal faktorer måste tas i hänsyn ” (Gold, 

2002, s. 236), bland dessa faktorer är:  
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1. Om det fanns ett alternativ handlingslinje och om olyckan kunde undvikits om 

alternativet valts. Under tragedin som drabbade RMS Titanic hade det i detta fall 

alternativa handlingar minskat eller helt förhindrat att fartyget kolliderat med isberget? 

2. Hade man rimlig tid att bedöma och överväga andra alternativa handlingar? Givet är 

att fartyg behöver mer tid på sig för att sänka farten eller ändra kurs, vakthavande befäl 

på bryggan måste planera varje handling väl i förväg.    

3. Om den som orsakat olyckan hade tillräckliga förebyggande medel till sitt 

förfogande? ISM koden (International Safety Management Code) kräver att alla fartyg 

ska ha ett korrekt förfarande ombord för att förhindra eller minska risken för att olyckor 

ska ske, dessa förfaranden förekommer i form av rutiner, övningar mm.   

4. Att den som orsakat olyckan hade kännedom om att dennes uppförande skapade en 

risk för skada. Det måste ha funnits en riktig och förutsägbar risk att skada kunde ske. 

Titanic seglar i farvatten där isberg har synts till, det fanns således en risk att stöta på ett 

isberg. 

 

4.2.2 Grov vårdslöshet   

Försäkringen omfattar inte grovt vårdslöst beteende då det anses vara på gränsen till 

uppsåt enligt svensk lag (The Swedish Club, 2012, s. 277). Grov vårdslöshet kräver en 

hög grad av vårdslöshet där man insåg eller borde insett att risk för olycka är förstående, 

men väljer att fortsätta på samma tillvägagångssätt eller inte handla alls.  

Mot denna bakgrund, vad som gäller för grov vårdslöshet och uppsåtligt agerande är 

om den försäkrade själv har varit ombord och fattat beslutet som föranledde till 

olyckan utan ha varit i sjömanna tjänst, eller haft kännedom om att fartyget inte var 

sjöduglig och likväl tillåtit det fortsätta vara i drift, då utgår försäkringsersättning helt 

(The Swedish Club, 2012, s.278).  

Således så är försäkringstagaren och den försäkrade skyddade mot sina anställdas 

vårdslösa ageranden men inte mot sina egna.  

De anställda är därmed inte skyddade mot tredje man under ett försäkringsfall där det 

bedöms att någon i besättning agerat vårdslöst, den anställde kan hållas personligt 

ansvarig om inte en Himalaya klausul är inrättad. De anställda blir inkluderade i 

försäkringsskyddet med Himalaya klausel mot deras vårdslösa ageranden förutsatt att de 

agerat i enlighet med sin tjänst (The Swedish Club, 2012, s. 115).  
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4.3 Tidigar forskning 

Viberud (2018) behandlar i sin studie Identifikation i företagsförsäkring Rättsläget och 

försäkringsvillkorens övensstämmelse med FAL identifikationsproblemen i 

företagsförsäkring där FAL står för Försäkringsavtalslagen. Syftet med studien var att 

utreda tillämpning av identifikationsparagarferna för företagsförsäkring i rättsläge och 

om svenska försäkringsbolag har försäkringsvillkor om identifikation som är förenliga 

med FAL. Slutsatsen i studien visar att det är endast det försäkrade bolagets anställda 

och uppdragstagare kan identifieras med det företaget samt att svenska försäkringsbolag 

har försäkringsvillkor som är förenliga med FAL.  

 

 

 

  



 

 

 

- 13 - 

 

5 Resultat 
 

Kapitlet är uppdelat i fyra kategorier för att tydligare illustrera respondenternas svar från 

intervjuerna och börjar med en kort presentation av intervjupersonerna och deras 

allmänna syn på identifikation och vårdslöshet. 

 

5.1 Intervjuer 

Respondenterna som valde att hjälpa till med att besvara några frågor kring 

identifikation och vårdslöshet är uppdelade i försäkringstagare, försäkringsgivare och 

Dispaschören, i den ordningen. Nedan följer en kort presentation av hur respondenterna 

svarat och hur de ställer sig till frågorna rörande identifikation och vårdslöshet.  

Försäkringstagaren säger så här om identifikation: 

 

Det som händer är ju att den som är orsaken till olyckan eller ställer till det, den kan ju bli personligt 

ansvarig. Den får ju sen ställas till svars. P&I och kasko slutar ju inte gälla bara för att någon 

gör något dumt. 

 

Försäkringsgivaren, If försäkringar förklarar identifikation med hjälp av ett exempel: 

 

det räcker inte med att du har besättningsman som är grovt vårdslös utan de måste identifieras som 

försäkringstagare och försäkringstagaren är redaren då.  

 

Dispaschören menar på att: 

 

      Hela systemet bygger på att redaren finns inte med ombord. 

 

Respondenterna är eniga i att identifikation sker i den utsträckning att den inkluderar 

endast högsta ledningen som är oftast landbaserad.  

 

Vad gäller vårdslöshet så framkommer det av försäkringstagaren att det är vanligt att 

man går efter hur sjöfartens skiljedomstol har bedömt olika mål som behandlar 

vårdslöshet: 

 

            Alltså det beror på tusen omständigheter. Nästan alltid går det till en skiljedomstol och  
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            inom sjöfarten finns det ju en fartygs domstol [...]. 

          [...] som brukar avgöra när det är mål, och det brukar de flesta rätta sig efter,  

            försäkringsbolag och sånt.   

 

Försäkringsgivaren, If försäkringar följer samma linje som försäkringstagaren och 

menar på att gamla rättsfall används som mall för aktuella fall, men att 

omständigheterna för varje fall skiljer sig och måste behandlas separat:  

 

           Det finns film meter om hur man ska tolka vårdslöshet och var gränsen går till  

           grov vårdslöshet också. Det här är rätt många gånger rättsfall som blir avgörande  

           även för oss då när vi ska tolka ett försäkringsfall. 

           Vad gäller själva fallet i sig så måste man försöka utröna så mycket man kan och ha  

           intressant i det här fallet.  

 

Dispaschören definierar vårdslöshet så här: 

 

         Asså det är ett agerande där man har gjort något eller underlåtit sig göra något 

           som är i strid med något regelverk eller som annars är i strid med professionellt 

           agerande i den aktuella situationen.  

 

Detta är en kort introduktion till respondenternas allmänna uppfattningar kring 

problemen runt identifikation och vårdslöshet inom sjöförsäkringar, vidare behandlas 

respondenternas svar utifrån arbetets frågeställning mer ingående.  

 

 

5.2 Befälhavaren utanför ledande kretsen 

En olycka har uppstått som en konsekvens utav en vårdslös handling utförd av en 

besättningsman påverkar inte försäkringsskyddet för redaren. Men om nu det var 

befälhavaren ombord som har agerat vårdslöst och orsakat en olycka, hur påverkar det 

försäkringsskyddet?   

 

       försäkringen gäller ju liksom, alltså är skepparen full eller somnar eller det händer något 

       så betalar försäkringen ut oavsett. - Försäkringstagaren  
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Försäkringsskyddet påverkas inte även om det är befälhavaren som orsakat olyckan 

genom en vårdslös handling. Anledningen till att försäkringsskyddet fortsätter att gälla 

trots befälhavarens vårdslösa agerande har med vem som identifieras som den 

försäkrade.  

Besättningen samt befälhavaren ombord identifieras inte med den försäkrade enligt 

villkoren för Kasko och P&I. Endast anställda i ledande ställning kan identifieras som 

den försäkrade, följaktligen får deras ageranden en påverkan på försäkringsskyddet. 

Man tänker sig att en befälhavare bör anses vara en anställd i ledande ställning, 

befälhavaren är platschefen ombord fartyget trots allt.  

 

       till sjöss så finns det behov av försäkringsskydd för de fel som besättningen gör, det är en  

       riskfylld verksamhet som man sysslar med. Det får inte vara så att försäkringsskyddet  

       sviktar pga befälhavaren har gjort ett misstag. Utan, befälhavaren måste exkluderas från  

       kretsen, man ska inte vara med anställd i ledande ställning. - Sveriges Dispaschör 

 

   

Genom identifikation utesluts befälhavaren som platschef eller som anställd i ledande 

ställning, det medför att ett rederi är mer villig att anställa en person som befälhavare 

ombord sina fartyg utan att riskera sitt försäkringsskydd på fartyget om nu befälhavaren 

agerar vårdslöst.  

Det är stora summor pengar som står på spel när man bedriver sjöfartsverksamhet, ett 

misstag av befälhavaren eller annan utav besättningen som resulterar i en olycka är 

kostsam. Idén är att rederiet inte ska hållas ansvarig för sjöpersonalens vårdslösa 

agerande i sjömannatjänsten. Att med hjälp av identifikation kunna begränsa risken för 

redare har möjliggjort för försäkringsgivare att höja självrisken för försäkringstagaren 

om/när en olycka sker på en av dennes fartyg. Det vill säga att försäkringsgivaren 

kommer stå för kostnaden av reparationer mm. dock kommer självrisken för 

försäkringstagaren att vara högre framöver.  

 

      Redaren skickar iväg sitt fartyg ut på havet så ska ju försäkringsskyddet täcka upp för  

      det som kan hända där på olika sätt och vis. Det är jättestora värden och det kan ju bli  

      jättestora konsekvenser och det är därför man har ett försäkringsskydd. De begränsningar 

      som finns för sådana här anställda i ledande ställning för det de gör eller på platsen det får  

      inte träffa ombord folket helt enkelt, därför att då skulle försäkringsskyddet bli alldeles för 

      urvattnad. - Sveriges Dispaschör   
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Det blir genast mer komplicerat när den försäkrade är dessutom befälhavaren ombord 

fartyget som har varit med om en olycka. I det fallet är redaren också befälhavaren 

ombord eller part redare och därmed identifieras han/hon som den försäkrade. Mot all 

förmodan så uppstår det en olycka, där befälhavaren har backat in fartyget på en pir och 

orsakat skada på piren och på fartygets roder. 

Hur resonerar försäkringsgivaren i detta fall? På ena sidan så finns den försäkrade som 

har orsakat olyckan genom att ha agerat vårdslöst och på så sätt har inte rätt till 

ersättning, och andra sidan har befälhavaren agerat i sjömannatjänst som 

besättningsman och därmed bör inte identifieras som den försäkrade.  

     

Det har funnits där befälhavaren har varit partredare exempelvis och ena sidan befälhavare och 

andra sidan har han ben som som redare då och där kan man diskutera, kan han identifieras som redare 

eller agerade han i sin roll som besättningsman, som befälhavare? - Försäkringsgivaren, If försäkringar 

 

Väldigt ofta så är det omständigheterna för vilket fartyget och besättningen befann sig i 

som avgör hur försäkringsgivare och/eller en skiljedomstol bedömer om befälhavaren 

ska identifieras som den försäkrade eller enbart besättningsman.  

 

Men om redaren är med ombord och liksom det som händer har att göra med redar befogenheter 

och redar beslut och så, då är det naturligtvis kan drabba försäkringen. - Sveriges Dispaschör 

 

I exempelvis fallet med befälhavaren som backade in i piren, så är det inte självklart att 

identifikation ska ske eftersom i detta fall så har befälhavaren agerat i sin roll. Men i 

form av redare och den försäkrade var det han/hon som styrde fartyget på piren och 

möjligtvis kommer det vara avgörande vid bedömningen från försäkringsgivaren om 

försäkringsersättning utgår helt eller begränsas till en del summa.  

 

5.3 Tillämpning av identifikation 

Försäkringsgivare i Sverige har valt att tillämpa identifikation i en måttlig utsträckning, 

där endast anställda i ledande ställning identifieras som den försäkrade. Anställd i 

ledande ställning är en person som sitter i ledningen eller innehar en position för vilket 

han/hon har ett direkt operativt inflytande på verksamheten.  
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Det innebär att all personal ombord fartygen bör och ska inte identifieras med den 

försäkrade, befälhavaren inkluderat. Sålunda inte befälhavaren är delägare eller 

partredare. 

Anledningen till detta tillvägagångssätt är för att försäkringstagaren ska behålla sitt 

försäkringsskydd trots sina anställdas vårdslösa ageranden ombord samt att ha rätt till 

ersättning för skador som uppstår som konsekvens. Att begränsa identifikation till att 

endast inkludera anställda i ledande ställning möjliggör ett större handlingsutrymme för 

personalen ombord fartygen utan att riskera försäkringsskyddet.  

 

5.4 Gränsen för vårdslöshet och grov vårdslöshet  

Respondenterna är eniga om att ett vårdslöst agerande skiljer sig från grovt vårdslöst 

agerande, men att varje fall blir unikt och bör därmed bedömas i isolation från andra 

fall. Hur man tolkar grov vårdslöshet har att göra med graden av misskötsel eller 

underlåtenhet i att agera när en situation som kan leda till en olycka uppstår. 

 

[...] grovt vårdslöst är vårdslöshet som normalt sätt måste vara medveten vårdslöshet. Asså man har agerat 

så att man insåg att man var, att man gjorde det här, att det var ett risktagande man inte borde ha gjort, då 

kan det var grovt vårdslöst. [...] Det finns två typer, det finns o-medveten vårdslöshet och medveten 

vårdslöshet och grov vårdslöshet finns i allmänhet bara som medveten risktagande, medveten vårdslöshet. 

- Sveriges Dispaschör 

 

Tolkningen av grov vårdslöshet som en medveten vårdslös handling som gränsar till 

uppsåtligt agerande är en svensk sådan. Det är inte ovanligt att andra länder har en 

annorlunda tolkning av vad grov vårdslöst agerande är. 

 

            [...] när det blir grovt vårdslöst mellan de olika jurisdiktionerna, mellan olika länder, i 

Norge     exempelvis är det mycket lättare att få till ett grovt vårdslöshet fall och även i Tyskland än vad 

det skulle vara i Sverige. - Försäkringsgivaren, If försäkringar 

 

Följaktligen är det sällan som fall bedöms vara grovt vårdslöst i Sverige där personen 

som orsakat fallet inte var medveten om risken. Det vill säga att om en person döms för 

grov vårdslöshet i Sverige, så kan man konstatera att den personen hade en 

underliggande avsikt till att skapa en skada.  
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Just när det kommer till grov vårdslöshet så skiljer sig tolkningen mellan 

försäkringsgivare och försäkringstagare, där försäkringstagare som är ett rederi i detta 

avseende har en bredare uppfattning av vad grovt vårdslöst beteende är. Det räcker med 

att personen inte har följt vissa av rederiets säkerhetspolicy ombord som t.ex. att 

vakthavande befäl på bryggan har förtärt större mängd alkoholhaltig dryck under 

tjänsten, som följd har han/hon varit ouppmärksam och en olycka uppstår som 

konsekvens. Ur svenskt juridiskt perspektiv är detta ett vårdslöst beteende och inte grovt 

vårdslöst.   

 

För att ett fall ska bedömas vara vårdslöst av försäkringsgivare eller skiljedomstol är det 

nödvändigt att undersöka de omständigheter fartyget och besättningen befann sig i vid 

tiden för olyckan. Tidsperioden som föranledde till olyckan är av stor vikt också, man 

vill ha reda på vilka beslut som fattades under den perioden och om det fanns tid till att 

fatta andra beslut som hade kunnat begränsa eller helt undvika olyckan.  

 

         det blir en bedömningsfråga och det är därför så viktigt om man nu känner att det här 

       var extremt klantigt. Det kan man ju tycka är vårdslöshet då, om inte ringa i sådana  

       fall normal graden av vårdslöshet. - Försäkringsgivaren, If försäkringar 

 

Har man varit oförsiktig och inte tagit hänsyn till alla tänkbara utfall som kan uppstå 

under handlingsplanen man har beslutat sig för men som har lett till en olycka är det att 

anse som vårdslöshet. Beskrivningen är väldigt förenklad och omständigheterna varierar 

kraftigt från fall till fall, i annat fall kan man ha agerat helt korrekt och i enlighet med 

sjövägsreglerna och fartygets säkerhetsföreskrifter men handlingen leder likväl till att en 

olycka uppstår. I detta fall är det möjligt att olyckan kunde ha undvikits om man har 

agerat tidigare och därmed kan man göra bedömningen att vakthavande befäl agerat 

vårdslöst eftersom man inte varit uppmärksam. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om försäkringstagaren till RMS TITANIC har 

rätt till ersättning enligt modern sjöförsäkring. Med fokus på hur svenska 

försäkringsbolag tillämpar villkoren för identifikation inom sjöförsäkringar och vad som 

anses som vårdslöst respektive grovt vårdslöst beteende. 

 

6.1.1 Identifikation 

Resultatet av undersökningen visar att svenska försäkringsbolag tillämpar identifikation 

från måttlig till liten utsträckning där endast anställda i ledande ställning identifieras 

som den försäkrade. Befälhavaren är därmed exkluderad från kretsen anställd i ledande 

ställning av två anledningar, 1. för att skydda försäkringstagaren mot sina anställdas 

inklusive befälhavarens vårdslösa ageranden ombord fartygen. 2. Ge utrymme åt 

befälhavaren och övriga anställda sjömän ombord att agera i sin sjömanna tjänst utan att 

riskera försäkringsskyddet för redaren.  

Detta förhållningssätt är i direkt motsats till förverkandeteorin som antyder att anställda 

är att anse som riskfigur och därmed leder till att försäkringsskyddet för rederiet utgår 

eller begränsas vid en olycka. Svenska försäkringsbolags tillämpning av 

identifikationsvillkoren ställer sig mellan riskbegränsningsteorin och förverkandeteorin, 

som Hellner (1965) nämner att ”numera torde de flesta vara benägna att intaga 

mellanliggande ståndpunkter” (Hellner, 1965, s. 290). Detta stämmer överens med hur 

svenska försäkringsbolag förhåller sig och tillämpar identifikation idag. 

Riskbegränsningsteorin och förverkandeteorin är extremiteter i hur man bör tillämpa 

identifikation, där den ena representerar tillämpning i stor utsträckning medans den 

andra i liten utsträckning.  

 

Viberud (2018) framhåller att personer i ledande ställning har inflytande över 

skaderisken och bör därmed identifieras med det försäkrade bolaget. En befälhavare har 

inflytande över skaderisken ombord ett fartyg och enligt FAL som gäller för 
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landbaserade bolag kan man göra bedömningen att befälhavaren är likställd med det 

försäkrade bolaget. Sjöförsäkringsvillkoren för Kasko och P&I gör gällande att 

befälhavaren inte är likställd med det försäkrade bolaget p.g.a de skäl som beskrivs 

ovan. Inom sjöfart är ägarna och ledningen oftast landbaserade och har ingen som helst 

inflytande över de omständigheter som ett fartyg på sjön utsätts för. Därav behövs det 

ett försäkringsskydd som skyddar ägarnas intressen i de fall befälhavaren eller annan 

besättningsmedlem genom vårdslöst agerande skapar en olycka, på så vis är ägarna 

villiga att investera i fler fartyg som möjliggör att fler personer blir anställda. Tillämpas 

villkoren för identifikation i stor omfattning, är det tveksamt om redarna hade investerat 

i fler fartyg än det de själva kan driva utan att anställa personal som riskerar genom en 

vårdslös handling skapa en olycka och därmed utgår försäkringsskyddet vid en sådan 

tillämpning av identifikation.  

 

6.1.2 Vårdslöshet 

Resultatet visar på enighet mellan respondeterna om att bedömning av vårdslöshet är 

beroende på hur tidigare likanande fall har bedömts. Det finns ingen faställd lag som 

talar om vad vårdslöshet exakt är, det blir ofta en bedömningsfråga.  

Oförsiktighet eller ett slarvigt agerande som leder till en olycka bedöms som vårdslöst 

men vad det är som betraktas som slarvigt agerande skiljer sig från fall till fall. Att 

telegrafisterna och befälen ombord RMS TITANIC ignorerade varningar om isberg 

visar på ett oaktsamt handlande som har lett till att tiden var ytterst begränsad till att 

analysera och välja alternativa handlingslinjer när isberget siktades. Tittar man tillbaka 

på 4.2.1 Hur man bedömer vårdslöst agerande bryter befälen ombord RMS Titanic mot 

alla fyra listade faktorer som enligt Gold (2002) bör tas i hänsyn för att avgöra om 

handlingen var vårdslös eller inte.  

 

Av respondenternas svar och teoretisk referensram framgår det att gränsen mellan 

vårdslöshet och grov vårdslöshet ligger i hur pass medveten personen som orsakade 

olyckan är om risken.  

Grovt vårdslöst förutsätter att agerandet var medvetet och därav gränsar till uppsåtligt 

beteende, att man visste att risk för olycka var förstående men förhindrade inte olyckan 

från att uppstå.  
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6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har som tidigare nämnts använts för studien. Eftersom målet med 

studien var att ta reda på hur ett fåtal branschfolk ställde sig kring relativt nischade 

frågor lämpade sig metoden mycket väl. Där fokus ej legat på kvantitet i svar utan på 

kvaliteten i svaren som respondenter givit. Vilket diskuteras i stycket som följer. 

 

Studien har använt sig utav semistrukturerade intervjuer, där den intervjuade i hög grad 

påverkar utformningen av frågorna som ställs. Författarna i en kvalitativ intervju kan 

alltså ha ganska gott om utrymme att påverka intervjun med sina egna intressen i att 

utveckla svaren som den intervjuade gett. Bryman (2018) beskriver att ”som en följd av 

detta tenderar kvalitativa intervjuer att vara flexibla och följsamma efter den riktning 

som intervjupersonernas svar går i, och undersökningens fokus kan också anpassas efter 

de viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna” (Bryman, 2018, s. 562). Hade 

exempelvis några andra författare utfört studien skulle det säkerligen format arbetet 

annorlunda efter deras förutsättningar, erfarenheter och intressen i intervjusvar. Men 

emellertid förmodligen nått fram till liknande resultat. I denna studie användes endast 

tre respondenter, om studien istället genomförts med fler respondenter hade då fler 

synvinklar i ämnet kunnat ge ännu klarare bild på varför inte befälhavaren identifieras 

som platschef. Och säkerligen givit ytterligare goda exempel på egna erfarenheter i 

vårdslöst samt grovt vårdslöst frågan. Däremot gav de få respondenterna mycket goda 

svar vilket bidrog till ett fylligt transkript, som räckte för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Att replikera en kvalitativ studie är inte helt enkelt, Bryman (2018) menar på att när det 

gäller en kvalitativ undersökning är det knappt möjligt att ens replikera den, då den är 

beroende utav forskarnas egna uppfinningsrikedom och eftersom det finns få 

accepterade tillvägagångssätt. Man syftar på att forskarna är det viktigaste redskapet, då 

deras observationer och det de väljer att fokusera på är grundat i deras intressen 

(Bryman, 2016, s. 484).   

Om studien hade kunnat genomföras med en annan metod är svårt att säga, men något 

man kan konstatera är att ifall en kvantitativ metod hade använts skulle resultat och 

studiens utseende ha sett annorlunda ut och dessutom inte nått samma kvalitet i svar av 
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respondenter. Detta på grund av att mättnad och trender i svar inte var eftertraktade. 

Hade det däremot varit efterfrågat skulle enkäter kunnat ge mycket goda trender i svar 

bland en högre mängd respondenter. 

 

Vad det gäller begreppet validitet skriver Bryman (2018) att det skall finnas en bra 

balans mellan de observationer forskarna gör och de teoretiska idéer de kommer fram 

till. Intern validitet blir ofta en styrka i en kvalitativ undersökning på grund av en 

långvarig närvaro där forskarna är delaktiga i en social grupp, det säkerställer att 

forskarna visar på en tydlig överenskommelse mellan begrepp och observationer 

(Bryman, 2018, s. 465). De förväntningar som fanns på studien besvarades väl genom 

de samtal som fördes under intervjuerna med respondenterna inom branschen, vilket 

visar på att studiens validitet blir hög. 

 

 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

I SPL så står det inte tydligt att befälhavaren inte skall identifieras som den försäkrade. I 

kasko och P&I står det tydligt att man inte ska identifiera befälhavaren som den 

försäkrade. Varför det är på det viset skulle kunna vara ett förslag på vidare forskning i 

ämnet. Även en liknande jämförelse med ett annat äldre haveri skulle vara intressant att 

utreda. 

 

7 Slutsats 
 

RMS TITANIC uppfyllde kraven för säkerheten ombord år 1912 och därmed hade 

försäkringstagaren, International Mercantile Marine Co. rätt till ersättning efter olyckan. 

Idag ställs mycket högre krav på säkerhet och paradoxalt nog som ett direkt resultat av 

Titanic olyckan. Men i modern kontext så är det rimligt att anta International Mercantile 

Marine Co. skulle utrusta RMS TITANIC i enlighet med dagens säkerhetskrav för att 

fartyget överhuvudtaget ska få segla och ta emot passagerare. Försäkringstagaren 

uppfyller därmed alla säkerhetskraven och bemannat fartyget utifrån moderna krav och 

villkor.  
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Under resans gång mottog RMS Titanic flertalet meddelanden om isberg i norra 

Atlanten därtill tre stycken av dessa var under samma dag som olyckan skedde. Ett av 

isbergen låg så nära som fem sjömil från Titanics seglingskurs. Inga åtgärder vidtogs av 

fartygets befälhavare trots att alla tre varningarna inkom under samma dag som olyckan 

nådde fram till befälhavaren. Befälhavaren gav inga direktiv om fartsänkning, inga 

åtgärder för att förstärka bemanningen på bryggan eller ökad utkik och ingen 

kursändring för att hamna längre ifrån de siktade isbergen.  

RMS Titanic gjorde 21 knop dagen för olyckan, det är fartygets maximala fart.  

En ensam utkik siktade ett isberg för om fartyget kl 23.46 lokal tid eller 22.13 New 

York tid, vakthavande befäl gav order om dikt styrbord och lägga fartyget i back. Dessa 

handlingar hade en minimal effekt och fartyget kolliderade likväl med isberget.  

 

Befälhavaren har underlåtit sig att agera trots att risk föregick att stöta på ett isberg och 

ur modern sjöförsäkrings perspektiv kan det konstateras att befälhavaren har handlat 

vårdslöst.  

Befälhavaren identifieras inte som den försäkrade och därtill har hans vårdslösa 

agerande ingen påverkan på försäkringsskyddet, dock så befann sig presidenten av 

International Mercantile Marine Co. J. Bruce Ismay ombord RMS Titanic under 

olyckan. Bruce Ismay är att anse som den försäkrade och hans ageranden har en direkt 

påverkan på försäkringsskyddet.  

Bruce Ismay har vägrat att ge några uttalanden angående olyckan men i förhör med 

överlevande från första klass och befäl framgår det att Bruce Ismay har inte givit 

befälhavaren några direktiv om hur fartyget ska framföras. Avslutningsvis kan det alltså 

konstateras att den försäkrade inte hade någon inblandning i framförandet av fartyget 

och har därmed rätt till försäkringsersättning.  
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Sida i av 34 

 

Bilagor 
 

Bilaga A Intervjuinformation  
 

Intervjuguide: 

 

Är det okej att vi spelar in samtalet? 

 

Etiska krav 

Att delta på intervjun är helt frivilligt, deltagaren är fri att dra sig ur intervjun vilken tid 

som helst.  

Den intervjuade personen ger ett samtycke innan intervjun kan börja. Hen behöver inte 

besvara alla frågor om hen inte vill.   

Respondenten/informanten väljer om de ska vara anonym eller uppge viss information så 

som namn, yrke och vilket företag man representerar.  

All personlig information kommer att hanteras enligt befintliga lagar och regler.  

Samtycke till att intervjun kommer att spelas in för fortsatt analys.  

 

Introduktion 

Namn, ålder, sysselsättning/arbete. (Om respondenten gett samtycke till delandet av 

denna information). 

  

Syfte 

Vi studerar sista terminen på sjökaptensprogrammet i Kalmar och skriver en c-uppsats 

där vi vill ta reda på vad som menas med “vårdslöshet/grov vårdslöshet” i ett 

försäkringsfall och hur man tolkar villkoren för dessa.  Även vem/vilka som likställs med 

den “försäkrade” i ett rederi och varför villkoren för “identifikation” ser olika ut i de olika 

sjöförsäkrings formerna? Dvs. Nordisk försäkringsplan, Svensk sjöförsäkringsplan, 

Kaskoförsäkringen och P & I. 

  



 

 

 

Sida ii av 34 

 

Bilaga B 
Frågor 

*Till sjöförskringsgivare: 

1 Vad anses som ett “vårdslöst/grovt vårdslöst” agerande ur försäkringssynpunkt?  

    Skiljer sig det åt i de olika försäkrings formerna? Om “ja”, varför? (Kasko, P & I och 

varuförsäkringen). 

 

2 Vem/vilka anser ni likställs med “anställd i ledande ställning eller på platsen”? 

   Hur fastställs detta? 

 

3 Anser ni att Bfh och/eller chifen är likställd med platschef? Varför/varför inte? 

 

4 Vid framkallande av försäkringsfall, (ex ftg grundstöter pga nautiskt fel), hur tolkas villkoren 

för identifikation?  

  Får försäkringstagaren full ersättning eller begränsad?  

 

5 Har det hänt förr?  

  Hur tolkades villkoren under de försäkrings fallen?  

 

*Till sjö försäkringstagaren: 

1 Vilket/vilka försäkringsbolag har ni?  

 

2 Hur tolkar ni “vårdslöst/grovt vårdslöst” i de olika försäkrings formerna? (Kasko, P & I och 

varu försäkringen).  

 

3 Har det uppstått ett försäkringsfall om detta förr? 

  Hur tolkades villkoren vid de fallen?  

 

4 Hur tolkar ni villkoren för “identifikation”? 

 

5 Vem/vilka likställs med “anställd i ledande ställning eller på platsen”? 

 

6 Identifikations villkoren skiljer sig mellan de olika försäkrings formerna, varför tror ni att det 

är så? 

  Vad tycker ni om det? Hur hanteras detta på rederiet?   

  


