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Sammanfattning

Skadeståndsrättens funktion är att reparera och förhindra skador. I alla sammanhang ansvarar

man inte för sitt eget vållande av skador, ibland är det någon annan som har ansvaret. Detta är

fallet med principalansvaret. Principalansvar avser således ansvar för annans vållande. Detta

tillämpas i arbetsförhållanden då arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig för skada som

dennes arbetstagare vållar i tjänsten. Härmed måste definieras vem som räknas till

arbetstagare och när en handling skett i tjänsten. För att göra detta måste man först klargöra

under vilket förhållande skada skett, det vill säga om utomobligatoriskt förhållande eller

kontraktsrättsligt förhållande förelegat. Beroende på förhållandets art kan även andra än egna

arbetstagare, såsom självständiga företagare, omfattas av principalansvaret. En handling har i

regel skett i tjänsten när den utförts under arbetstid och haft ett funktionellt samband med

arbetsuppgifterna. Arbetstagare kan bli ansvarig för eget vållande då synnerliga skäl

föreligger eller då han gjort sig skyldig till en abnormhandling.
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1 Inledning

Skador på arbetsplatser är inget ovanligt. Om arbetstagaren som vållar skadan skall ersätta

denna innebär det en stor kostnad för honom eftersom han inte kan skydda sig med en

ansvarsförsäkring vilket en arbetsgivare kan göra. Om inte principalansvaret fanns skulle

säkert vissa arbetsgivare ha svårt att få tag i arbetskraft till vissa arbetsuppgifter som har en

större skaderisk. Därmed har principalansvaret ett stort värde för både arbetsgivare och

arbetstagare. Arbetsgivaren blir dock inte alltid ansvarig. Detta beror på omständigheterna

kring skadan, till exempel om det är ett utomobligatoriskt eller kontraktsrättsligt förhållande.

1.1 Syfte

Principalansvaret tycks av självklarhet omfatta de arbetstagare som arbetar på en och samma

plats kontinuerligt. De man tar mindre hänsyn till är de arbetstagare som hyrs in för att utföra

ett tillfälligt arbete. Vem ansvarar för skador som den inhyrde arbetstagaren vållar i tjänsten?

Vidare funderingar kring principalansvarets omfattning är huruvida de kriterier som fordras

för att principalansvaret skall bli aktuellt är uppfyllda eller inte. Med denna uppsats vill vi

belysa dess omfattning genom att studera de olika kriterierna och när arbetstagare ansvarar för

eget vållande.

1.2 Frågeställning

Hur långt sträcker sig principalansvaret? Med detta syftar vi på vilka arbetstagare och skador

som omfattas samt hur principalansvaret begränsas genom begreppet i tjänsten och

arbetstagares eget ansvar.

1.3 Metod

Först studerade vi de olika rättskällorna; lag, proposition och rättspraxis. Eftersom

skadeståndslagen är en ramlag regleras inte så mycket i själva lagen. Därför studerade vi

propositionen för att få bättre förståelse om dels paragraferna och dels resonemanget bakom
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deras införande i lag. Mycket av förståelsen fick vi genom rättspraxis. Den största

informationskällan var dock doktrinen.

1.4 Avgränsning

Vi studerar enbart principalansvaret enligt skadeståndslagen (1972:207). Andra eventuella

lagar som reglerar ett principalansvar lämnar vi utanför.

1.5 Disposition

Som en inledning beskriver vi principalansvaret samt kort om dess utveckling för att få en

bakgrund till ämnet. I andra kapitlet tar vi upp lite allmänt om principalansvaret. I tredje

kapitlet går vi in på arbetsgivares ansvar för eget vållande och annans vållande samt vad som

menas med begreppet i tjänsten. Fjärde kapitlet behandlar de olika skadorna som omfattas av

principalansvaret. I femte kapitlet belyser vi arbetstagares eget ansvar. Sjätte kapitlet

innehåller våra egna kommentarer kring de föregående kapitlen. I ett avslutande sjunde

kapitel framför vi vår slutsats.
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2 Allmänt om principalansvaret

Med principalansvar avses ansvar för annans vållande. Arbetsgivares ansvar för arbetstagares

vållande i tjänsten är ett principalansvar. Ansvaret är ett strikt ansvar i den bemärkelsen att

arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig utan eget vållande.1

Principalansvaret gäller i både utomobligatoriska förhållanden och kontraktsförhållanden.

Ett kontraktsförhållande, gällande mellan huvudman och tredje man, leder till

skadeståndsskyldighet endast om ett kontraktsbrott skett. Utomobligatoriska förhållanden

omfattar alla de fall där inget kontrakt finns, det vill säga att det inte finns något krav på

kontraktsbrott för att skadeståndsskyldighet skall bli aktuellt.2 När ett kontraktsförhållande

föreligger kan skadeståndslagens (SkL) regler skärpas eller mildras, dock är det föregående

mer vanligt. Det finns även en möjlighet att ansvarsfriskriva sig men detta kan inte göras om

oaktsamheten är grov. Bedömningen av oaktsamhet kan bli annorlunda i

kontraktsförhållanden eftersom man oftast tar på sig ytterligare förpliktelser mot

medkontrahenten än vad man skulle ha gjort i ett utomobligatoriskt förhållande. Man har

således större ansvar för sin underlåtenhet att hindra skador. Den som är skadeståndsskyldig

har bevisbördan för vem som varit oaktsam, till skillnad från de utomobligatoriska

förhållanden där bevisbördan ligger på den skadelidande. En annan viktig skillnad mellan de

två olika förhållandena är att i kontraktsförhållanden ansvarar arbetsgivaren vanligen för

självständiga företagare vilket inte gäller inom det utomobligatoriska förhållandet.3

2.1 Skadeståndets syfte

Skadeståndet har två huvudsakliga syften, reparation och prevention. Med reparation avses

ersättning av inträffad förlust vilket innebär att den skadelidande skall sättas i samma

ekonomiska ställning som innan skadan inträffade. Ersättningen gäller både den rent

ekonomiska förlusten, såsom inkomstbortfall och sjukvård, samt fysiska skador. Exempel på

fysiska skador kan vara brutet ben eller vanprydande ärr. Även psykiska skador ersätts om de

är medicinskt påvisbara.

Möjligheten för att få stora skadeståndsanspråk är avskräckande, vilket i sin tur antagligen

gör att individer agerar mer aktsamt. Detta är det preventiva syftet.

                                                
1 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s 151 ff
2 Marcus Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 9 f
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De flesta skadestånd utbetalas via olika typer av försäkringar vilket gör att kostnaderna

pulvriseras. Därmed blir kostnaden lättare att bära eftersom den fördelas på alla som betalat in

premier i det bolaget.4

2.1.1 Principalansvarets syfte

När skadestånd skall utgå är det mest naturligt att arbetsgivaren skall stå för denna kostnad.

Det är i hans verksamhet skadan inträffat och det är han som bestämmer och organiserar

arbetsuppgifterna. Samtidigt är det arbetsgivarens uppgift att ha kompetent personal.

Arbetsgivaren är också den som oftast är bättre lämpad att bära kostnaderna för eventuella

skador bland annat därför att han har möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Arbetstagaren

har ingen möjlighet att teckna en liknande försäkring som skyddar honom mot skador han

vållar i tjänsten.5

2.1.1.1 Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringar för privatpersoner och företag började utvecklas under 1800-talet. Förr

ansågs ansvarsförsäkringar vara en lyx för privatpersoner som ville skydda sig mot kostnaden

av oförutsedda skador. I dagsläget är ansvarförsäkringarna nödvändiga för att skydda sig mot

eventuella skadeståndsanspråk, inte minst för företagen.

Försäkringen är till för att reparera den skadelidandes förlust. För företagaren är

försäkringen ingen svår kostnad eftersom den läggs ut på de varor eller tjänster verksamheten

tillhandahåller. Oftast täcks inte ren förmögenhetsskada av försäkringen. Enligt Henrik

Jönsson på försäkringsbolaget If ingår inte ren förmögenhetsskada i en vanlig

ansvarförsäkring därför att den inte anses normalt förekommande. När det behövs, till

exempel för rådgivare, kan en sådan försäkring tecknas separat.

Inte heller arbetsgivarens eget vållande täcks av försäkringen om det är uppsåtligt, grovt

vårdslöst eller medvetet risktagande.6

                                                                                                                                                        
3 Bertil Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, s 65 f
4 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s 25 och 39 ff
5 Jan Hellner, Svante Johansson, Skadeståndsrätt, 6 uppl. s 153
6 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s 185, 188 och 192
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2.2 Historik

Redan i 1734 års lag fanns en typ av principalansvar, husbonden var ansvarig för dem som

stod under hans välde. Detta gällde om de t.ex. stal hö mot hans vilja men inte om de for till

kvarnen och den genom deras vårdslöshet började brinna.7

I gällande rätt 1886 står att ansvarsskyldighet som följer av culpa in eligendo seu

inspiciendo, alltså vårdslöshet vid översyn av arbetsgivaren, ålåg arbetsgivaren endast då

skadan orsakats av underordnades oskicklighet, försummelse eller vårdslöshet i tjänsten. En

uppsåtlig skada räknades alltså inte dit.8

I rättsfall från slutet av 1800-talet och fram till början av 1900-talet ser man att det

krävdes att den skadevållande skulle ha haft en högre ledande ställning inom företaget för att

ett principalansvar skulle bli aktuellt. Detta ändrades i slutet av 1930-talet då det räckte med

att den skadevållande hade en lägre ledande ställning för att ett principalansvar skulle inträda

för arbetsgivaren. En enkel anställd som vållade skada kunde alltså inte frambringa ett

principalansvar.9

1972 stadgades i SkL 3:1 en generell princip där arbetsgivare är ansvariga för vad

arbetstagare vållar i tjänsten. I och med detta blev den svenska rätten mer anpassad till den

europeiska utvecklingen. Hädanefter omfattas alla arbetstagare av principalansvaret oavsett

vilken position de har inom företaget.10 Detta är det så kallade oinskränkta principalansvaret.

En ytterligare utveckling från tidigare lag är att principalansvaret nu gäller även uppsåtliga

handlingar, dock inte alla.11

                                                
7 Johan Östberg, Arbetsgivares ersättningsskyldighet för kroppsskada, som drabbar hans arbetare i arbetet, enligt
främmande och svensk rätt, s 105
8 a.a. s 112
9 A. V. Lundstedt, Grundlinjer i skadeståndsrätten, senare delen, strikt ansvar, band II:I s 391 ff
10 Jan Hellner, Svante Johansson, Skadeståndsrätt, 6 uppl. s 151
11 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s 162



6

2.3 Gällande rätt

Principalansvaret regleras i SkL 3:1;

Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta

1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten,

2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och

3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på så sätt som anges i 2 kap. 3 §

genom fel eller försummelse i tjänsten.

Paragrafen har i stort sett varit densamma sedan 1972 men ändrades 2001. De olika

skadetyperna specificerades då i olika punkter och man ansåg att kränkning var en skada som

principalen kunde bli ansvarig för.12 Därmed utvidgades principalansvaret.

Lagen definierar inte vem som anses vara arbetstagare eller när man utfört en handling i

tjänsten. För att ta reda på detta måste man använda sig av propositionen och vissa andra

lagrum. Vid avgörandet av om principalansvar föreligger måste man ha dessa definitioner

klart för sig. Annars går det inte att avgöra vem som blir skadeståndsskyldig.

Skadan måste vara orsakad genom fel eller försummelse. Med fel avses oaktsamma

handlingar, med försummelse oaktsam underlåtenhet att handla. Detta har dock ingen

betydelse vid bedömning av hur skadan uppkommit. Har arbetstagaren vållat skada är

principalen ansvarig oavsett om skadan vållats genom fel eller försummelse.13

                                                
12 Prop. 2000/01:68 s 7
13 Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, 2 uppl. s 80
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3 Arbetsgivares ansvar

En arbetsgivare ansvarar för eget vållande, dels enligt SkL 2:1 som inte är ett principalansvar

utan en allmän regel som gäller alla och dels genom culpa in eligendo, vel instruendo vel

inspiciendo.

Utöver detta ansvarar han även för annans vållande genom principalansvaret. För

vårdslöst handlande av en arbetstagare svarar arbetsgivaren alltid såvida rekvisiten är

uppfyllda. Är handlandet däremot uppsåtligt svarar han endast i vissa fall. Det krävs att

handlingen har ett funktionellt samband med tjänsten och att den inte är helt oberäknelig och

onormal i förhållande till verksamheten.14 Om en arbetstagare begår uppsåtliga brott fordras

ett särskilt samband med tjänsten för att arbetsgivaren skall bli ansvarig.15

3.1 Ansvar för eget vållande

Arbetsgivaren ansvarar för eget vållande enligt vanlig culpa när han är personligt ansvarig för

person- eller sakskada enligt SkL 2:1. För att han skall bli ansvarig för ren förmögenhetsskada

krävs att handlingen varit brottslig enligt SkL 2:2.

En arbetsgivare kan bli ansvarig för eget vållande enligt culpa in eligendo, vel instruendo

vel inspiciendo. Det innebär att han väljer en olämplig person för arbetsuppgiften, inte gett

erforderliga instruktioner för arbetets utförande eller inte kontrollerat att instruktionerna

efterföljts. För att han skall bli skadeståndsskyldig krävs att det föreligger adekvat kausalitet

mellan hans handlande och den uppkomna skadan.16

3.2 Ansvar för annans vållande

För att arbetsgivaren skall bli ansvarig för annans vållande krävs att vissa omständigheter är

uppfyllda. Det måste vara hans arbetstagare som vållat en skada i tjänsten. Som arbetstagare

räknas egna anställda och i vissa fall även självständiga företagare.

                                                
14 Caroline Björk, Principalansvaret med inriktning på att en handling skall vara utförd i tjänsten – en komparativ
studie och en kritisk analys av det svenska rättsläget, s 17 f
15 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s 162
16 Mats Hildeby, Arbetsgivarens skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen, s 14
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3.2.1 Arbetstagare

I SkL finns ingen definition på begreppet arbetstagare. Den arbetsrättsliga terminologin blir

avgörande. En arbetstagare är därmed en person som mot lön utför arbete åt annan under

dennes uppsikt och ledning. Vilken sorts anställning arbetstagaren har och oavsett hur länge

han är anställd har ingen betydelse när man avgör om principalansvaret gäller.17

Arbetstagarbegreppet utvidgas i SkL 6:5. Där likställs med arbetstagare de som är

värnpliktiga, de som under utbildning i skola eller vård i anstalt utför arbete som liknar sådant

som utförs av arbetstagare samt de som annars utför arbete för annans räkning under

anställningsliknande förhållanden. För att principalansvar skall bli gällande krävs inte att

arbetsgivaren leder och övervakar arbetet, rätten till att göra detta är avgörande.18

3.2.2 Självständiga företagare

En självständig företagare är en medhjälpare som arbetsgivaren anlitar för en preciserad

uppgift.19 För att avgöra vilka som är egna arbetstagare och vilka som är självständiga

företagare tar man hänsyn till vissa kriterier. Betydande kriterier är exempelvis vem som leder

och övervakar arbetet, vem som antar, avlönar och avskedar hjälppersonal och vem som står

för materialanskaffning och arbetsredskap. Har arbetstagaren egna maskiner och

arbetsredskap betraktas denne som självständig företagare.

Arbetsgivaren ansvarar för självständiga företagare endast i vissa fall. I ett

kontraktsförhållande svarar han i allmänhet för skada vållad av självständig företagare eller

dennes arbetstagare. Det finns dock några undantag. En självständig företagare som utför en

uppgift som inte har något närmare samband med arbetsgivarens verksamhet svarar för sitt

eget vållande av skador.

NJA 1992 s 21 (svetsfallet). En svetsare inhyrdes från ett svetsföretag till ett

stenkrossningsföretag. Han skulle utföra ett visst arbete som inte hade samband med de andra

arbetstagarnas arbetsuppgifter. Stenkrossningsföretaget skulle endast anvisa var och vad som

skulle göras, men inte på vilket sätt eftersom svetsaren var erfaren inom sitt område. Svetsaren

orsakade dock en sakskada. HD gick efter TR:s bedömning. Svetsarens ordinarie arbetsgivare blev

skadeståndsskyldig eftersom svetsaren inte var likställd med övriga arbetstagare i

                                                
17 Hans Saxén, Skadeståndsrätt, s 192
18a.a. s 193
19 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s 165
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stenkrossningsföretaget. Han skulle även sköta sitt arbete själv, stenkrossningsföretaget skulle inte

övervaka detta.

I utomobligatoriska förhållanden har arbetsgivaren inget principalansvar för skada vållad av

självständig företagare. Han har i det fallet överlåtit arbetet och ansvaret på en medhjälpare.

Medhjälparen kan lättare förhindra skada, teckna ansvarsförsäkring och beräkna risker.

Därmed får han ansvara för sina eventuella skador.

Arbetsgivaren blir ansvarig enligt culpa in eligendo, vel instruendo vel inspiciendo även

när han anlitat olämplig medhjälpare. På samma sätt kan en arbetsgivare bli ansvarig när han

hyr ut en olämplig arbetstagare.

NJA 1979 s 773 (grävmaskinfallet). Ett par anlitade en rörledningsinstallatör, i form av

självständig företagare, för visst rörledningsarbete. Installatören hyrde i sin tur in en grävmaskin

med förare från en firma för att utföra ett visst grävningsarbete. Grävmaskinisten orsakade

sakskada i och med att husgaveln rasade. Frågan handlade således om vilken arbetsgivare som

blev ansvarig för skadan. Enligt HD fick den självständiga företagaren och firman solidariskt

ansvar. Båda var ansvariga för skadan enligt culpa in eligendo, vel instruendo vel inspiciendo fast

på olika sätt. Rörinstallatören hade brustit i sina instruktioner till grävmaskinisten, samtidigt som

firman hade hyrt ut en inkompetent grävmaskinist.

Arbetsgivaren ansvarar för självständiga företagare i utomobligatoriska förhållanden när dessa

har en ställning liknande de egna arbetstagarna. Kriterier för att ha en sådan ställning är att

medhjälparen arbetar kontinuerligt hos arbetsgivaren eller har samma arbetsuppgifter som de

övriga arbetstagarna. Om medhjälparen har egna anställda svarar han för dem om dessa

arbetat själva. Arbetar de tillsammans med honom blir arbetsgivaren ansvarig genom

principalansvaret. Om den självständige företagaren lånar ut en arbetare till en annan

arbetsgivare svarar arbetsgivaren för honom ifall det är fråga om okvalificerad arbetskraft,

uppdrag av lång varaktighet, arbete som inte är sedvanligt i förhållande till uppdragets art

eller om arbetet är oavlönat. Då arbetsgivaren hyr in en maskin med personal svarar han för

honom endast om han har den fullständiga ledningen av arbetet.20

                                                
20 Hans Saxén, Skadeståndsrätt, s 200-211
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3.2.2.1 Non-delegable duties

Arbetsgivaren ansvarar för självständiga företagare, och dess arbetstagare, i utomobligatoriska

förhållanden om han låter arbetaren utföra en handling för att tillgodose allmän säkerhet.

Ansvaret för en sådan handling är inte delegerbar, det vill säga att man som arbetsgivare inte

kan delegera ansvaret för en så allvarlig handling till någon arbetstagare. Därmed blir

principalansvaret gällande.21

3.3 I tjänsten

En skada som vållas i tjänsten sker normalt under tjänstetid och omfattas därmed av

principalansvaret. Skadevållande handlingar som skett på fritiden kan omfattas av

principalansvaret om de har ett direkt samband med den skadevållandes arbetsuppgifter.

Detta belyses i NJA 1948 s. 262 (spårvagnsfallet). En spårvagnsförare som inte var i tjänst

avvisade en berusad person som försökte kliva på en spårvagn. Detta skedde utan att varna föraren

och spårvagnen åkte iväg för tidigt och den berusade personen skadades. Både föraren som var i

tjänst och han som inte var det ansågs ha ådragit spårvagnsbolaget skadeståndsskyldighet.

Handlingar av privat karaktär som utförs under tjänstetid omfattas dock inte.22

NJA 2000 s 380 (bingofallet). En biträdande jurist förskingrade pengar av sin klient. För att dölja

detta tog han ett lån i klientens namn. På grund av att juristen inte betalade tillbaka det lånade

beloppet stämde långivaren advokatkontoret. HD kom fram till att handlingen inte skett i tjänsten

därför att den inte är normalt förekommande i verksamheten. Advokatkontoret hade inte heller

någon vetskap om juristens handlande och dess övervakningsmöjligheter var begränsade.

Långivaren var inte klient hos advokatkontoret, juristen hade på eget initiativ tagit kontakt med

denne.

Ett krav för att en arbetsgivare skall bli skadeståndsskyldig är att det finns ett funktionellt

samband mellan handlandet och arbetstagarens tjänst. Om arbetstagaren vållar skada när han

uträttar ärenden som sammanhänger med verksamheten, till exempel under resa hem eller till

arbetet, ansvarar principalen eftersom att det finns ett funktionellt samband.23

                                                
21 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s 166
22 Jan Hellner, Svante Johansson, Skadeståndsrätt, 6 uppl. s 160
23 Prop. 1972:5 s 479 f
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4 Skador som omfattas

Arbetsgivaren kan bli ansvarig för arbetstagarens vållande av flera olika typer av skador.

Dessa skador är person- och sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning genom brott.

Det har ingen betydelse vem skadelidande är, det kan vara både tredje man eller en annan

anställd.24

4.1 Person- och sakskada

Vid person- och sakskada fordras att arbetstagaren vållat skada genom fel eller försummelse

vilket kan ske uppsåtligen eller oaktsamt.25 Med personskador avses fysiska och psykiska

skador såsom brutet ben och depression.26 Ersättningen för personskada omfattar ekonomisk

skada, såsom sjukvårdskostnader och inkomstförlust, samt ideell skada såsom sveda, värk,

lyte och men. Med sveda och värk avses fysiskt och psykiskt lidande under den akuta

sjuktiden, det vill säga att lidandet är av övergående natur. Lyte och men åsyftar fysiskt och

psykiskt lidande av bestående art. Det innebär att den skadelidande blivit medicinskt invalid.

Förutom dessa ersättningar kan även särskilt närstående få skälig kompensation.

Sakskada avser fysiska skador på både fast och lös egendom. Som exempel kan nämnas

en buckla på en bil eller trasig fönsterruta på ett hus. Även förlust av egendom räknas som

sakskada oavsett om den är permanent eller tillfällig. Ersättningen för sakskada omfattar

sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning, inkomstförlust samt annan kostnad till

följd av skadan.27

Principalen kan bli ansvarig för anonym culpa och kumulerade fel. När man inte kan

identifiera vem eller vilka av arbetstagarna som är vållande till skadan talar man om anonym

culpa. Då flera arbetstagare vållat små skador, som var för sig inte innebär

skadeståndsskyldighet, men tillsammans utgör en större skada benämns detta som kumulerade

fel.28

                                                
24 Hjalmar Karlgren, Skadeståndsrätt, 5 uppl. s 122
25 Marcus Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 46
26 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s 103
27 Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, 2 uppl. s 136, 193, 199 och 318 f
28 Jan Hellner, Svante Johansson, Skadeståndsrätt, 6 uppl. s 159
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4.2 Ren förmögenhetsskada

Med ren förmögenhetsskada avses en ekonomisk skada som inte har något samband med att

person- eller sakskada inträffat. Det är förlust genom försämrat rörelseresultat för företag

genom till exempel försämrade inkomster av arbete eller uppdrag. Den rena

förmögenhetsskadan bedöms olika beroende på om det är utomobligatoriskt eller

kontraktsrättsligt förhållande. För att skadeståndsskyldighet skall uppkomma för principalen i

utomobligatoriska förhållanden fordras att skadan vållats genom brott. Både uppsåtliga och

oaktsamma brott medför skadeståndsskyldighet om handlingen medför straffansvar. Även

handlingar som inte är straffbara enligt vissa lagar kan ålägga skadeståndsskyldighet. Detta

gäller till exempel inom immaterialrättsliga lagar där man i stället för ett straff får ett vite. I

kontraktsrättsliga förhållanden fordras ingen brottslig handling. Vårdslöshet är fullt tillräckligt

för att principalen skall bli ansvarig.29

4.3 Kränkning genom brott

Skadeståndsskyldighet för kränkning genom brott regleras i SkL 2:3. Kränkning av en person

innefattar angrepp mot dennes person, frid, frihet eller ära. Ett angrepp mot någons person

avser angrepp mot den kroppsliga integriteten såsom våldtäkt och misshandel. Kränker man

någons rätt till frihet innebär det att man hindrar dennes rörelse- och handlingsfrihet, vilket

kan innebära människorov eller olaga frihetsberövande.

Alla personer har rätt till privatliv. Om denna rätt kränks är det ett angrepp mot denna persons

frid. Det kan till exempel ske genom hemfridsbrott eller överträdelse av besöksförbud.

Angrepp mot ära avser angrepp mot någons anseende eller självkänsla. Förtal och falsk

angivelse är några exempel på sådant angrepp. Dessa former av kränkning orsakar obehagliga

känslor hos den skadelidande. Känslorna behöver inte klassificeras som psykiska besvär för

att vara ersättningsgilla.

För att skadeståndsskyldighet för kränkning skall uppkomma fordras en brottslig handling

av särskilt slag vilket innefattar brott mot den personliga integriteten enligt ovanstående fyra

punkter. Brottet behöver inte återfinnas i Brottsbalken, även brott enligt annan lagstiftning

som är straffbelagda kan medföra skadeståndsskyldighet. Det krävs inte att kränkningen är

uppsåtlig utan oaktsamhet av allvarlig karaktär är tillräckligt. Däremot finns ett krav på att

                                                
29 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s 65-78
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kränkningen är av allvarlig natur. Den skadelidande måste ha blivit särskilt berörd av brottet.

Om ett brott anses utgöra en allvarlig kränkning bedöms från fall till fall men vissa brott är av

sådan karaktär att de i princip alltid utgör en allvarlig kränkning, exempelvis sexualbrott. Vid

bedömandet om ett brott utgör en allvarlig kränkning tas hänsyn till skadelidandes beteende

innan brottet skett. Har denne provocerat fram ett brott kan kränkningen ses som mindre

allvarlig och därmed inte ge skadeståndsskyldighet för den skadevållande.30

                                                
30 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s 79 ff
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5 Arbetstagares eget ansvar

Arbetstagares eget ansvar regleras i SkL 4:1;

För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i

den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens

ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.

Arbetstagaren har inte möjlighet att teckna någon ansvarsförsäkring vilket gjort att deras

ansvar för eget vållande har lindrats. Istället omfattas de av arbetsgivarens ansvarsförsäkring.

Detta gör att SkL 4:1 tillämpas ytterst sällan.31

Paragrafen fungerar som en jämkningsregel. Arbetstagare måste ha vållat skada genom fel

eller försummelse i tjänsten för att principalansvaret skall vara gällande. I den händelse detta

inte är uppfyllt kan SkL 4:1 tillämpas och arbetstagaren kan få betala fullt skadestånd. Man

utgår dock ifrån att arbetstagare aldrig skall betala något skadestånd. Men vid synnerliga skäl

kan detta jämkas på sådant sätt att han får stå för viss del eller hela skadeståndet.32

När man avgör om synnerliga skäl föreligger tar man hänsyn till de fyra olika punkterna i

paragrafen. Handlingens beskaffenhet syftar på graden av vållande. Är handlingen uppsåtlig

eller grovt vårdslös behandlas arbetstagaren strängare, mycket på grund av preventiva skäl.

Dock behöver han kanske inte stå för hela skadan beroende på skadans storlek i förhållande

till vad han hade kunnat räkna med. Arbetstagarens ställning har också betydelse för

bedömningen. Har denne en högre befattning ser man allvarligare på försummelsen. Den

skadelidandes intresse kan beaktas när något principalansvar inte föreligger eller principalen

inte har ekonomiska förutsättningar för att utge skadestånd. Då får arbetstagaren träda in och

ersätta uppkomna skador för eget vållande. Annars får inte skadelidande ut sin rätt. Under

övriga omständigheter tas hänsyn till ekonomiska förhållanden och regressrätt. I vissa

förhållanden kan arbetstagaren ha en starkare ställning än arbetsgivaren och i sådana fall bör

arbetstagaren bära en större del av skadeståndet.33

NJA 1985 s 75 I (militärfallet). En värnpliktig hade, i strid med säkerhetsföreskrifter, laddat en

AK4 på sådant sätt att pipan fläktes upp när skottet avlossades. För att den värnpliktige skulle bli

skadeståndsskyldig krävdes synnerliga skäl. HD resonerade på följande vis: Den värnpliktige hade

i princip fullgjort sin militära grundutbildning vilket gjorde att han borde ha vetat hur man

                                                
31 Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, 2 uppl. s 123 f
32 Marcus Radetzki, Praktisk Skadeståndsbedömning, s 83
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handskades med vapen. Vapnet användes utan order och i strid med säkerhetsföreskrifterna.

Därmed har den värnpliktige vållat skadan av grov oaktsamhet och på grund härav anses

synnerliga skäl föreligga.

RH 1990:51 (polisfallet). En kvinna hittade en plånbok som hon lämnade till en hos polisen

anställd. Polisen lämnade plånboken obevakad på ett skrivbord vilket ledde till att den försvann.

Värdet av plånbokens innehåll ersattes till den rätte ägaren av staten. Efteråt förde

rikspolisstyrelsen regresstalan mot polisen. HovR ansåg att polisen förfarit grovt oaktsamt men att

handlingssättet berodde på okunnighet om gällande regler, vilket kunde vara en följd av hans lägre

ställning inom polisen. På grund av dessa omständigheter ansågs synnerliga skäl inte föreligga.

Enligt propositionen skall inte principalen ansvara för abnorma handlingar i verksamheten.

Som abnormhandling avses exempelvis sabotagehandlingar eller dråp. Principalen bör inte

ansvara för dessa om det inte finns ett extremt funktionellt samband mellan handlingen och

tjänsteuppdraget.34

                                                                                                                                                        
33 Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, 2 uppl. s 127 ff
34 Prop. 1972:5 s 470 och 482
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6 Analys

6.1 Utvecklingen av principalansvaret

Principalansvaret har utvecklats från att endast omfatta de arbetstagare med högre ledande

ställning till att nu omfatta alla anställda oavsett ställning. Detta kom att kallas det oinskränkta

principalansvaret. Fördelar med det oinskränkta principalansvaret är att arbetsgivaren tänker

sig för vilken arbetskraft han tar in i sin verksamhet. Till exempel skickar han inte iväg en

arbetstagare som inte har rätt kompetens att utföra ett visst arbete hos någon annan. Han blir

nämligen själv ansvarig för skador denne vållar i kontraktsförhållanden. Arbetstagaren har en

bättre säkerhet i och med det oinskränkta principalansvaret. Denne behöver inte ansvara för

skador han vållar i tjänsten. Han omfattas av arbetsgivarens ansvarsförsäkring.

En annan utveckling är att numer ingår kränkning som en skada principalen kan bli

ansvarig för. Denna punkt infördes i lagen 2001 vilket gör att den är relativt ny. Detta är bra

eftersom vi tror att kränkning är mer vanligt än vad folk tror. De flesta har nog ingen vetskap

om att man kan få ersättning om man utsätts för en kränkning.

6.2 Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen är enligt vår mening nödvändig för arbetsgivare. Skulle de inte ha någon

sådan skulle eventuella skadeståndsanspråk bli en alltför stor förlust för verksamheten.

Kostnaden för försäkringens premie är väldigt liten i förhållande till sammanlagda kostnaden

för eventuella skadestånd. Som arbetsgivare kan man naturligtvis inte förutse vilka skador

hans arbetstagare kommer att vålla samt för vilka han blir skadeståndsskyldig. Det har även

betydelse vilken typ av skada hans arbetstagare vållar eftersom att ren förmögenhetsskada

oftast inte omfattas av ansvarsförsäkringen. Eftersom denna skada inte är normalt

förekommande måste man teckna en speciell försäkring för denna. De flesta skador är person-

och sakskador och därmed är det självklart att dessa skall ingå i försäkringen. Att ren

förmögenhetsskada utgör en tilläggsförsäkring är ett bra komplement för dem som behöver en

sådan försäkring. Eftersom den inte ingår i den vanliga ansvarsförsäkringen blir det billigare

för dem som inte behöver den. Dessa behöver på så sätt inte betala för en försäkring de inte

behöver.
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Arbetstagaren har ingen möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring som ersätter skador vållade

i tjänsten. Rent teoretiskt skulle försäkringsbolagen kunna tillhandahålla en sådan försäkring

men i praktiken skulle denna aldrig tillämpas. Principalansvaret täcker normala skador vållade

av arbetstagaren. Abnorma handlingar som inte täcks av principalansvaret anser vi inte heller

komma täckas av en ansvarsförsäkring som arbetstagaren tecknat. Dessa handlingar kräver

uppsåt vilket i normala fall inte brukar täckas av försäkringar.

6.3 För vem ansvarar arbetsgivaren?

Alla egna arbetstagare omfattas av principalansvaret oavsett om det är ett utomobligatoriskt

förhållande eller kontraktsförhållande. Däremot omfattas inte självständiga företagare i

samma utsträckning. Först måste man göra skillnad på det utomobligatoriska och det

kontraktsrättsliga. Huvudregeln är att självständiga företagare inte omfattas av

principalansvaret i utomobligatoriska förhållanden om inte dessa likställs med de egna

arbetstagarna. Vid likställelse med de egna arbetstagarna tas hänsyn till om den självständige

företagaren kontinuerligt återkommer för att utföra ett visst arbete. Här kan man fundera hur

man avgör när en arbetstagare arbetar kontinuerligt hos någon. Kan en självständig företagare

återkomma en gång i månaden eller ett par gånger om året och då anses arbeta där

kontinuerligt i båda fallen? Eller krävs det att han arbetar längre perioder där han är inhyrd?

Enligt vår åsikt anses den självständige företagaren arbeta kontinuerligt hos någon när han

arbetar där en gång i månaden under några dagar i följd. I detta fall är arbetet planerat hos den

som hyr in arbetskraft. Om han däremot arbetar endast ett fåtal gånger om året och under

korta perioder som inhyrd arbetskraft blir det ett mer sporadiskt arbetsförhållande. Detta anser

inte vi räknas som kontinuerligt arbete eftersom han då inte får något varaktigt

arbetsförhållande med det företaget. En självständig företagare som blir inhyrd hos ett företag

för att utföra arbete under en längre period anser vi ha större möjlighet att likställas med de

egna arbetstagarna. Arbetsgivaren i det företag som hyrt in honom har oftast i dessa

sammanhang kontrollen över arbetet denne skall utföra.

En självständig företagare som arbetar för någon får själv ansvara för sina skador i

utomobligatoriska förhållanden eftersom att arbetet är överlåtet på honom. Det gör att han har

större koll på arbetet och därmed lättare att teckna en ansvarsförsäkring. Han vet nämligen

vilka risker som finns. En självständig företagare har normalt sett arbeten inom vilka han har
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kompetens. Om ansvaret läggs över på honom är det den självständige företagarens uppgift att

försäkra sig genom bland annat en ansvarsförsäkring.

Om man hyr in en arbetstagare från ett annat företag bedöms ansvarsfrågan annorlunda i

jämförelse med om man hyr in en självständig företagare. Avser arbetet en kortare period är

det oftast av sådan natur att den arbetsgivare som inhyrt arbetstagare inte har den

kompetensen i verksamheten och därmed inte de kunskaper som krävs för det arbetet. När så

är fallet ansvarar den inhyrdes ordinarie arbetsgivare.

Grävmaskinfallet behandlar denna fråga. I detta fall dömdes även den självständige

företagaren som hyrt in arbetstagaren till ansvar. Han ansvarade enligt culpa in eligendo, vel

instruendo vel inspiciendo. Ger man felaktiga instruktioner skall man bli ansvarig som

rörinstallatören blev. Däremot anser vi att det är lite fel om en person som saknar kompetens

och hyr in någon för att utföra ett visst arbete skall behöva ge vidare instruktioner för arbetet.

Han skall kunna räkna med att den inhyrde besitter nödvändig kunskap. Enligt vår mening

borde inte rörinstallatören ha blivit ansvarig.

Ett liknande fall är svetsfallet. Utgången blev här annorlunda. Svetsföretaget, som hyrde

ut arbetstagare, blev skadeståndsskyldigt. Detta fall stämmer mer överens med vår åsikt än

grävmaskinfallet. Att stenkrossningsföretagets arbetsgivare inte blev ansvarig berodde på att

han inte behövde övervaka och instruera arbetet vilket HD ansåg att rörinstallatören skulle ha

gjort i grävmaskinfallet.

Arbetsgivare kan bli ansvarig även för culpa in eligendo, vel instruendo vel inspiciendo

om han själv brister i övervakningen av arbetstagarna eller ger felaktiga instruktioner till dem.

Vi tycker att detta är helt rätt eftersom att arbetstagaren inte skall behöva ta ansvar för något

sådant. Det är ju inte hans fel att han fått felaktiga instruktioner, han skall bara följa de

instruktioner han får av arbetsgivaren. Den som ger instruktionerna får ansvara för att dessa är

korrekta. Övervakningens omfattning borde bestämmas efter hur kompetent arbetstagaren är

och vilken kompetens arbetsgivaren besitter. Det måste vara svårt att avgöra när tillräcklig

övervakning skett. Vi anser att det har samband med instruktionerna som ges för arbetets

utförande.

En ansvarsfriskrivning kan göras i kontraktsförhållanden, denna gäller dock inte om

oaktsamheten är grov. Vi anser att grov oaktsamhet nästan är att jämställa med ett

likgiltighetsuppsåt vilket innebär att man inte bryr sig om konsekvenserna. Man skall inte

kunna slarva sig igenom ett jobb bara för att man friskrivit sig från ansvar. Därför anser vi att

en gränsdragning för friskrivning är bra att ha. Emellertid är det svårt att veta var gränsen

mellan det oaktsamma och det grovt oaktsamma går. Vi tror att omständigheter såsom vilken
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typ av verksamhet man driver och vilken ställning arbetstagaren har kan påverka

gränsdragningen. Inom en viss typ av verksamhet kan en handling vara oaktsam medan

samma handling i en annan verksamhet kan vara grovt oaktsam.

6.4 När har skada skett i tjänsten?

För att principalansvaret skall träda in finns vissa kriterier. Det måste vara en arbetstagare

som vållar en skada i tjänsten. Vidare krävs ett funktionellt samband mellan den

skadevållande handlingen och arbetsuppgifterna. Detta anser vi vara en självklarhet. Om

arbetstagarens privata handlingar utförda på fritiden skulle omfattas av principalansvaret

skulle arbetsgivaren aldrig gå fri från ansvar. Arbetstagaren skulle således kunna ställa till

med allvarliga skador och aldrig bli skadeståndsskyldig. Handlingar utförda på fritiden som

har ett extremt funktionellt samband med arbetsuppgifterna kan dock omfattas av

principalansvaret. Detta har vi sett i spårvagnsfallet där fråga var om en spårvagnsförare på

sin fritid kunde omfattas av principalansvaret. Själva anser vi att det föreligger ett funktionellt

samband. Samtidigt anser vi att handlingar utförda på fritiden inte bör räknas in i

principalansvaret därför att kopplingen mellan skadevållande handling och tjänsten är för

långsökt. På arbetstagarens fritid har inte arbetsgivaren någon kontroll över denne vilket han

har på arbetstid. Därmed bör inte arbetsgivaren ansvara för något arbetstagaren gör på sin

fritid.

När en arbetstagare utför privata handlingar under tjänstetid omfattas dessa normalt inte

av principalansvaret. Detta behandlades i bingofallet där en jurist tog ett lån i annans namn för

att dölja förskingring. Att juristen fick ansvara för skadeståndet ansåg vi vara korrekt. Hans

handlande var inte normalt förekommande i verksamheten och därmed svårt för arbetsgivaren

att förutse.

Även kränkning är svårt att avgöra om den skett under privata förhållanden på tjänstetid

eller under utförande av arbetsuppgifter på tjänstetid. Principalen blir ansvarig för skador en

arbetstagare vållar i tjänsten oavsett om den skadelidande är tredje man eller en anställd. Det

är bra att kränkning omfattas av principalansvaret men vi har svårt att se kränkning som

någonting utfört i tjänsten. Även om kränkning sker under tjänstetid anser vi dock att de flesta

kränkningar har något samband med personliga värderingar eller privata kopplingar. Detta gör

att principalen inte skall bli ansvarig. Vi anser att det kan vara lättare för principalen att bli

ansvarig för kränkning mot tredje man än mot en anställd. Oftast har arbetstagaren endast
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affärsmässig kontakt med tredje man till skillnad från kollegorna vilket gör att personliga

åsikter inte inverkar i samma grad.

6.5 När är arbetstagaren ansvarig?

En arbetstagare ansvarar för eget vållande endast när synnerliga skäl föreligger. Hit hör bland

annat handlingens beskaffenhet, skadelidandes intresse, arbetstagarens ställning och övriga

omständigheter. Det kan emellertid vara svårt att avgöra när synnerliga skäl föreligger och

arbetstagare skall bli skadeståndsskyldig.

Att SkL 4:1, som reglerar arbetstagares eget ansvar, skulle vara en jämkningsregel anser

vi dock tvivelaktigt. Vi förstår hur de som ser den som en jämkningsregel resonerar men vi

ser den hellre som en separat ansvarsregel. Bara för att rekvisiten enligt SkL 3:1 inte är

uppfyllda och principalansvar således inte tillämpas känns det fel att säga att man jämkar till

SkL 4:1. Enligt vår mening väljer man mellan två olika ansvarsregler.

 Principen om att arbetstagare aldrig skall behöva bli ansvarig har undantag. Vissa

handlingar är av sådan art att principalansvar inte kan tillämpas (se abnormhandling s. 15) och

därmed får arbetstagaren helt enkelt stå för vad han gjort.

Vid en jämförelse mellan militärfallet och polisfallet kan man se vissa likheter. Den

värnpliktige bröt mot säkerhetsföreskrifterna och polisen bröt mot reglerna i det aktuella

förfarandet. Emellertid dömdes endast den värnpliktige till ansvar. Vi anser däremot att båda

skulle ha blivit ansvariga. Även om polisen hade en underordnad ställning borde han ha haft

vetskap om hur man handhar hittegods samt att man skall rapportera sådana händelser. Hade

han inte rätt kunskap skulle han ha frågat någon kollega.

Alla punkter för att synnerliga skäl skall föreligga behöver inte vara uppfyllda för att

arbetstagaren skall bli ansvarig för eget vållande. Detta har vi sett i militärfallet där man inte

nämnde skadelidandes intresse. Vi tänker att beroende på vem skadelidande är, det vill säga

privatperson, företag eller myndighet, tas mer eller mindre hänsyn till punkten om den

skadelidandes intresse. En förlust för ett företag har inte samma proportion som samma

förlust skulle ha för en privatperson eftersom företag oftast har ett större kapital.
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7 Slutsats

Som vi kunnat se har principalansvaret vissa begränsningar. Skulle det inte ha det skulle

principalansvaret alltid vara gällande. Dess begränsningar består i att en skada skall ha skett i

tjänsten av en arbetstagare samt att arbetstagare blir ansvarig för eget vållande i vissa fall.

Med arbetstagare menas de som enligt arbetsrättsliga regler anses vara arbetstagare samt

de som i SkL 6:5 likställs med dessa. Alltså räknas de som är anställda hos arbetsgivaren,

värnpliktiga, personer som under utbildning i skola eller vård i anstalt utför ett likvärdigt

arbete som arbetstagare har samt de som utför arbete under anställningsliknande förhållanden

som arbetstagare. Ibland omfattas även andra under arbetstagarbegreppet. Självständiga

företagare kan i allmänhet ses som arbetstagare i kontraktsförhållanden men om denne skall

utföra uppgifter som inte har något samband med den egentliga verksamheten ansvarar denne

själv för sitt vållande. I utomobligatoriska förhållanden omfattas självständiga företagare

endast då de likställs med de egna arbetstagarna. Vi tycker att de som återkommer

kontinuerligt till samma arbetsplats kan räknas in i den kategorin. Vid inhyrning av

arbetstagare beror ansvarsfrågan på arbetets varaktighet. Är arbetet under en längre period

ansvarar arbetsgivaren som hyr in för att det då oftast handlar om okvalificerad arbetskraft.

Gäller arbetet under en kortare period ansvarar den som hyr ut arbetstagaren eftersom det då

oftast gäller en preciserad arbetsuppgift.

Arbetsgivaren kan bli ansvarig för annans vållande genom culpa in eligendo, vel

instruendo vel inspiciendo. Han har då själv brustit i sina uppgifter genom att ge felaktiga

instruktioner eller inte övervakat arbetet tillräckligt. Det är egentligen fråga om arbetsgivarens

eget vållande men det blir principalansvar eftersom att hans beslut påverkar arbetstagarnas

arbete.

För att skada skall vara vållad i tjänsten skall den ha skett under tjänstetid såvida den inte

har privat koppling. Även handlingar på fritiden kan likställas med att vara utförda i tjänsten

om de har ett funktionellt samband med arbetsuppgifterna. Resa till eller från arbetet anses

vara i tjänsten om det finns ett funktionellt samband.

Skador som omfattas är person- och sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning

genom brott. För person- eller sakskada fordras uppsåtligt eller oaktsamt handlande. Ren

förmögenhetsskada har olika krav beroende på förhållanden. I det utomobligatoriska fordras

brottsligt handlande medan det i kontraktsförhållanden räcker med ett vårdslöst handlande.

Kränkning skall ha uppkommit genom brottslig handling. Vidare fordras att den skadelidande

skall ha blivit särskilt berörd av brottet. Om skadelidande provocerat fram ett brott anses inte
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kränkningen särskilt allvarlig och medför inget ansvar. Det är emellertid svårtolkat när ett

principalansvar är aktuellt eftersom det är svårt att veta om en kränkning under arbetstid skett

under privata förhållanden eller inte.

En arbetstagare kan själv bli ansvarig för sitt vållande om det föreligger synnerliga skäl.

Sådana skäl bedöms med hjälp av handlingens beskaffenhet, skadelidandes intressen,

arbetstagarens ställning och övriga omständigheter. Abnorma handlingar omfattas av

arbetstagarens eget ansvar eftersom att dessa inte kan vara normalt påräkneliga för en

arbetsgivare.
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