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Sammanfattning 
Genom att använda en traditionell juridisk metod presenterar vi i detta arbete en 

utredning kring principalansvaret och arbetstagarens skadeståndsansvar. 

Principalansvaret, som får anses vara en viktig huvudregel inom den svenska 

skadeståndsrätten, återfinns i SkL 3kap. 1§ och den innebär att arbetsgivaren ansvarar 

för en skada som dennes arbetstagare vållat i tjänsten. I SkL 4kap. 1§ finns ett viktigt 

undantag från principalansvaret, arbetstagarens skadeståndsansvar. Vid uppsåtligt 

brottsligt handlande från arbetstagarens går i regel arbetsgivaren fri från 

skadeståndsansvar, men varje situation måste bedömas utifrån de unika 

omständigheterna. Vid bedömningen fastställer man om det anses föreligga synnerliga 

skäl. För att utreda ifall synnerliga skäl anses föreligga tas hänsyn till handlingens 

beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intressen och övriga 

omständigheter. Dessa bedömningsgrunder är helt avgörande för att fastställa en 

arbetstagares skadeståndsansvar.  

Arbetet avslutas med en komparation där vi ser närmare på hur den finska rätten 

reglerar principalansvaret och arbetstagarens skadeståndsansvar i förhållande till den 

svenska rätten. Överlag kan det konstateras att den finska och svenska rätten är relativt 

lika vad gäller tillämpningar, det finns däremot en del skillnader främst i ordalydelserna. 

I den finska lagtexten framgår exempelvis att en arbetstagare som endast varit lindrigt 

vållande helt går fri från skadeståndsansvar.  
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1 Inledning 
År 1972 kom den första svenska skadeståndslagen. Före denna tidpunkt fanns det inte 

någon enskild skadeståndslag utan de allmänna reglerna om skadestånd var stadgade i 

det 6 kap. i 1864 års strafflag. Den främsta anledningen var att förslagen till allmän lag 

inom civilrätten inte ledde till någon lagstiftning, vilket däremot var fallet med 

straffrätten. Den centrala regeln i 6 kap 1 § 1864 års strafflag angav att skada som 

någon genom brott tillfogar annan skall ersättas av den vållande, vare sig brottet skett 

med uppsåt eller av försummelse. Det 6 kap. i 1864 års strafflag var gällande fram till 

den 1 juli 1972 då SkL trädde i kraft. SkL bygger i stora delar på 6 kap i 1864 års 

strafflag.  Något som exempelvis kan ses genom att skadeståndsskyldighet för vållande 

till person- och sakskada uppstår under ungefär likadana förutsättningar som före 

tillkomsten av SkL. 

En viktig nyhet som tillkom i samband med skadeståndslagen var principalansvaret. 

Tidigare hade en arbetstagare som vållat en skada i tjänsten själv fått ansvara för att 

ersätta den uppkomna skadan. Principalansvaret innebar att ansvaret flyttades över från 

arbetstagare till arbetsgivare. Främsta anledningen till att ansvaret fördes över från 

arbetstagaren till arbetsgivaren var att det ansågs orimligt att arbetstagaren ensamt 

skulle stå för skadan. Med SkL 3 kap. 1§ kom emellertid även en undantagsparagraf i 

SkL 4 kap. 1§ där arbetstagaren under vissa förutsättningar kunde ställas bli 

skadeståndsansvarig för den skada som denne vållat.  

Kunskapen om tillämpningen av SkL 4 kap. 1§ är idag hos en del jurister bristfällig. Vi 

har därför funnit stort intresse i att förtydliga och förklara för oss själva såväl för vår 

omgivning tillämpningen av nämnda paragraf. Arbetets främsta syfte är således att 

utreda gällande rätt kring arbetsgivarens och arbetstagarens skadeståndsansvar. Arbetet 

syftar även till att ge en överskådlig komparation kring hur den svenska och finska 

rätten förhåller sig gentemot varandra i denna fråga. 

1.1 Syfte 
Huvudregeln inom den svenska rätten är att det är arbetsgivaren som ansvarar för 

eventuell skada som dennes arbetstagare orsakar i tjänsten. Arbetstagaren kan emellertid 

själv bli ansvarig för den uppkomna skadan. Syftet med vårt arbete är främst att utreda 

när en arbetstagare blir skadeståndsskyldig för en skada som denne vållar. Var går 

gränsen för vem som ska bära ansvaret för skadan? Detta leder till att vi har funnit det 

nödvändigt att även behandla principalansvaret då arbetstagarens skadeståndsansvar får 

ses som ett undantag från detta. För att få en klarare bild av arbetstagarens 

skadeståndsansvar har vi fastslagit vad som anses vara gällande rätt, vilket får ses som 

den centrala delen i vårt arbete. 

Vi har även haft som syfte att göra en kortare komparation av den svenska och finska 

rätten rörande principalansvaret och arbetstagarens skadeståndsansvar. Komparationen 

har som syfte att ge en överskådlig syn på de olika rättssystemen och genom detta 

fastställa likheterna och olikheterna. Vi har valt att göra en komparation med den finska 
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rätten då Finland är intressant ur en svensk synvinkel, dels pga. av det geografiska 

avståndet men även för att Sverige och Finland har en gemensam historia. 

1.2 Metod och avgränsning 
I vårt arbete har vi valt att använda oss av en traditionell juridisk metod. Vi har främst 

använt oss av källor såsom lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Vi har valt att 

använda oss av lämplig rättspraxis för att få en större insyn i den faktiska tillämpningen 

av lagen och för att få en vidare förståelse av lagens innebörd. Den doktrin vi utgått från 

i vårt arbete är främst skriven av erkänt kunniga jurister inom skadeståndsrätten.    

Vi har valt att utgå från skadestånd enligt skadeståndslagen, vilket innebär att vi inte 

tagit ställning till specialfall där skadestånd utgår genom andra författningar eller genom 

avtal. Vi har främst valt att fokusera på skadestånd rörande den privata sfären, vilket 

innebär att vi på sina ställen, endast kort har nämnt skadestånd inom den offentliga 

sektorn. 

.  
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2 Historik  

2.1 Skadestånd i ett historiskt perspektiv 
De svenska skadeståndsreglerna har ett nära samband med straffrätten om man tittar 

tillbaka i historien. Enligt de medeltida lagarna utgick vid ett antal särskilda brott en 

bot, denna utgjorde ett slags mellanting mellan straff och skadestånd. Oftast gick boten 

till tredelning mellan konungen, staden och målsägande. Den del som gick till 

målsägande kunde då betraktas som ett slags skadestånd. I 1743 års lag fanns ett 

omfattande botsystem men i mitten av 1800-talet skedde en omfattande reform av 

straffrätten vilket även ledde till att boten avskaffades och skadeståndet blev mer 

självständigt.
1
  

De allmänna regler om skadestånd som då infördes återfanns inte i någon civilrättslig 

lag utan i 1864 års strafflag i dess 6 kap. Anledningen till detta var att förslagen till 

allmän lag inom civilrätten inte ledde till någon lagstiftning, vilket däremot var fallet 

med straffrätten. Den centrala regeln i 6 kap 1 § 1864 års strafflag angav att skada som 

någon genom brott tillfogar annan skall ersättas av den brottslige, vare sig brottet skett 

med uppsåt eller av vållande.
2
 Detta hör till gemensam norsk och svensk 

strafflagstiftning vid 1800-talets mitt och är därför helt oberoende av någon äldre 

svensk tradition. Det 6 kap. i 1864 års strafflag var gällande ända till den 1 juli 1972 då 

SkL trädde i kraft. De regler som gällde för skadestånd vid brottsliga handlingar enligt 6 

kap 1864 års strafflag tillämpades från början i stor utsträckning även vid handlingar 

som inte var brottsliga men som ändå medförde skadeståndsskyldighet.
3
 

Förklaringen till att de svenska skadeståndsreglerna står nära de straffrättsliga kan man 

finna om det görs en jämförelse av framställningen av skadeståndsrättens allmänna läror 

med motsvarande framställningar av straffrätten. Bedömningen av underlåtenhet i 

jämförelse med positivt handlande, av nöd och nödvärn, av uppsåt och oaktsamhet och 

av orsaksförhållande sker i stort sett på ett liknande sätt i både skadeståndsrätt och 

straffrätt.
4
  

Efter det andra världskriget så inleddes det ett nordiskt lagstiftningssamarbete, detta har 

in sin tur bl.a. resulterat i den svenska skadeståndsrätten. Arbetet ledde emellertid inte 

till något enhetligt nordisk lagstiftning gällande skadeståndsrätten men det har lett till 

att de olika nordiska skadeståndslagstiftningarna fått något så när liknande innehåll.
5
  

 

  

                                                 
1
 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 30. 

2
 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Lagstiftningsarbetet. 

3
 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 31. 

4
 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 31. 

5
 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Lagstiftningsarbetet.  
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2.2 Den historiska utvecklingen 
Det var culparegeln som blev den dominerande skadeståndsregeln när botsystemet 

upphörde. Culparegeln blev en viktig princip för ersättning av person- och sakskada. 

Genom detta anslöt den svenska skadeståndsrätten sig till en internationell tendens. 

Culpa regeln hade i mitten av 1800 talet ett stabilt fäste i Europa, även i Norge och 

Danmark slog den igenom. Den var den tidens härskande skadeståndsregel som stödde 

sig på lagstiftning, rättsidelogi och var anpassad till de då rådande sociala förhållanden.
6
 

Bakgrunden till detta finner man i den romerska rättens lex Aquilia. Denna lag tillkom 

under 200-talet före Kristus och anses märklig genom att den inte enbart innehåller 

speciella skadeståndsregler utan även en generalklausul om skadeståndsansvar utanför 

kontraktsförhållanden. Till en början tillämpades den ganska begränsat, men i Corpus 

juris civilis, vilket var ett viktigt juridiskt arbete som publicerades år 529-534 efter 

Kristus, ansågs den gälla all person- och sakskada som förorsakades genom uppsåt eller 

oaktsamhet. Även ringa oaktsamhet medförde skadeståndsansvar. De stora 

lagstiftningarna som kom till från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet bygger 

på culparegeln som grundläggande skadeståndsprincip. Ett exempel på dessa är den 

franska Code civil från 1804.
7
  

2.2.1 Juridiska doktrinen 

Även i den juridiska doktrinen fick culparegeln ett starkt stöd. Höjdpunkten nåddes då 

den berömde tyske juristen och rättsfilosofen Jhering år 1867 publicerade sin 

avhandling Das Schuldmoment im römischen Privatrecht. ”Han försökte genom denna 

bevisa i enlighet med tidens metod att culpaansvaret på en gång hade stöd i 

romerskrättsliga källställen och stämde överens med moralens och förnuftets bud.” 

Culparegeln stämde även väl överens med 1800-talets samhällsstruktur. De gamla 

kasuistiska lagarna ansågs otillräckliga medan culparegeln var en generell princip som 

kunde tillämpas på alla möjliga skadesituationer. Regeln drog en gräns för 

handlingsfrihet som motsvarade det liberala samhällets ideal. Att den som brustit i 

vardaglig aktsamhet blev ersättningsskyldig för den skada som han orsakat kunde anses 

ge en trygghet åt de skadelidande, samtidigt som principen skyddade mot 

skadeståndsskyldighet för den som levde efter normal aktsamhet.
8
 

2.2.2 Rättspraxis på skadeståndsrättens område 

Domstolarnas avgöranden kring skadeståndsansvaret medförde relativt sent en ändring 

inom den svenska rätten. Refererad rättspraxis på skadeståndsrätten område från senare 

delen av 1800-talet är väldigt få och rör till största del skador som vi inte betraktar som 

särskilt typiska. Dominerande skador är skador på grund av järnvägsdrift, eldskador 

orsakade av gnistor från ånglokomotiv, skador på påkörda kreatur samt skador i 

grannelag. Då materialet är såpass smalt begränsas möjligheterna att urskilja klara 

principer. Utvecklingen av culparegeln tog starkare fart under 1900-talet. Domar om 

ersättning för person- och sakskada blev vanliga i rättsfallssamlingarna och genom detta 

                                                 
6
 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 31 f. 

7
 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 32 

8
 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 32 
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uppkom också principer för aktsamhetsbedömning, kausalitetsbedömning, 

skadelidandes medverkan och andra sidor av culpaansvaret.
9
  

2.2.3 Principalansvaret 

Med 1972 års skadeståndslag kom en viktig grundprincip för den svenska 

skadeståndsrätten nämligen principalansvaret. Tidigare hade arbetsgivaren endast varit 

ansvarig för skador som en anställt vållat om den anställde tillhörde drifts- eller 

arbetsledning men med det nya principalansvaret vidgades arbetsgivarens ansvar till att 

även gälla för arbetstagare eller tjänstemän i underordnad ställning. Det som ansågs 

vara det största problemet med detta förhållningssätt var att det inte ansågs ge den 

skadelidande ett tillräckligt skydd eftersom att den ersättningsskyldige arbetstagaren allt 

som oftast var oförmögen att betala ersättningen.  Det ansågs rimligare att risken för den 

skadevållandes handlingar skulle ligga på arbetsgivaren som kunde skydda sig genom 

ansvarsförsäkringar och även hade möjligheterna att strukturera upp arbetet på ett 

sådant sätt som minimerade riskerna.
10

 

Genom en lagändring 2001 kom SkL 3kap.1§ att delvis förändras. Den största 

förändring blev att arbetsgivaren även kan bli ansvarig för den kränkning som en 

arbetstagare orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. I övrigt ändrades inte lagen 

mer än estetiskt.
11

   

 

 

 

 

 

  

                                                 
9
 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 32 f. 

10
 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Kommentaren till 3 kap. 1§.    

11
 Prop. 2000/01:68 s. 67 f. 
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3 Skadeståndets funktioner 
Begreppet funktioner i denna bemärkelse avser verkningar som ger en förklaring till att 

reglerna anses nyttiga och lämpliga. Skadeståndet har två viktiga funktioner och dessa 

är reparationen och preventionen.
12

  

3.1 Reparation 
Reparationen kan också förklaras som ersättningen för den skada som uppkommit. 

Skadeståndet ger den som har lidit skada ett belopp i pengar vilket ska ersätta den 

inträffade förlusten. Angående personskador ska skadeståndet ersätta den skadelidande 

för utgifter, det kan handla om förlorad arbetsinkomst, sjukvård eller annat liknande. 

Vid sakskada ska skadeståndet möjliggöra för den skadelidande att skaffa annan 

motsvarande egendom och det ska också i viss utsträckning ersätta honom för den 

indirekt förlust han lidit. Ett exempel på indirekt förlust är ifall den skadelidande blir 

tvungen till att hyra annan egendom på grund av den skadade egendomen. Om man 

tittar närmare på den reparativa funktionen kan man se att denna funktion också har en 

allmän betydelse för säkerheten i samhället. Den kan bidra till en trygghet för 

människor eftersom den som kan komma att lida skada vet att den kommer att få 

ersättning. Det måste dock nämnas att denna trygghet är relativt begränsad. Det finns 

egentligen ingen säkerhet för att de skador som inträffar är av den typ som ger grund för 

skadestånd och samtidigt finns det omständigheter som kan hindra att den skadelidande 

får ut det skadestånd som han är berättigad till. Utifrån denna synpunkt är skadeståndet 

ofta underlägsna till den skadelidandes försäkring, till exempel brandförsäkring av hus 

och lösöre, och underlägset socialförsäkring.
13

  

Det finns samtidigt omständigheter som leder till tveksamheter om att skadeståndet 

fyller den ersättande funktionen. Som sagt kan skadeståndet utgå utan att komma den 

skadelidande till godo. Exempel på en sådan situation är att varor skadas under transport 

eller att ett fartyg skadas vid kollision. Dessa skador blir oftast ersatta ur den 

skadelidandes försäkring och skadeståndet går egentligen till försäkringsbolaget som 

utbetalat denna ersättning. Försäkringsbolaget utövar regressrätt genom att använda sig 

av skadeståndsreglerna för att återkräva ersättningen. Det som alltså händer är att det då 

utgör en ersättning för försäkringsbolagets förlust och inte för den skadelidandes. Denna 

syn på saken stämmer dock inte överens med rättsreglernas innehåll. Dessa bestämmer 

försäkringsbolagets rätt som en rätt att inträda i den skadelidandes rätt till skadestånd. 

Det måste sägas vara en av stor skillnad mellan att ersättning utgår till den som lider 

direkt skada och att den utgår till ett försäkringsbolag som just har till uppgift att ersätta 

de försäkrade för uppkomna skador.
14

  

 

 

 

                                                 
12

 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 39. 
13

 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 39 f. 
14

 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Allmänt om skadeståndslagen. 
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3.2 Prevention  
Den preventiva funktionen strävar efter att förhindra sådana skador som skulle kunna ge 

upphov till ersättningsanspråk. Denna preventiva effekt kan utryckas på många olika 

sätt. En effekt som är möjlig är att den som blir tvungen att betala ett skadestånd blir 

mer aktsam i framtiden. Denna verkan motsvarar den individualpreventiva effekt som 

man ofta vill få ut med straffet.
15

 Hotet om att bli skadeståndsskyldig leder till att 

människor agerar mer aktsamhet samtidigt som det leder till större hänsyn bland 

befolkningen.
16

  

Preventionen är skadeståndets viktigaste funktion, detta hävdar Anders Wilhelm 

Lundstedt (1882-1955) som var en jurist professor i Uppsala och en av de främsta 

juristerna inom Uppsalaskolan. Lundstedt förklarade i sina många arbeten att det är 

mycket viktigare att skadeståndsansvaret medför att antalet skador minskas än att 

skadestånd utgår i de fall där skada inträffar. Finns inget skadeståndsansvar vid de 

handlingar som nu kallas vårdslösa, kan man enligt Lundstedt räkna med att det blir allt 

vanligare och det skulle inte finnas skäl för att kalla dem oaktsamma då de fick 

förekomma utan reaktion. Eftersom att ett sådant handlande medför 

skadeståndsskyldighet ingår det i det allmänna medvetandet att handlandet måste 

undvikas. Handlandet framstår för den allmänna uppfattningen som vårdslöst. Lundstedt 

menar att detta medför en allmän trygghet i samhället, då vi inte behöver räkna med att 

ständigt bli utsatta för skador till person och egendom.
17

  

Uppfattningen Lundstedt har om preventionens betydelse är lika svår att bevisa som att 

motbevisa. Idag har vi ingen erfarenhet av ett samhälle där det under en längre tid varit 

tillåtet att skada egendom eller person utan att råka ut för någon form av 

ersättningsskyldighet. Förmodligen skulle vårdslösheten ta över i ett sådant samhälle. 

Detta säger dock inget om skadeståndets betydelse som preventionsfaktor idag. Det är 

upp till vilka reaktioner förutom skadeståndet som vi räknar med samt vilka faktorer 

som i övrigt kan uppmuntra till aktsamhet. Bland reaktioner har vi straffet att räkna 

med. Bland faktorer har vi bland annat olycksförebyggande verksamhet, 

upplysningsverksamhet och ofta även risken att själv utsättas för skada som kan 

uppmuntra till aktsamhet. Exempel på de nämnda faktorerna finner vi inom biltrafiken. 

Straff vid körning som medför risk för skada är en mycket anlitad reaktion. Det byggs 

vägar och gator som är trafiksäkra. Myndigheter ställer krav på att bilar ska vara 

trafiksäkra. För en bilist är troligtvis risken att själv utsättas för skada en av de starka 

faktorerna som påverkar aktsamheten.
18

  

Det som måste konstateras är att vi egentligen inte vet mycket om vad som påverkar 

aktsamheten och det gäller särskilt skadeståndets roll. Det är många omständigheter 

som bidrar till denna ovisshet. Skadeståndsskyldigheten drabbar ofta någon som inte 

själv varit vårdslös, exempel på sådan situation är en arbetsgivare på grund av 

principalansvar. Detta betyder dock inte att det är helt uteslutet att skadeståndet har en 

                                                 
15

 Hellner, Radetzki - Skadeståndsrätt s. 42. 
16

 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Allmänt om skadeståndslagen. 
17

 Hellner, Radetzki - Skadeståndsrätt s. 43. 
18

 Hellner, Radetzki - Skadeståndsrätt s. 43. 
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preventiv effekt även när det finansieras av någon som inte själv varit vårdslös. Den 

som riskerar att drabbas av skadeståndsskyldighet har på det sättet anledning att försöka 

undgå detta ansvar genom att exempelvis övervaka sina anställda. Detta leder till att 

arbetsgivaren får en bättre möjlighet att se till att de anställda inte agerar oaktsamt.
19

  

En betydelsefull invändning mot tanken att skadeståndet har stark preventiv betydelse är 

att det ofta är försäkringsbolaget istället för den skadeståndsskyldige som betalar 

skadeståndet.
20

 För de personer som är skyddade av t.ex. TFA så faller således det 

preventiva syftet till viss del bort då skadeståndsskyldigheten påverkas, trots detta 

menar man att den preventiva funktionen finns kvar.
21

 Den skadeståndsskyldige får 

nämligen stå för en viss ekonomisk förlust även om skadeståndet betalas ur 

försäkringen. Försäkringsvillkor innehåller ofta bestämmelser om självrisk, vilket 

betyder att försäkringen täcker endast den del av skadeståndet som överstiger ett visst 

belopp eller en viss andel av skadeståndet.
22

  

Professor Bertil Bengtsson menar att trots att försäkringar som t.ex. TFA tecknas, så 

faller inte det preventiva syftet bort. Framförallt medför inte ett försäkringstecknande att 

den moralbildande effekten faller bort, även om det är svårt att fastställa att det skulle 

finnas någon sådan effekt och hur den i sådana fall skulle fungera. Ur en ekonomisk 

synpunkt kan det även konstateras enligt Bengtsson att en person orsakar felar skador 

som täcks av försäkringen kommer att få en förhöjd premie, vilket i sin tur bör leda till 

en form prevention.
23

 

 

 

  

                                                 
19

 Hellner, Radetzki - Skadeståndsrätt s. 43 f. 
20

 Hellner, Radetzki - Skadeståndsrätt s. 44. 
21

 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Allmänt om skadeståndslagen. 
22

 Hellner, Radetzki - Skadeståndsrätt s. 44. 
23

 Bengtsson – Försäkringsteknik och civilrätt s. 154-155.  
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4 Principalansvaret 

4.1 Grunder för principalansvar 
Det får anses vara en naturlig följd att en arbetstagare som vållar en skada blir 

ersättningsskyldig, att motivera ersättningsskyldig för arbetsgivare för en skada som 

denne inte personligen vållar får däremot ses ett större problem. Det rimligaste sättet att 

se på situationen bör vara att se arbetstagaren och arbetsgivaren som en enhet gentemot 

den som drabbats av skador. Utifrån detta framstår arbetsgivarens principalansvar mer 

som ett sätt att placera kostnaderna för de skador som uppstår till följd av oaktsamhet 

inom verksamheten. Det får anses som orimligt att den skadevållande arbetstagaren ska 

ersätta den uppkomna skadan eftersom att det är arbetsgivaren som driver den 

verksamhet som skadorna är förenade med och därmed har det yttersta ansvaret. 

Arbetsgivaren är den som bestämmer i förtaget, fördelar arbetsuppgifter och är även den 

som har möjlighet att teckna ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen leder i sin tur till 

att eventuella kostnader inte faller på företaget utan företaget behöver endast betala den 

premie som följer med försäkringen. Arbetsgivaren har dessutom möjlighet att ta 

ställning till försäkringspremien när denne sätter priset på varor eller tjänster som 

företaget säljer. Av försäkringspraxis framgår att en arbetstagare normalt sett inte har 

någon möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring för skador som denne vållar i tjänsten. 

Dessa omständigheter leder helt sonika till att arbetsgivaren är bättre lämpad för att bära 

kostnaderna.
24

  

4.1.1 Vid arbetsgivarens vållande 

Det kan även vara så att arbetsgivaren själv anses som delaktigt i en uppkommen skada. 

Arbetsgivaren kan anses ha agerat vårdslöst, t.ex. om denne inte gett den anställde 

tillräckliga instruktioner beträffande ett riskabelt och krävande arbete. Vid dessa 

situationer svarar istället arbetsgivaren enligt den allmänna culparegeln om eget 

vållande. Denna regel gäller även när det är någon som har en ställning av organ för ett 

aktiebolag, en förening eller liknande juridisk person, t.ex. när den verkställande 

direktören vållat skada genom att denne försummat säkerhetsanordningar i arbetet.
25

      

4.1.2 Bevisbörda 

I skadeståndslagen är det normalt sett den skadelidande som har bevisbörda, detsamma 

gäller när en skadelidande vill bevisa att fel eller försummelse från en arbetstagare 

förekommit. Tack vare den anonyma culpan
26

 behöver emellertid inte den skadelidande 

kunna peka ut en enskild arbetstagare och hävda att just denne varit vårdslös utan de 

räcker med att kunna bevisa att någon av arbetsgivarens anställda är vållande till den 

uppkomna skadan.
27

  

                                                 
24

 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 153 ff.  
25

 Bertil Bengtsson – Skadeståndsrätt s. 27. 
26

 Jfr 4.4.3.1 Anonym culpa. 
27

 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Kommentaren till 3 kap. 1§.    
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4.2 Vem är arbetstagare? 

För att kunna avgöra ifall principalansvar ska föreligga så måste det gå att fastslå om 

den skadevållande anses vara en arbetstagare i tjänst. Inom skadeståndsrätten utgår man 

efter de regler som främst finns inom arbetsrätten för att fastställa vem som räknas som 

arbetstagare.
28

 

4.2.1 Det civilrättsliga arbetstagarbegreppet 

I förarbetena talar man om att är ”det civilrättsliga arbetstagarbegreppet” som ska anses 

ligga till grund för bedömningen om vem som klassificeras som en arbetstagare. Det 

civilrättsliga arbetstagarbegreppet innebär framförallt att arbetstagaren har en 

anställning enligt ett anställningsavtal. Det är den ståndpunkt som idag till stor del 

ligger till grund för vem som ska klassificeras som arbetstagare inom SkL 3 kap.1§.
29

 

Längden på arbetstagarens anställning saknar betydelse när det kommer till 

arbetsgivarens skadeståndsansvar eftersom att detta inte är avgörande för ifall den 

skadevållande klassificeras som arbetstagare eller inte. Det saknar således betydelse om 

den skadevållande varit anställd i 20 år eller gör sin första dag på företaget.
30

 

4.2.2 Utvidgat klassificerande genom SkL 6 kap. 5§  

Utöver det civilrättsliga arbetstagarbegreppet har lagstiftaren utvidgat klassificerandet 

om vem som är arbetstagare till att även gälla de grupper som återfinns i SkL 6 kap. 5§. 

I den 3:e punkten framgår att den som utför arbete under omständigheter liknande dom 

som förekommer i anställningsförhållandet ska likställas med arbetstagare. Av detta kan 

man konstatera att personer som anlitas att utföra det arbete som en arbetstagare normalt 

sett utför ska anses vara en arbetstagare utifrån principalansvaret i SkL 3 kap.1§.
31

 

4.2.3  Ideellt arbete 

Det är inget krav att arbetstagaren ska vara avlönad för att förutsättningarna för 

principalansvar ska föreligga, utan även de som arbetar ideellt räknas i regel som 

arbetstagare. Det finns flera olika grupper som kan anses tillhöra denna kategori, t.ex. 

fastighetsförvaltare som förvaltar en fastighet vid sidan av sitt vanliga arbete eller en 

funktionär i en idrottsförening. När föräldrar låter sina barn regelbundet hjälpa till i 

deras arbete så ska de svara för det vållande som barnen orsakar.
32

 Däremot gäller inte 

detta i de fall när barnen utför mer vardagsmässiga sysslor i hemmet såsom klippa gräs 

eller tvätta bilen.
33

 I ett rättsfall från 1981 ansågs inte en flicka som ridit en häst vara en 

arbetstagare. HD ansåg att flickan som inte var hästen skötarflicka hade bett om att få 

rida, trots att hästen redan fått den dagligt rekommenderade motionen. Ridturen kunde 

med hänsyn till detta inte anses som utfört arbete utan ridturen ansågs vara flickans egen 

nöjesridning.
34

  

                                                 
28

 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Kommentaren till 3 kap. 1§.    
29

 Prop. 1972:5 s. 468. 
30

 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Kommentaren till 3 kap. 1§.    
31

 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s 157.  
32

 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s 157.  
33

 Prop. 1972:5 s. 474. 
34

 NJA 1981 s. 929. 



16 

 

4.3 Vem är arbetsgivare? 

Vem som är arbetsgivare är i de flesta fall självklart. Det finns emellertid situationer när 

det inte är tydligt vem som är den skadevållandes arbetsgivare. Det kan röra sig om 

situationer när en arbetstagare blivit utlånad till ett annat företag i samband med 

uthyrning av en maskin som denne ska sköta och i samband med detta vållar någon 

utomstående en sakskada. I förarbetet anser man det bör vara det företag som lånar in 

arbetstagaren som ska klassificeras som ansvarig eftersom att det är detta företag som 

har störst kontroll över arbetstagaren. Just kontrollen över den skadevållande framhålls i 

förarbetet som en avgörande faktor för fastställandet av vem som ska klassificeras som 

arbetsgivare.
35

 I ett rättsfall från 1992 blev ett svetsningsföretag som hyrt ut en erfaren 

svetsare ersättningsskyldig för skada som denne orsakat hos det anlitande företaget som 

i detta fall drev en stenkrossanläggning. Svetsaren ansågs ha orsakat skadan genom fel 

eller försummelse och HD fann att det förvisso var stenkrossanläggningens som hade 

större möjlighet att kontrollera svetsaren i dennes arbete men trots detta skulle 

svetsningsföretaget stå för arbetsgivaransvaret eftersom de hade en kontraktsrättslig 

förpliktelse att tillhandahålla en kvalificerad yrkesman. Det anlitande företaget kunde 

således inte ansetts leda svetsarens arbete då denne själv antogs vara tillräckligt 

kvalificerad för att arbeta utan närmare kontroll från arbetsledare.
36

  

4.3.1 Solidariskt ansvar 

Samtidigt som det kan vara viktigt att avgöra vem det är som klassificeras som 

arbetsgivare så finns det även en möjlighet att båda de potentiella arbetsgivarna ska 

anses skadeståndsskyldiga. Nämnda situation kan främst aktualiseras när det rör sig om 

en verksamhet som bedrivs i nära samverkan mellan de båda företagen, vilket i sin tur 

kan leda till att det är svårt att avgöra vem som ansvarar för arbetstagaren. Det har då 

funnits mest rimligt att båda företagen får dela på ansvaret genom ett solidariskt 

ansvar.
37

  

I ett rättsfall från 1979 fann HD att två företag var solidariskt ansvariga till att ersätta en 

skada som uppstått på en fastighet i samband med grävningsarbete. Företaget som fått i 

ansvar att utföra arbetet hade i sin tur hyrt in en grävmaskinist från ett annat företag. HD 

fann att företaget som hyrt ut grävmaskinisten inte hade leveraret en tillräckligt 

kvalificerad förare, samtidigt som det anlitande företaget hade lett och övervakat 

arbetet, varvid de båda företagen ansågs vara ansvariga för den uppkomna skadan.
38

 

  

                                                 
35

 Prop. 1972:5 s. 478 f. 
36

 NJA 1992 s. 21. 
37

 Prop. 1972:5 s. 479. 
38

 NJA 1979 s. 773. 
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4.4 Person- och sakskada 
SkL 3 kap. 1§ 1st 1p tar sikte på ersättningen för person- och sakskador som vållats av 

arbetstagare genom fel eller försummelse i tjänsten. Vad som menas med just person- 

och sakskada framgår inte i skadeståndslagen då det inte finns någon definiering likt 

den kring ren förmögenhetsskada.
39

 Den främsta anledningen till att termerna inte fått 

någon vidare förklaring är att det sällan uppstår några oklarheter kring innebörden för 

formuleringarna.
40

  

4.4.1 Definitionen av personskada 

Personskador är fysiska och psykiska skador som kan uppkomma på människokroppen. 

Typiska exempel på sådana skador är benbrott, skärsår, utslagna tänder, hjärnskador, 

sjukdomar, depression och chocktillstånd, märk väl att detta endast rör sig om exempel 

och inte är någon uteslutande uppräkning.
41

  

4.4.2 Definitionen av sakskada    
Sakskador är fysiska skador på fast egendom och lösa föremål. Exempel på sakskador 

kan vara repade lackeringar på bilar, krossade fönster, sönderslagna saker, fläckade 

kläder, förgiftad kreatur och brunnen byggnad, även här är det av yttersta vikt att 

poängtera att det inte rör sig om någon uteslutande uppräkning utan endast om 

exemplifiering. Av exemplen framgår att det inte endast rör sig om minskning av 

brukbarheten på föremålen som räknas som sakskador, utan även estetiska förändring. 

När ett föremål tappar sin funktion eller blivit nedsatt i inte obetydlig grad så ska det 

också anses vara en sakskada, detta har fastslagits främst genom praxis där en defekt 

fläns svetsades fast på en kapsel som senare var tvungen att skrotas.
42

 Även förlust av 

egendom har ansetts utgöra sakskada oavsett om den är permanent eller tillfällig.
43

  

4.4.3 Fel eller försummelse 

I SkL 3 kap. 1§ 1p framgår att det krävs att arbetstagaren orsakat den uppkomna skadan 

genom fel eller försummelse. Skillnaden mellan de olika rekvisiten är främst att till 

”fel” räknas främst oaktsamt handlande och till ”försummelse” räknas oaktsam 

underlåtenhet att handla. Skadeståndslagen gör emellertid ingen skillnad mellan de två 

olika sätten att vålla en skada, klart är däremot att det krävs ett vållande.
44

 För att 

principalansvar ska kunna föreligga krävs det att den skadevållande arbetstagaren agerat 

culpöst i en objektiv mening vilket innebär att denne åsidosatt de aktsamhetsnormer 

som den allmänna culparegeln vilar på.
45

 Skulle en skada inträffa genom otur så kan 

alltså inte arbetsgivaren anses vara ansvarig att ersätta skadan även om den är orsakad 

av hans arbetstagare. Detsamma gäller ifall skulden till en skada enbart ligger på någon 

som inte är att klassa som arbetstagare, vilket t.ex. kan vara ifall en besökare på en 

                                                 
39

 Jfr 4.5.1 Definitionen av ren förmögenhetsskada. 
40

 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 105.   
41

 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s .105. 
42

 NJA 1996 s. 68. 
43

 Hellner, Radetzki – Skadeståndsrätt s. 105. 
44

 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Kommentaren till 3 kap. 1§.    
45

 Prop. 1972: s. 469. 
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arbetsplats ändrar inställningar på en maskin utan att någon lägger märke detta och när 

operatören senare kommer tillbaka för att använda maskinen så uppstår en skada.
46

 

4.4.3.1 Anonym culpa 

Det kan i vissa situationer vara svårt att avgöra vem som är den skadevållande. Det kan 

t.ex. vara när det uppdagas att det föreligger allvarliga fel i en fastighet och att dessa 

uppkommit i samband med byggnationen. Det kan vara svårt att i efterhand konstatera 

vem som gjort vad vid byggnationen, men samtidigt kan man konstatera att det måste 

vara någon av arbetstagarna från det anlitande företaget som är vållande. I dessa fall när 

det inte går definiera vem inom kollektivet som är vållande talar man om ”anonym 

culpa”. Om det står klart att arbetsgivaren ansvarar för den som vållat skadan så finns 

det ingen anledning att försätta utreda vem som är den vållande eftersom att 

arbetsgivarens principalansvar inte påverkas. Det räcker således med att kunna fastställa 

att det är någon som arbetsgivaren ansvarar för som har vållat skadan för att 

principalansvaret ska bli tillämpligt.
47

  

4.4.3.2 Kumulerade fel 

När flera befattningshavare gjort sig skyldig till en mindre oaktsamhet och dessa ensamt 

inte skulle kunna föranleda skadeståndsansvar för arbetsgivaren men tillsammans utgöra 

en avsevärd brist i aktsamheten talar man om ”kumulerade fel” och detta föranleder ett 

skadeståndsansvar för arbetsgivaren.
48

 Denna situation har aktualiserats i praxis då en 

skadeståndstalan riktades gentemot Uppsala stad på grund av att en trafikolycka 

inträffat efter underlåtenhet att sanda en väg. I domen ansåg man att Uppsala stads 

beredskap för sandning förvisso inte var bristfällig men att det brustits i 

sandningsberedskapens funktionssätt. Det konstaterades att de som hade i uppgift att 

sanda vägen borde ha gjort detta och således förelåg ett principalansvar för Uppsala 

stad.
49

 En liknande situation prövades 1977. Vid en vägbro rådde det en tidig 

oktobermorgon ytterst lokal halka varvid en allvarlig trafikolycka inträffade. HD fann 

att de ansvariga agerat direkt efter att man fått kännedom om det hala väglaget, varvid 

de friades från ersättningsskyldighet. HD fäste särskild vikt vid att de ansvariga inte 

kunnat förutse risken för halka just denna morgon.
50

  

4.4.3.3 Culpabedömningen i SkL 3 kap. 1§ beroende på arbetsgrupp 

Angående culpabedömnigen i SkL 3 kap.1§ får man resonera på samma sätt som vid 

bedömningen kring det egna vållandet i SkL 2 kap. 1§. Kraven på en arbetstagare kan 

variera med hänsyn till arbetets art och de risker som arbetet medför. I vissa fall kan ett 

strängare aktsamhetskrav anses föreligga, t.ex. när det rör sig om skyddsföreskrifter för 

arbetstagare eller utomståendes säkerhet. Aktsamhetskravet kan även variera mellan 

olika arbetsgrupper. En läkare måste exempelvis under vissa omständigheter få ha en 

större marginal för felaktiga bedömningar och åtgärder. Deras oaktsamhet kan inte alltid 

medföra en skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren eller för sig själv. Dessutom 

erhåller ofta patienter ersättning ur den speciella patientförsäkringen, och på detta sätt 
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kan den skadelidande kompenseras för den uppkomna skadan utan att läkaren eller dess 

arbetsgivare behövs ställas som ansvarig i enlighet med skadeståndslagen.
51

 

4.4.4 Krav på vållande i tjänsten 

En arbetsgivare kan naturligtvis inte anses vara skyldig att ersätta alla de skador som en 

anställd orsakar eftersom att det skulle vara orimligt. Istället har man genom lagtexten 

fastslagit att arbetsgivaren enbart är ansvarig för de skador som arbetstagaren vållar ”i 

tjänsten”. Formuleringen leder till främst två frågor av betydelse. Hur pass svårt är det 

att förutse att den anställde skulle handla på detta vis och vilka kontrollmöjligheter har 

arbetsledningen haft vid skadetillfället? Rättsläget kring frågorna är relativt oklart då de 

förhållandevis sällan blivit aktuella i rättspraxis, vilket delvis kan bero på att 

personskador normalt sett ersätts genom TFA. Det är även möjligt att fastställa att det 

vid oklara fall är de speciella omständigheterna i händelsen som är avgörande för 

huruvida det är att anse att skadan har vållats i tjänsten.
52

   

I förarbetena framhålls att det krävs, som tidigare nämnt, att skadan vållats i tjänsten för 

att arbetsgivarens ska kunna anses som ersättningsskyldig genom principalansvaret i 

SkL 3 kap.1§. Vid bedömningen av huruvida skadan vållats i tjänsten krävs att 

arbetstagarens handlande har ett funktionellt samband med arbetstagarens tjänst. Det är 

däremot ingen nödvändighet att skadan ska vara utförd under arbetstid. Ett tänkbart 

scenario som kan bli aktuellt är när arbetstagaren vållar skada medan denne färdas 

mellan två arbetsplatser eller utför ärenden som är arbetsrelaterade före eller efter 

arbetstid. Däremot kan inte arbetsgivaren anses vara ersättningsskyldig för skador som 

uppstår på vägen till och från arbetet. Ifall en arbetstagare orsakar en skada genom en 

handling som inte kan anses utgöra något större avsteg från vad som normalt 

förekommer i verksamheten så ska ett principalansvar för arbetsgivaren anses föreligga. 

Det kan t.ex. röra sig om brand orsakad genom tobaksrökning av arbetstagaren.
53

       

4.4.4.1 Skador vållade genom brottslig handling 

I förarbetena har man även diskuterat möjligheten att principalansvaret ska gälla för 

skador som arbetstagaren vållar genom en brottslig handling, exempelvis misshandel 

eller stöld. Principalansvaret kan emellertid endast anses föreligga ifall skadefallet 

typiskt sett hör till de beräkneliga riskerna inom verksamhet eller till fullgörandet av de 

arbetsuppgifter som gäller i samband med verksamheten. Tänkbara scenarion är när en 

överordnad misshandlar en underordnad eller när en arbetstagare begår en stöld i nära 

anslutning till arbetet. En avgörande faktor i sammanhanget är huruvida arbetet har gett 

den skadevållande särskilda möjligheter att begå brottet. Det rimligaste är att principalet 

i dessa fall avgörs av domstol då det ofta rör sig om så pass unika förutsättningar att det 

är svårt att i förväg avgöra utgången.
54
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4.4.4.2 Handling på fritiden 

Handlingar som utförs på fritiden men som kan förknippas med arbetet kan inte 

föranleda ansvar för arbetsgivaren enligt SkL 3 kap.1§. När t.ex. en arbetstagare lånar 

hem verktyg från arbetsplatsen för att bygga om sommarstugan så kan det inte anses 

vara rimligt att arbetsgivaren ska ansvara för de skador som uppkommer i samband med 

användandet av deras verktyg.
55

 Det skulle även anses som orimligt att en arbetsgivare 

skulle vara ersättningsskyldig enligt principalansvaret när en arbetstagare hjälper en 

bekant med arbete som förvisso ligger inom arbetstagarens normala arbetsuppgifter, 

men som inte alls är att anse vara under arbetstid eller i tjänsten. Detta borde emellertid 

inte orsaka några större missförstånd då det får anses vara så självklart att även en 

lekman bör förstå den gränsdragningen.
56

   

4.4.4.3 Abnormhandling 

Vid onaturliga och oförutsebara handlingar, som t.ex. dråp eller sabotage, anses 

arbetsgivaren normalt gå fri även om handlingarna skulle begås i direkt samband med 

arbetsuppgifterna. I förarbetena benämner man dessa situationer som 

”abnormhandlingar”. Även om huvudregeln för dessa abnormhandlingar innebär att 

principalansvaret inte ska tillämpas så finns det situationer där principalansvaret kan 

tillämpas. Huruvida principalansvaret ska aktualiseras eller inte beror främst på 

handlingens karaktär och det funktionella sambandet med arbetstagarens 

tjänsteåligganden. Det kan exempelvis röra sig om en skyddsvakt som i rädsla 

uppsåtligen skjuter ner en inkräktare som tagit sig in på ett område som är förbjudet för 

allmänheten. De undantag som ska gälla för abnormhandlingarna avser emellertid inte 

enbart uppsåtliga handlingar. En arbetstagare som normalt sett agerar ytterst aktsamt 

och i ett förvirringstillstånd eller liknandet, företar en helt huvudlös handling som vållar 

skada behöver inte innebära att arbetsgivaren blir ersättningsskyldig. Ifall 

omständigheterna är såpass exceptionella kan arbetsgivaren gå fri från ansvar, trots att 

handlingen faktiskt är utförd i tjänsten. Handlingen i sig kan nämligen ha en sådan 

beskaffenhet att den inte kan anses vara utförd i tjänsten, trots att den till synes tycks 

vara i tjänsten.
57
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4.5 Ren förmögenhetsskada 

4.5.1 Definitionen av ren förmögenhetsskada 

Inom principalansvaret i SkL 3kap. 1§ 1st 2p återfinns det ett ansvar för arbetsgivaren 

vid ren förmögenhetsskada. En klar skillnad mellan person- och sakskada som återfinns 

under 1p och ren förmögenhetsskada är att det fordras att den sistnämnda ska vara 

vållad genom brott.
58

 I SkL 2kap. 3§ fastslås definitionen av ren förmögenhetsskada, en 

ekonomisk skada som saknar samband med person- eller sakskada.  

Exempel på skador som kan klassificeras som ren förmögenhetsskada är bl.a. förlust 

genom försämrat rörelseresultat och försämrade inkomster av arbete, uppdrag och 

royalties. Det kan röra sig om företag som blir utsatta för blockad och får minskade 

inkomster till rörelsen eller personer som blir utsatta för bedrägeri när dessa satsar sina 

pengar på värdelösa föremål eller i värdelösa företag.
59

 Något som är viktigt att 

understryk vid dessa skador är att det inte får finnas ett samband med att någon lidit 

person- eller sakskada. Någon som åsamkats en personskada och p.g.a. detta inte kan 

arbeta kan inte hävda att det rör sig om en ren förmögenhetsskada. Inte heller det 

företag som får en av sina lastbilar förstörda vid en anlagd brand kan hävda att den 

uteblivna inkomsten är att anse som en ren förmögenhetsskada. Dessa skador ska istället 

anses vara följdskador till den primära skadan och ska ersättas därigenom.
60

 

4.5.2 Kravet på brott vid ren förmögenhetsskada 

Det finns flera tänkbara scenarion när man orsakar någon en ren förmögenhetsskada, 

men det behöver inte vara genom en brottslig handling. När ett man t.ex. konkurrerar ut 

ett annat företag på en marknad så kan det uppstå en ren förmögenhetsskada då 

företaget kommer att tappa inkomster. Detta ses givetvis inte som en grund för 

skadestånd. Det är härav som tillägget ”genom brott” blir aktuellt. Det fordras alltså att 

det är en brottslig handling som ligger bakom den rena förmögenhetsskadan för att det 

ska anses föreligga ett ersättningsansvar för arbetsgivaren.
61

  

Då det krävs att ett brott föreligger för att ålägga arbetsgivaren med ett 

ersättningsansvar kan man se BrB och speciallagstiftning som föreskriver straff som en 

form av katalog över skadeståndsgrundande handlingar. Det är här viktigt att 

understryka att det krävs att den straffregel som aktualiseras skyddar 

skadeståndsintresset för den som kräver ersättning.
62

 Detta innebär att den lag som 

aktualiseras ska leda till ersättning för den skadelidande, något som inte alltid är 

självklart när det rör sig om ren förmögenhetsskada. Den aktuella handlingen kan 

istället vara belagd med ett straff för att skydda någon annan än den skadelidande, t.ex. 

är straffet för smuggling utformat så att de inte medför någon rätt till skadestånd för 

konkurrenter till den som smugglar. Trots att de kan ha lidit en ekonomisk förlust för att 

den smugglande vunnit marknadsandelar genom att sälja insmugglade varor till ett lägre 
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pris, så kan de inte erhålla något skadestånd. Straffet för smuggling är nämligen inte 

utformat på ett sätt som värnar om konkurrenternas ekonomiska situationer.
63

   

4.5.2.1 Vid kontraktsförhållanden 

Som tidigare nämnt så krävs det att ett brott ska vara begånget för att arbetsgivaren ska 

kunna bli ersättningsskyldig genom principalansvaret. Detta är emellertid inte helt 

korrekt utan gäller endast när skadan är vållad utanför kontraktsförhållanden. Vid 

kontraktsförhållanden mot avtalspartners och i vissa avtalsliknande förhållanden svarar 

arbetsgivaren även för skador som uppkommit genom oaktsamhet från arbetstagarens 

sida.
64

  

4.5.3 I tjänsten vid ren förmögenhetsskada 

Det generella kravet på att en skada ska vara utförd i tjänsten för att arbetsgivaren ska 

bli ersättningsskyldig gäller även vid ren förmögenhetsskada. Gränsdragningen på vad 

som klassificeras som i tjänsten skiljer sig här bitvis från det krav som finns vid person- 

och sakskada. För att det en handling ska kunna klassificeras som utförd i tjänsten krävs 

vid ren förmögenhetsskada att arbetstagaren har agerat inom ramen för den typ av avtal 

som arbetsgivaren normalt brukar ingå, är inte detta uppfyllt brukar man hävda att 

handlingen saknar samband med tjänsten.
65

  

I ett rättsfall från 2000 fastslogs att det inte ansågs föreligga ett ersättningsansvar för en 

advokatbyrå som hade arbetstagare som gjort sig skyldig till bedrägeri mot tredje man. 

HD framförde att principalansvar vid ren förmögenhetsskada ska tillämpas restriktivt 

eftersom att övervakningsmöjligheterna, och därigenom kontrollmöjligheterna, för 

arbetsgivaren är begränsade. I detta fall hade arbetstagaren gått bakom ryggen på sin 

arbetsgivare och därför fann HD att kontrollmöjligheterna var ytterst begränsade. Den 

rena förmögenhetsskadan kunde inte heller anses ha ett samband med arbetstagarens 

tjänst eftersom den skadelidande inte var klient hos advokatbyrån och inte heller stod de 

i kontraktsförhållande gentemot varandra. Arbetstagaren hade på egen hand tagit 

kontakt utan arbetsgivarens vetskap och detta innebar skadan inte kunde anses vara 

orsakad i tjänsten.
66
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4.6 Kränkning 

4.6.1 Definitionen av kränkning 

I SkL 3 kap.1§ 1st 3p återfinns ett principalansvar för arbetsgivaren när en anställd 

kränker någon. Regeln är försedd med en hel del rekvisit för att principalansvaret ska 

anses tillämpbart. Dels ska kränkningen uppfylla de krav som återfinns i SkL 2 kap. 3§, 

och den ska dessutom vara utförd i tjänsten och det ska anses föreligga fel eller 

försummelse från arbetstagarens sida. Rekvisiten ”i tjänsten”, ”fel eller försummelse” 

samt ”arbetstagare” har tidigare behandlats i detta arbete, då främst vid person- och 

sakskada. De tidigare konstaterandena för dessa rekvisit och de som anses föreligga vid 

kränkning tycks vara desamma. Det som är intressant vid kränkning blir istället att se 

närmare på SkL 2 kap. 3§ där det fastslås att den som allvarligt kränker någon annan 

genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall 

ersätta den skada som kränkningen innebär. I förarbetena har de angivit att syftet med 

skadestånd för kränkning är att kompensera för olika känslor som den skadevållande 

handlingen framkallat hos den skadelidande. De känslor som man talar om i förarbetet 

är chock, rädsla, förnedring och skam, men denna uppräkning bör ej ses som slutgiltig 

då man även lägger till ”liknande reaktioner som inte tar sig sådana medicinska uttryck 

att det föreligger en personskada.”
67

   

4.6.1.1 Kravet på brott vid kränkning 

En naturlig fråga som uppstår i samband med SkL 2 kap. 3§ är vilka brott som normalt 

sett ska berättiga till skadestånd för kränkning. I förarbetena har man angivit att brott 

mot den personliga friheten, annat ofredande som innefattar brott, brytande av post- 

eller telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning eller olaga diskriminering eller 

genom ärekränkning eller liknande brottslig handling ska kunna leda till 

kränkningsersättning. Om man ska se mer specificerat på vilka brott som kan leda till 

ersättning enligt förarbetena så nämns mordförsök och andra brott mot liv och hälsa, 

våldtäkt och andra sexualbrott, ofredande och ärekränkning.
68  

4.6.2 Tillämpning av principalansvaret vid kränkning 

Det är viktigt att komma ihåg att principalansvar vid kränkning är ovanligt i Sverige 

p.g.a. att skadan sällan kan anses ha vållats i tjänsten. Sandra Friberg skriver:  

”Det kan närmst uteslutas att arbetsgivaren skulle svara för sin arbetstagares 

 handling (enligt SkL 3 kap. 1§, principalansvaret) när arbetstagaren i sitt arbete 

 gjort sig skyldig till ett brott som kan grundas rätt till ersättning för kränkning.”
69

   

Det går således att konstatera att principalansvaret vid kränkning bör tillämpas ytterst 

restriktivt.  
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5 Arbetstagares skadeståndsansvar 

5.1 Allmänt om arbetstagarens skadeståndsansvar 
En arbetstagares ställning har betydelse för skadeståndsrätten. Detta bl.a. genom att 

arbetstagaren kan orsaka arbetsgivaren principalansvar enligt SkL 3 kap. 1§. 

Arbetstagaren har även ett eget skadeståndsansvar, detta regleras i SkL 4 kap. 1§ och 

paragrafen lyder:  

”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”.
70

 

Skadeståndslagen 4 kap. 1§ tillkom vid 1972 års lagstiftning. Skadeståndskommittén 

utredde frågan om ett lindrat ansvar för arbetstagare angående skada vållad i tjänsten, 

detta var i samband med principalansvaret. Den ansvarslindring för arbetstagarna som 

uppstod genom bestämmelserna i SkL 4 kap. 1§ blev en viktig komplettering till det 

ökade ansvaret för arbetsgivarna. Om arbetsgivarna är ansvariga för skador som deras 

anställda vållar i tjänsten innebär detta att arbetstagarna i stort sett befrias från 

skadeståndsbördan.
71

  

Före skadeståndslagens tillkomst existerade inte principalansvaret. Då var det 

arbetstagaren som fullt ut svarade för de skador han vållade i tjänsten. Genom 

skadeståndslagens tillkomst har det kvarvarande personliga skadeståndsansvaret för en 

arbetstagare blivit närmast ett undantag. En bidragande orsak till detta är att positiva och 

starka skäl krävs för ett sådant ansvar. I lagtexten framgår begreppet ”synnerliga skäl” 

vilket är ett tydligt bevis på att ansvar ska tilldelas endast undantagsvis, och då främst 

när förebyggande skäl föreligger.
72

 

Lagrådet ansåg att de exempel som anfördes i propositionen på tillämpningen av SkL 4 

kap. 1§ och vad i övrigt uttalats knappast kan anses innebära att det för ansvar alltid bör 

fordras synnerliga skäl om detta tilläggs den mening som istället åsyftas i lagstiftningen, 

eller i hög grad särpräglade fall.
73

 Departementschefen försvarade valet av uttryck med 

att ”omständigheterna i det särskilda fallet tillsammantagna ska innefatta särskilt starka 

skäl för att ansvar åläggs”. Skadeståndslagen kan avtalas bort vilket betyder att SkL 4 

kap. 1§ är dispositiv och kan alltså sättas ur spel, t.ex. i kollektivavtal. Det har dock 

framkommit att innehållet i paragrafen synes ge uttryck för rådande värderingar på 

arbetsmarknaden och genom detta har den i största utsträckning respekteras.
74

  

En regel som varit ett argument för lindrat ansvar för arbetstagare är den att anställda 

inte kan få försäkringsskydd i fråga om skador i tjänsten. Det är enbart vissa 
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yrkesgrupper som kan få ett sådant försäkringsskydd, t.ex. advokater och läkare. 

Arbetsgivaren däremot kan skydda sig mot de flesta skaderiskerna på en arbetsplats 

genom försäkringsskydd. Detta betyder att även arbetstagarna får skydd genom 

arbetsgivarens försäkring för skador som denna vållar.
75

 

Eftersom de flesta arbetsgivare har ett försäkringsskydd är de fall då arbetstagares 

personliga ansvar aktualiseras ovanliga. Även i regress situationer skyddas 

arbetstagaren av SkL 4 kap. 1§. Har arbetstagaren vållat en skada som ersätts av 

arbetsgivarens försäkring kan ett regresskrav från försäkringsbolaget ogillas med stöd 

av paragrafen. En detalj som bör nämnas i sammanhanget i fråga om personskada är att 

ersättningsanordningarna nuförtiden är så heltäckande att något utrymme för skadestånd 

enligt SkL ofta inte finns. Arbetstagare som vållat skada skyddas också på det sättet.
76

  

Det finns situationer där skyddet i SkL 4 kap.1§ inte kan åberopas. Ett exempel på en 

sådan situation är om arbetstagaren är ansvarig för skada vållad av en hund som han 

använder i tjänsten.
77

 

5.1.1 Tillämpning av SkL 4kap. 1§ 

Angående uppbyggnaden av SkL 4 kap. 1§ kan nämnas att paragrafen har likheter med 

andra paragrafer i skadeståndslagen. Dessa är SkL 2 kap. 4§ och 2 kap. 5§ om barns och 

psykiskt abnormas skadeståndsansvar. Likheterna består i att det ska prövas om 

skadeståndsansvar över huvud taget bör åläggas de skyddade kategorierna. Kravet på 

synnerliga skäl i paragrafen om arbetstagarens skadeståndsansvar bevisar dock en 

skillnad mellan dessa paragrafer. Arbetstagarparagrafen är betydligt mer hindrande när 

det gäller förutsättningar för ansvar än paragraferna om barns och psykiskt abnormas 

skadeståndsansvar. Den uttrycker närmast en presumtion för att arbetstagaren ska gå fri 

från skadeståndsansvar.
78

 

SkL 4 kap. 1§ gäller vid alla olika typer av skada som behandlas i skadeståndslagens 2 

kap. 1-3§§§. Det finns även andra situationer där paragrafen kan bli tillämpar. Den 

gäller också enligt lagstiftarens mening i sådana fall då skyldighet att ersätta ren 

förmögenhetsskada föreligger på grund av avtalsförhållanden eller speciallagstiftning, 

detta gäller även om inte skadan vållats genom brott.
79

 Ett exempel är om arbetsgivaren 

i ett kontraktsförhållande blivit skadeståndsskyldig emot tredjeman på grund av 

försummelse av en anställd. Ansvaret för arbetstagaren bör i denna situation prövas 

enligt SkL 4.1. Även när arbetsgivaren ansvarar enligt särskild lagstiftning om 

principalansvar eller strikt ansvar, t.ex. i JTL skyddas vållande arbetstagare av 

paragrafen.
80

  

I ett fall riktades skadeståndstalan mot ett antal hovrättsdomare för påstådda 

kränkningar av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. HD fann att det för 

närvarande får anses vara en öppen fråga om och i så fall i vilken utsträckning det enligt 
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svensk rätt föreligger en rätt till skadestånd från staten vid kränkningar av 

Europakonventionen oberoende av fel eller försummelse. I fallet var emellertid talan 

inte riktad mot staten utan mot enskilda befattningshavare och någon 

skadeståndsskyldighet för sådana grundad direkt på konventionen kunde inte anses 

föreligga. Därför ogillades käromålet.
81

  

Paragrafen är formulerad på ett sådant sätt att den ska tillämpas på samma sätt vare sig 

den som kräver arbetstagaren är hans arbetsgivare eller tredjeman. De finns likväl en del 

differenser som gör det lägligt att behandla dessa situationer var för sig, inte minst med 

hänsyn till skadelidande tredjeman. Skälen för personligt ansvar kan också vara olika i 

olika situationer.
82

  

5.2 Arbetsgivaren ersättningsmöjlighet 

Under denna omständighet föreligger det två typer av situationer. En situation är då en 

arbetsgivare enligt reglerna om principalansvar betalat ut skadestånd till tredjeman och 

efter detta kräver igen skadeståndet på den arbetstagare som vållat skada. Detta kallas 

för arbetstagarens regressansvar mot arbetsgivaren. En annan situation är då en 

arbetstagare vållat sin arbetsgivare skada vilket innebär arbetstagarens direkta 

skadeståndsansvar mot arbetsgivaren.
83

  

5.2.1 Regressansvar 
Arbetstagarens regressansvar mot arbetsgivaren kan komma på fråga om skada uppstår 

som arbetstagare vållat en kund, arbetskollega, en person som passerar förbi 

arbetsplatsen eller liknande. Den skadelidande personen riktar normalt sitt 

skadeståndsanspråk mot arbetsgivaren och åberopar SkL 3 kap. 1§ eller någon annan 

skadeståndsgrund, t.ex. en avtalsbestämmelse. Huvudregeln är att skadeståndsansvaret 

ska stanna på arbetsgivaren. Ett exempel är om en arbetstagare på t.ex. en bensinmack 

har slarvat i sin tjänst och genom det förorsakat ett mindre utsläpp av olja på en 

cykelbana som ligger nära intill bensinmacken. En förbipasserande cyklist slirar till i 

oljan och kör omkull, detta leder till att cyklisten drabbas av personskador och skador 

på sin cykel. Ett slarv av detta slag bör inte leda till skadeståndsansvar för arbetstagare 

om det är fråga om en engångsföreteelse. Vid upprepade slarv kan dock bedömningen 

bli en annan.
84

 

För att pröva om det finns skäl att ålägga arbetstagaren med ett skadeståndsansvar ska 

man enligt SkL 4 kap. 1§ ta hänsyn till en rad uppräknade förhållanden. 

  

                                                 
81

 NJA 2003 s. 527. 
82

 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Kommentaren till 4 kap. 1§.    
83

 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Kommentaren till 4 kap. 1§.    
84

 Bengtsson, Strömbäck – Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) Kommentaren till 4 kap. 1§.    



27 

 

5.2.1.1 Handlingens beskaffenhet  

Handlingens beskaffenhet är ett av de uppräknade förhållandena och här beaktas i första 

hand graden av vållande. Har arbetstagaren handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst kan 

det finnas skäl att behandla honom strängare. Preventiva skäl är en anledning till detta. 

Dessa omständigheter betyder dock inte att det är givet att arbetstagaren ska svara för 

hela den skada som han vållat. Skadeståndet kan komma att sättas ner om handlingen 

visar ha medfört avsevärt större skador än vad arbetstagaren har kunnat räkna med och 

fullt ansvar skulle då se som oskäligt betungande. En förutsättning är också att 

nedsättningen av skadeståndet kan ske utan att preventionskraven åsidosätts.
85

 Om 

arbetsgivaren själv medverkat till skadan genom eget vållande är detta en ytterligare 

omständighet som kan beaktas vid en prövning om nedsättning ska ske. Den slutliga 

ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och arbetstagare ska i ett sådant fall ske på ett 

annat sätt med stöd av SkL 4 kap. 1§ än enligt allmänna grundsatser om fördelning av 

skadeståndet mellan flera skadevållare, möjligtvis genom en skärpning av kravet på 

synnerliga skäl.
86

  

Vid prövning av handlingens beskaffenhet ska man även beakta om arbetstagaren har 

anförtrotts en speciell uppgift men svikit förtroendet. Här kan förhållandena också vara 

av den art att arbetstagaren ges mindre hänsyn vid prövningen av skadeståndsfrågan.
87

 

Den situation har aktualiserats i ett rättsfall där en vakt anförtrotts bevakning av ett 

varulager men genom försummelse gjort ett inbrott i lagret möjligt.
88

 

5.2.1.2 Brottslig handling 

En skada som uppstår kan ha vållats genom en brottslig handling. En sådan situation 

hindrar dock inte att man prövar om skadeståndsansvar för arbetstagaren ska komma på 

fråga. Har en anställd t.ex. gjort sig skyldig till bedrägeri och handlingen har skett i 

tjänsten kan det prövas om och med hur mycket han ska svara för av skadeståndet. 

Självklart är det så att dessa situationer oftast är en mindre anledning till att lindra 

skadeståndsansvaret för arbetstagaren. Det kan däremot finnas fall där det är befogat att 

sätta ned skadeståndet betydligt också vid brottsligt förfarande.
89

 I förarbetena till lagen 

nämns ett exempel då en tjänsteman i ett företag av vårdslöshet medverkat i ett 

gäldenärsbrott, som företagets högsta ledning i första hand ska svara för, t.ex. 

bokföringsbrott. I denna situation kan jämkning av skadeståndet ske så att inte 

arbetstagaren åläggs ett skadestånd som inte står i proportion till hans försummelse. Det 

är lika angeläget enligt lagstiftaren att en jämkningsmöjlighet finns i sådana fall som när 

en arbetstagare har vållat omfattande egendomsskada genom straffbar oaktsamhet, t.ex. 

allmänfarlig vårdslöshet.
90
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5.2.1.3 Arbetstagarens ställning 

Arbetstagarens ställning har också en betydelse vid bedömning av skadeståndsansvar. 

Detta betyder att man ser allvarligare på en försummelse av en arbetstagare som t.ex. 

tillhör arbetsledningen i ett företag. Om en verkmästare genom försummelse i tjänsten 

vållar andra anställda skada pekar det på att hans ansvar bedöms strängare än om skadan 

vållats av någon utan en ledande funktion inom företaget. Inom vissa företag kan det 

vara så att arbetstagaren har ett inflytande som överstiger arbetsgivarens. Det kan vara 

fråga om en specialist inom ett visst område och denna är högt avlönad på grund av sin 

expertis. Det kanske t.o.m. är så att arbetsgivaren rättar sig efter hans anvisningar. Om 

skada skulle uppkomma på grund av att arbetsgivaren följer dessa anvisningar kan det 

vara naturligt att en sådan arbetstagare får bära ett större ansvar än som följer av 

huvudprincipen i SkL 4 kap. 1§.
91

  

5.2.1.4 Den skadelidandes intressen 

Paragrafen anger också att man ska ta hänsyn till den skadelidandes intressen. Eftersom 

det i denna del av arbetet är fråga om ett ansvar först i andra hand, den skadelidande 

förutsätts i de fall som nu har behandlats redan ha fått sitt skadestånd av arbetsgivaren, 

så behandlas detta i en senare del i arbetet.
92

 

5.2.1.5 Övriga omständigheter 

I paragrafen räknas också upp att man ska ta hänsyn till övriga omständigheter.  

Här uppmärksammas främst arbetsgivarens och arbetstagarens ekonomiska 

förhållanden. Vid bestämmande av regressansvarets omfattning kan man ta viss hänsyn 

till arbetstagarens löneförmåner och hans ekonomi i övrigt. När det gäller icke 

ekonomisk verksamhet eller mindre förhållanden, t.ex. inom jordbruk, kan situationen 

undantagsvis vara sådan att arbetstagaren har en betydligt starkare ställning än 

arbetsgivaren. Denna situation innebär att arbetstagaren får bära en större del av 

skadeståndet än vad som annars skulle bli fallet under samma omständigheter i övrigt. 

Har en privatperson tillfälligt anlitat arbetskraft är skälen att arbetsgivaren ska bära 

ansvaret inte heller så starka. Ett exempel på detta kan vara en barnvakt som vållar 

skada då hon för tillfället är anlitad av en barnfamilj.
93

 I dessa fall finns större utrymme 

för hänsyn till de privatekonomiska förhållandena.
94

 

De situationer där regresskravet nu har blivit behandlade ska tillämpas av lagen på 

samma sätt som i fråga om ren förmögenhetsskada som när regresskravet avser person 

eller sakskada. Om ansvaret är grundat på tjänsteavtal kan det innebära att 

arbetstagarens ansvar är mer eller mindre omfattande än vad som följer av SkL 4kap.1§. 

Om skadan åstadkommits genom brott rör det sig vanligen om uppsåtliga handlingar 

och synnerliga skäl för skadeståndsansvar föreligger oftast.
95
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Uppsåtliga förmögenhetsbrott anses sällan vara begångna i tjänsten. I utomobligatoriska 

förhållanden inträder inte något principalansvar och regressansvaret mot arbetstagaren 

blir inte heller aktuellt.
9697

 

5.2.2 Direkt skadeståndsansvar 

Arbetstagarens direkta skadeståndsansvar mot arbetsgivaren syftar på fall där 

arbetstagaren vållar arbetsgivaren själv skada. Ett exempel på en sådan situation kan 

vara en kamrer på en bank som tappar bort de enda tillgängliga nycklarna till bankens 

kassavalv. Valvet måste brytas upp vilket gör att det uppstår skador. I detta fall gäller 

normalt inte arbetsgivarens ansvarsförsäkring. Arbetsgivaren lider alltså en direkt 

förlust om skadorna inte skulle täckas av någon annan möjlig försäkring.
98

  

5.2.2.1 Tillämpning av SkL 4 kap 1§ vid direkt skadestånd 

När det uppkommer situationer som dessa ska SkL 4 kap. 1§ tillämpas i huvudsak på 

samma sätt som när det är fråga om arbetstagarens regressansvar mot arbetsgivaren, 

som är beskrivet ovan. Det man ska ta hänsyn till är handlingens beskaffenhet, 

arbetstagarens ställning och övriga omständigheter. De preventiva skälen kan dock 

innebära en strängare prövning, detta främst när det gäller skador på arbetsgivarens 

egendom. Enligt propositionen ska skadestånd också vara möjligt när en arbetstagare 

arbetar tillsammans med sin arbetsgivare och vållar skada. Detta kan ske t.ex. i 

jordbruks arbete. Vid allvarligt vållande kan synnerliga skäl framför allt tänkas 

föreligga vilket leder till att arbetstagaren får bära ett visst skadeståndsansvar.
99

  

5.2.2.2 Redovisningsskyldighet 

Har arbetstagaren en redovisningsskyldighet gentemot arbetsgivaren och skador 

uppkommer på egendom han fått förtroende att ta hand om kan vetskapen om ett av 

preventiva skäl motiverat strängare ansvar minska skador och stölder på en arbetsplats. 

Inom ramen för SkL 4 kap. 1§ finns det möjlighet att ta hänsyn till dessa intressen. Vid 

lagens tillkomst har man särskilt tänkt på en strängare bedömning av arbetstagarens 

ansvar vid bristande redovisning av anförtrodda medel, detta kan t.ex. vara grovt 

vårdslöst hanterande av verktyg.
100

  

Dessa frågor fick stor uppmärksamhet av lagrådet och redogöraransvaret i offentlig 

förvaltning var något som ansågs extra viktigt. SkL 4 kap. 1§ ansåg kunna medföra en 

större begränsning av det allmännas möjligheter att få ut ersättning för felaktiga 

utbetalningar och uppkomna brister. Lagrådet hade i avsaknad av utredning inte något 

tillräckligt bra underlag för att ange en åsikt om begränsningens betydelse för det 

allmänna och om lämpligheten av att begränsningen blev gällande. Samma sak gällde 

angående skyldighet för värnpliktiga och andra krigsmän att utge ersättning för förlust 

eller skada på egendom. Departementschefen utryckte som så att SkL 4 kap.1§ också är 

tillämplig vid redogöraransvar, om det inte föreligger avvikande föreskrifter. Att en 

redogörare intar en särskild förtroendeställning angående förvaltningen av de medel 
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som han tar hand om borde oftast leda till fullt eller jämkat skadestånd. Angående 

skador i militärlivet kom departementschefen fram till att det sällan förelåg skäl till att 

visa större stränghet mot krigsmän än vad som tillämpas mot arbetstagare i det civila 

arbetslivet. Det uteslöts dock inte att preventiva synpunkter kunde möjliggöra högre 

krav på aktsamhet från den militära personalens sida när det gäller vård och tillsyn, t.ex. 

av vapen.
101

 Dessa uttalanden från lagrådet samt departementschefen anses ha en 

vägledande betydelse vid tillämpningen av Skl 4 kap. 1§ angående situationer då 

arbetstagaren har hand om medel eller egendom som anförtrotts honom av 

arbetsgivaren.
102

  

5.2.2.3 Arbetstagarens ekonomiska förhållanden 

När det görs en prövning om skadeståndsansvar med anspråk från arbetsgivaren ska 

man beakta arbetstagarens ekonomiska förhållanden. Den summa som arbetstagaren 

eventuellt kan komma att krävas på bör vara anpassat till hans förmåga att kunna betala 

ett skadestånd. Avsikten med detta är att även när det gäller skada på anförtrodd 

egendom ska man vara förbehållsam i prövningen av skadeståndsansvarets omfattning. 

Som regel saknar arbetstagaren möjlighet att försäkra sitt ansvar och detta är en viktig 

omständighet att beakta. Täcks skadan av arbetsgivarens försäkring är lagstiftarens 

avsikt att regress mot arbetstagaren enbart undantagsvis ska förekomma, och då t.ex. vid 

grov vårdslöshet eller uppsåt.
103

  

5.3 Rättspraxis gällande SkL 4 kap. 1§ 
Ett rättsfall exemplifierar tillämpningen av SkL 4 kap. 1§ där en fanjunkare förvarade 

en bärbar radiostation till ett värde av 2200 kr. Detta gjorde han i en bil som han 

lämnade olåst en kväll under ca två timmar. Under denna tid stals radiostationen. HD 

fann att fanjunkaren, med hänsyn till att radiostationen var dyrbar och stöldbegärlig, 

genom sin underlåtenhet att bättre ta vård om den visat anmärkningsvärd oaktsamhet. 

HD lade även vikt vid att fanjunkaren vid tillfället var vaktchef vid sitt förband, med 

uppgift att förhindra sådana händelser som den inträffade. Han åtalades att utge fullt 

skadestånd.
104

  

Ett fall från Arbetsdomstolen angående förmögenhetsskada är utav intresse för den 

anställdes ansvar i allmänhet samt betydelsen av en ansvarsfull ställning. Av fallet 

framgår att en inköpsansvarig vid ett företag som tillverkade detaljer till 

mikrovågsugnar hade till uppgift att göra inköp hos underleverantörer. En leverans från 

en underleverantör påstods vara onyttig av företaget. Skadan uppgick till 402 000 kr. 

Företaget ansåg att inköparen inte gjort prisjämförelser med andra leverantörer och i 

stället uppsåtligen gynnat underleverantören för en eventuell framtida anställning hos 

denne, vilket också sedan inträffade. Handlandet ansågs vara vårdslöst. Tingsrätten fann 

synnerliga skäl för skadeståndsansvar men jämkade det yrkade beloppet från 364 200 kr 

till 50 000 kr. AD fann att inköparen varit försumlig, dock endast vid ett enstaka 

tillfälle. Han hade en förtroendeställning och gjorde inköp för 35 miljoner kr om året 
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dock bedömdes han inte ha någon chefsposition. Företaget hade en årlig omsättning på 

73 mkr och detta betydde att det inte förelåg ett särskilt starkt intresse att få ut ersättning 

för en skada som en anställd orsakat i arbetet. AD fann att omständigheterna inte 

entydigt och med särskild stryka talade för skadeståndsansvar och ogillade därför 

företagets talan.
105

  

I ett annat fall i AD slutade verksamhetschefen Ann-Marie som var anställd hos ett 

företag som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade. I samband med att Ann-

Marie lämnade sin anställning hos företaget för att starta egen verksamhet inom samma 

verksamhet, sade ett flertal brukare upp sina avtal med företaget. Arbetsdomstolen fann 

att Ann-Marie borde ha rapporterat till företagsledningen om det stora antalet 

uppsägningar. Hennes underlåtenhet att rapportera ansågs utgöra fel eller försummelse i 

tjänsten. Mot bakgrund av hennes ställning som verksamhetschef och uppsägningarnas 

omfattning ansåg arbetsdomstolen att synnerliga skäl för skadeståndsskyldighet förelåg. 

Något skadestånd utdömdes dock inte eftersom det inte ansågs föreligga något direkt 

orsakssamband mellan Ann-Maries brott mot anställningsavtalet och det ekonomiska 

bortfall som drabbade företaget.
106

 

5.4 Tredjeman kräver arbetstagaren på skadestånd 

5.4.1 Tillämpning av SkL 4 kap 1§ vid krav från tredjeman 

Det kan uppstå situationer där en arbetstagare krävs direkt av en skadelidande tredjeman 

på skadestånd. Inträffar en sådan situation ska SkL 4 kap. 1§ tillämpas på samma sätt 

som om det hade varit fråga om regressanspråk från arbetsgivaren, som har beskrivits 

ovan.  Principalansvaret i SkL 3 kap. 1§ leder dock till att direkta krav av detta slag är 

relativt ovanliga.
107

  

5.4.2 Skadelidandes intresse 

Vad som ger denna typ av fall en speciell karaktär är att man kan ha anledning att ta 

hänsyn till den skadelidandes intresse. Detta genom att skadevållarens och den 

skadelidandes intressen ställs mot varandra på ett mer uppmärksammat vis. Det kan 

ibland vara så att det inte alltid är tillräckligt eller möjligt för den skadelidande att 

utnyttja principalansvaret. Hans rätt mot arbetsgivaren kan ha ett begränsat ekonomiskt 

värde, t.ex. om arbetsgivaren är försatt i konkurs. Det är också möjligt att 

principalansvaret inte gäller i vissa situationer men väl arbetstagarens personliga ansvar. 

Om arbetsgivaren har möjlighet att åberopa någon begränsning i sitt ansvar föreligger 

en sådan situation.
108

  

Om den skadelidande inte får full ersättning av arbetsgivaren innebär inte det att 

synnerliga skäl föreligger för att arbetstagaren ska bli ansvarig. Det har dock uttalats i 

förarbetena att sociala skäl kan tala för att tredjemans intresse särskilt beaktas, vilket 

kan leda till att arbetstagarens skadeståndsskyldighet bedöms strängare än vid 
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regressansvaret mot arbetsgivaren. Parternas ekonomiska förhållande får större 

betydelse än när man bedömer arbetstagarens ansvar mot arbetsgivaren.
109

 

Ett förhållande som påverkar bedömningen är om det föreligger någon typ av försäkring 

som täcker skadan. I propositionen framgår det att om den skadelidande inte har 

sedvanlig egendomsförsäkring borde skadestånd regelmässigt inte utgå. Samma sak 

gäller om den skadelidande har en god ekonomisk ställning. Det tas särskild hänsyn till 

att en arbetstagare i de flesta fall inte kan få en ansvarsförsäkring när det gäller 

skaderisker på arbetsplatsen, skulle det dock vara så att arbetstagaren har 

försäkringsskydd kan detta betyda att synnerliga skäl föreligger och följden blir att han 

blir ansvarsskyldig. Andra saker som kan inverka i denna situation är om arbetstagaren 

har ett betydande intresse i företaget och ett bestämmande inflytande över detta.
110

  

Ett bra exempel på situationen ovan är följande: En arbetare på ett bygge missar 

manövreringen av en betongskopa så att betongen välter ut över en parkerad bil, detta är 

en skada som faller under principalansvaret. Bilen har ingen vagnskadeförsäkring och 

bilägaren begär att bilen ska omlackeras och vissa plåtskador ska korrigeras. 

Byggnadsfirman, som är ansvariga för bygget, är i konkurs och saknar medel. Att 

återställa bilen kostar 15 000 kr. Bilägarens och arbetstagarens ekonomiska 

förhållanden är ungefär likvärdiga. En rimlig bedömning i detta fall är att arbetstagaren 

får betala en tredjedel av skadan.
111

 

5.5 Arbetstagaren återkräver skadestånd av arbetsgivaren 
Som framgått av arbetet kan en arbetstagare åberopa SkL 4 kap. 1§ när han själv krävs 

på skadestånd, direkt eller regress. Det är även så att om arbetstagaren själv har fått 

betala skadeståndet till tredjeman kan han av arbetsgivaren kräva tillbaka så stor del av 

vad han har utgivit som enligt huvudregeln ska stanna på arbetsgivaren. Detta betyder 

alltså att det ska göras en fördelning på samma sätt som om arbetsgivaren själv hade 

krävts på beloppet. Det är dock på det viset att arbetstagaren aldrig kan få tillbaka mer 

av arbetsgivaren än vad den skadelidande hade kunnat få direkt av den sistnämnde. Om 

arbetsgivaren hade kunnat få jämkning i skadeståndet kan arbetstagaren inte få ut mer 

än det jämkade beloppet. Subrogationsrätt är alltså en benämning som förklarar 

arbetstagaren rätt till återkrav. Ifall man bortser ifrån arbetsgivarens rätt att påkalla 

jämkning kan han även i övrigt göra de invändningar som han kunnat anföra mot ett 

krav från den skadelidande, detta utan att på något sätt vara beroende av de 

medgivanden som arbetstagaren kan ha gjort i förhållande till denne.
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6 Finsk skadeståndsrätt  

6.1 Historik  
Fram till 1809 när Finland var en del av det svenska riket rådde principen om 

egenhändig hämnd. I takt med att statsmakten blev starkare så övergick 

bestraffningsmakten till en början till kungen som efter brottets grovhet betalade ut en 

bot. Efter en tid beslutades att hälften av boten skulle betalas ut till den person som 

kränkts genom brottet och på så sätt fick den skadelidande åtminstone en del i 

ersättning. Den finska skadeståndsrätten har genom den finska historien haft ett nära 

samband med straffrätten och i den finska strafflagen som stiftades 1889 så intogs i det 

9 kap. några paragrafer om skadestånd. Paragraferna tillämpades ända fram till 1974 då 

den finska skadeståndslagen stiftades och strafflagens 9 kap. upphävdes.
113

  

6.2 Principalansvaret 
Principalansvaret stiftades främst som ett skydd för arbetarna eftersom att yrkessamma 

personer i sitt arbete kunde bli tvungna att orsaka fara för utomstående pga. arbetets 

natur. Det ansågs orättvist att ålägga ansvaret på arbetstagarna samtidigt som det oftast 

var bättre för den skadelidande att ersättningsansvaret låg på arbetsgivaren eftersom att 

denne har större tillgångar.
114

 Principalansvaret innebär att en arbetsgivare är ansvarig 

för skador som en arbetstagare i arbetet orsakar utomstående eller sina arbetskamrater. 

Förutom att det är arbetsgivaren som svarar för skador som orsakats i arbetet så skyddas 

även arbetstagaren genom att den skadelidande endast kan rikta sina ersättningskrav 

mot arbetsgivaren, förutsatt att arbetstagaren inte orsakat skadan uppsåtligen. Skulle den 

skadelidande rikta ett ersättningskrav gentemot arbetstagaren så skulle detta helt sonika 

förkastas, eftersom den utställts till fel person. Skulle den skadelidande däremot rikta ett 

ersättningskrav gentemot både arbetsgivaren och arbetstagaren så blir arbetstagaren 

endast ersättningsskyldig för den del som inte kan indrivas från arbetsgivaren. Detta kan 

emellertid jämkas i de fall arbetstagaren endast varit lindrigt vållande, det ska då inte 

utdömas någon ersättningsskyldighet för arbetstagaren ö.h.t.
115

    

6.3 Arbetstagarens ersättningsskyldighet 
Den arbetsgivare som blivit ersättningsskyldig för den skada som arbetstagaren vållat 

kan rikta ett regresskrav gentemot arbetstagaren i fråga. Även här är arbetstagarens 

vållande avgörande. Vid lindrigt vållande klarar sig nämligen arbetstagaren ifrån 

ersättningsskyldigheten, samtidigt som uppsåtligt handlande mer eller mindre alltid 

leder till full ersättningsskyldighet. För situationer som kan anses ligga mellan lindrigt 

vållande och uppsåtligt handlande så jämkas skadeståndet enlighet vad som anses vara 

skäligt.
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6.4 Finsk skadeståndspraxis 

6.4.1 Praxis rörande principalansvaret och arbetstagarens 

skadeståndsansvar 

Inom den finska rätten har principalansvaret och arbetstagarens skadeståndsansvar 

prövats vid ett flertal tillfällen. Vi kommer nu göra en kortare sammanfattning av praxis 

på området.  

6.4.1.1 Lindrigt vållande 

A hade i en tidningsartikel citerat text som motsvarade flera sidor ur en bok som B hade 

översatt till finska. A hade varken fått samtycke från B eller angett källan i artikeln. A 

dömdes till straff för intrång i upphovsrätten och tidningens chefredaktör C för vållande 

till missbruk av tryckfriheten. C var genom sitt yrke som tidningens chefredaktör även 

den som var ansvarig utgivare. Vad gällde skadestånd så ålades C gemensamt med 

tidningens förläggare X AB att solidariskt betala skadestånd till B. C ansågs emellertid 

enbart vara lindrigt vållande och därför utdömdes inget skadeståndsansvar för hans del 

enligt 4 kap. 1§ i skadeståndslagen.
117

 

6.4.1.2 Skadestånd i avtalsförhållande 

En gåvogivare hade givit en banks notarieavdelning i uppdrag att uppsätta ett gåvobrev 

där gåvotagarens make inte skulle ha giftorätt i gåvan. En jurist som arbetade vid 

notarieavdelningen hade upprättat gåvobrevet utan ett sådant villkor som uteslöt 

gåvotagarens make från giftorätt. Gåvotagaren led en skada då denne blev tvungen att 

betala utjämning till sin make på grundvalen av gåvans värde. Fullgörandet av 

uppdraget hade inneburit en skyldighet för banken att bevaka gåvogivaren såväl som 

gåvotagarens intressen genom principerna för avtalsförhållanden. Banken kunde inte 

bevisa att de agerat aktsamt vid fullgörandet av uppdraget utan de ålades att ersätta 

gåvotagaren för den skada som uppstått vid betalningen av utjämningen. Gåvotagarens 

skadeståndsyrkande mot juristen förkastades eftersom att han i form av bankens 

arbetstagare inte var den som svarade för den skada som förorsakats av banken vid det 

felaktiga fullgörandet av uppdraget. Juristen ansågs inte heller svara enligt 

skadeståndslagen gentemot gåvotagaren då felet endast hade inträffat vid fullgörande av 

bankens avtalsförpliktelser.
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6.4.1.3 Fördelning av skadeståndsansvaret samt jämkning  

En skidförening hade arrangerat en backhoppsträning där en backhoppare som deltagit 

skadade sig. Backhopparen törnade mot en trimningskälke som använts vid 

iståndsättandet av backen. Efter det att arbetet slutförts hade kälken lämnats kvar på 

underbackens övre del. Det var en av stadens anställda arbetsledare som varit ansvarig 

för iståndsättningen av backen och han är därför ansvarig för att kälken inte flyttats ifrån 

backen efter det att arbetet slutförts. Det var ledaren för skidföreningens träningstillfälle 

som gav klartecken om att träningen kunde inledas trots att kälken fortfarande stod kvar 

i backen. Skidföreningens ledare hade ingen lön för sitt arbete. Dessa två personer 

medverkade till att backhopparen skadade sig.  

För skadeståndet ansvarade: 

1. Staden, som var arbetsgivaren och blev därför skadeståndsansvarig genom 

principalansvaret i 3 kap 1 § 2 mom. skadeståndslagen. 

2. Skidföreningen, som arrangerade träningen blir skadeståndsansvarig genom 

träningsledarens handlande. Detta enligt 3 kap. 1§ 3 mom. 

3. Arbetsledaren, som av oaktsamhet inte sett till att kälken var förflyttad från backen 

efter att arbetet slutförts. Arbetsledaren ansågs ha vållat skada genom försummelse i 

tjänsten och det ansågs inte vara fråga om något lindrigt vållande med tanke på 

arbetsledarens ställning och handlingens beskaffenhet. Han blir därför som arbetstagare 

skadeståndsskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 mom. skadeståndslagen.   

4. Träningsledaren, som gett lov till att träningen inleddes trots kälkens position i 

backen. Han har därför genom vållande orsakat annan skada och blir skadeståndsskyldig 

enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. 

Skadeståndet jämkades p.g.a. backhopparens eget vållande genom att denne borde ha 

insett faran med tanke på att han var väl medveten om kälkens position i backen.
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7 Komparation av svensk- och finsk skadeståndsrätt 
Den svenska- och finska skadeståndsrätten gällande principalansvar och arbetstagarens 

skadeståndsansvar ser bitvis annorlunda ut gentemot varandra. Den främsta skillnaden 

är även den mest tydliga, nämligen ordalydelsen i paragraferna. Nedan gör vi en 

jämförelse av paragraferna och framhåller våra åsikter kring dess olikheter.  

7.1 Principalansvaret  

7.1.1 Svensk lag 

Skadeståndslag (1972:207) 3 kap. 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 sätt som anges i 2 kap. 3 

§ genom fel eller försummelse i tjänsten.  

I fråga om skadeståndsansvar för staten eller en kommun gäller även vad som sägs 

nedan i detta kapitel. Vad som där sägs om en kommun gäller också ett landsting och ett 

kommunalförbund. 

7.1.2 Finsk lag 

Skadeståndslag (31.5.1974/412) 3 kap. 1§. 

Arbetsgivare är skyldig att ersätta skada, som arbetstagare förorsakar genom fel eller 

försummelse i arbetet. Såsom arbetsgivare anses även den som giver uppdrag åt sådan 

självständig företagare, vilken med beaktande av uppdragsförhållandets bestående art, 

arbetets karaktär och övriga förhållanden bör jämställas med en arbetstagare, 

Vad i 1 mom. är sagt om arbetsgivare gäller på motsvarande sätt staten, kommun och 

annat offentligt samfund, när skada genom fel eller försummelse förorsakats av sådant 

samfunds arbetstagare eller av person i tjänste- eller därmed jämförligt 

anställningsförhållande till samfundet i verksamhet, som ej bör anses innefatta 

myndighetsutövning. 

Om någon, som på grund av ett förordnande av myndighet, ett förtroendeuppdrag eller 

en begäran av annan utför ett visst uppdrag som är fastställt genom lag, eller under 

omständigheter som kan jämföras med ett arbetsförhållande utför ett visst uppdrag utan 

att vara självständig företagare, genom fel eller försummelse vållar skada då han fullgör 

uppdraget, är den för vars räkning uppdraget utförs skyldig att ersätta skadan. Vållar en 

elev vid en läroinrättning genom fel eller försummelse skada i arbete som hänför sig till 

undervisningen, eller någon som är intagen i en vårdinrättning på motsvarande sätt 

skada i arbete som hänför sig till vården, är den för vars räkning arbetet utförs skyldig 

att ersätta skadan.  

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/SFS1972-0207_K2_P3?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/SFS1972-0207_K2_P3?versid=146-1-2005
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7.1.3 Skillnader i ordalydelsen för principalansvaret 

Utöver det estetiska uttrycket så skiljer sig det svenska och finska principalansvaret inte 

nämnvärt från varandra. Inom den svenska rätten återfinns stödparagrafen SkL 6 kap. 5§ 

för att fastställa vem som är att anse som arbetstagare, inom den finska rätten har man 

istället valt att presentera detta i samma paragraf som principalansvaret.  

Medan den svenska rätten valt att ge en djupare förklaring till vad som är att anse som 

skada, har man inom den finska rätten istället fördjupat vem som är arbetsgivare. Den 

svenska rätten har även tydligt visat att det krävs brott för att principalansvaret ska vara 

tillämpbart vid ren förmögenhetsskada, detta återfinns inte i den finska lagtexten.  

7.2 Arbetstagarens skadeståndsansvar 

7.2.1 Svensk rätt 

Skadeståndslag (1972:207) 4 kap. 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. 

7.2.2 Finsk lag 

Skadeståndslag (31.5.1974/412) 4 kap. 1§. 

För skada som en arbetstagare i sitt arbete vållar genom fel eller försummelse är han 

ansvarig i den mån det med hänsyn till skadans storlek, handlingens beskaffenhet, 

skadevållarens ställning, den skadelidandes behov och övriga omständigheter prövas 

skäligt. Har arbetstagaren endast gjort sig skyldig till lindrigt vållande, skall inget 

skadestånd dömas ut. Detsamma gäller, om skadan vållas av en självständig företagare 

som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. Om en elev vid en läroinrättning i arbete som hänför sig 

till undervisningen vållar skada, svarar han för skadan på de grunder som anges i denna 

paragraf. Detta gäller också ersättning för skada som vållas av någon som är intagen i en 

vårdinrättning i arbete som hänför sig till vården eller av en fånge i fångarbete.  

Har skadan orsakats uppsåtligen, utdömes fullt skadestånd, om det ej av särskilda skäl 

prövas skäligt att skadeståndet nedsättes. 

Om ersättning för skada som en arbetstagare i sitt arbete orsakar arbetsgivaren stadgas 

särskilt (12.12.1991/1423). 

7.2.3 Skillnader i ordalydelsen för arbetstagarens skadeståndsansvar 

Rekvisiten för att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig är i stort sett detsamma i 

svensk och finsk rätt. Båda lagarna i respektive länder ställer upp rekvisit som man 

måste ta hänsyn till för att bedöma skadeståndsansvaret. Gemensamma rekvisit är 

exempelvis handlingens beskaffenhet och arbetstagarens ställning. Den svenska lagen 

använder sig av begreppet ”synnerliga skäl” medan den finska rätten använder sig av 

begreppet ”prövas skäligt”. Dessa två begrepp har samma innebörd för båda 

lagrummen. 
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Den främsta skillnaden paragrafen emellan är att den finska lagen anger att 

arbetstagaren blir fri från skadeståndsskyldighet om han endast gjort sig skyldig till 

lindrigt vållande. I den svenska lagen återfinns det ingen liknande formulering. Här 

utgår man istället från rekvisiten och gör en bedömning utifrån omständigheter ifrån fall 

till fall.  

Den finska rätten har även uttryckt i lagtexten att en arbetstagare som uppsåtligen 

orsakar en skada ensamt får stå för hela skadan, förutsatt att det inte föreligger särskilda 

skäl. Inom den svenska rätten finns inget liknande angivet i lagtexten. Istället har man 

funnit att den arbetstagare som uppsåtligen orsakar en skada kan bli fullt 

skadeståndsskyldig, det är däremot ingen självklarhet utan skadeståndet kan komma att 

sättas ned.
120

 Inom den finska såväl som inom den svenska skadeståndsrätten så tar man 

hänsyn till synnerliga skäl vid bedömningen. Föreligger inte synnerliga skäl så kommer 

arbetstagaren att bli fullt skadeståndsansvarig och får då själv ersätta skadan.   
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8 Analys 
Vår analys kommer främst att kunna delas upp i två delar. Den första delen behandlar 

principalansvaret och arbetstagarens ansvar och andra delen behandlar komparationen 

med finsk skadeståndsrätt.  

8.1 Principalansvaret 

8.1.1 Varför principalansvar? 

När det kommer till ersättning av en skada så är det viktigt att komma ihåg två saker. 

För det första så måste principalansvaret kunna aktualiseras, och för det andra så måste 

en bedömning gällande arbetstagarens skadeståndsansvar utföras. Ifall principalansvaret 

i SkL 3 kap. 1§ inte aktualiseras så kan inte heller SkL 4 kap. 1§ tillämpas. Skadan 

kommer då istället att ersättas av den skadevållande i form av privatperson och inte 

arbetstagare.  

Principalansvaret är inom den svenska rätten upplagt på så sätt att en vållande 

arbetstagare skyddas från skadeståndsansvar genom att ansvaret istället flyttas över till 

arbetsgivaren. En central frågeställning kring principalansvaret är huruvida det är 

logiskt och rättvist att ansvaret flyttas över från den vållande till någon annan. Med 

tanke på att arbetsgivaren är den som leder arbetet och är den som har möjlighet att 

skydda sig genom försäkring, så får det ses som relativt rimligt att det även är denne 

som ansvarar för uppkomna skador. Ur den skadelidandes perspektiv så får det givetvis 

även anses vara mer fördelaktigt att ansvarig ligger på arbetsgivaren. Innan 

principalansvaret infördes i den svenska skadeståndsrätten så var det arbetstagaren själv 

som fick ansvara för den uppkomna skadan, den som kanske led mest skada av detta var 

den som redan lidit en skada. Allt som ofta vid större skador, främst sakskador med 

stora materiella reparationskostnader, så sakande den skadevållande arbetstagaren 

ekonomiska förutsättningar för att ersätta den skadelidande. Den skadelidande straffades 

med andra ord två gångar, först genom skadan och sedan genom utebliven ersättning. 

När ansvaret för skadan istället flyttades över till arbetsgivaren så ökade 

ersättningsmöjligheterna markant för den skadelidande. Arbetsgivaren har dessutom en 

möjlighet, som tidigare nämnt, att skaffa en ansvarsförsäkring gentemot skador mot 

tredjeman, vilket innebar att det ofta blir försäkringsbolaget som ersätter den 

skadelidande. Möjligheten att teckna en ansvarsförsäkring är något som arbetstagaren 

saknar.  Skulle arbetsgivaren sakna en ansvarsförsäkring så får det ändå, trots allt, ses 

som bättre för den skadelidande då arbetsgivarens ekonomiska tillgångar allt som oftast 

överstiger arbetstagarens. Ur en skadelidande tredjemans synvinkel så är 

principalansvaret en mycket bra lösning, då det i slutändan handlar om att få reparation 

för sin skada och att principalansvaret ökar denna möjlighet.  

Vi anser att principalansvaret är en viktig beståndsdel inom skadeståndsrätten. 

Arbetstagaren kan känna sig mer säker i sitt arbete och slippa oroa sig för 

skadeståndsansvar på samma sätt som de gjorde före principalansvarets inträde. 

Principalansvaret leder även till att den skadelidande får en bättre chans till ersättning 

och det repetitiva är trots allt en viktig del av skadeståndsrätten. Därför framhåller vi att 

principalansvaret är absolut nödvändigt.  
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8.1.2 Principalansvaret och dess rekvisit 

Samtidigt som principalansvaret är en öppen paragraf på så sätt att tillämpningen är 

generös, så finns det situationer där principalansvaret inte kan aktualiseras. Trots att 

principalansvaret har ett stort tillämpningsområde så finns det en del rekvisit som måste 

vara uppfyllda för att tillämpning och aktualisering av lagrummet ska anses föreligga. 

De främsta rekvisiten och även de mest centrala är att skadan ska vara vållad av en 

arbetstagare, i tjänsten, genom fel eller försummelse. Vi har valt att se närmre på några 

viktiga rekvisit när man avgör tillämpningen av principalansvaret. Några av rekvisiten 

väljer vi att inte ta upp till diskussion då vi inte finner den varken förvånande eller i 

behov av närmare kommentering. 

När det kommer till att den skadevållande ska anses vara arbetstagare så kan vi 

konstatera att detta rekvisit i normal fall inte bör orsaka något huvudbry. I de absolut 

flesta fall så är det lätt att konstatera ifall det rör sig om en arbetstagare eller inte. Det 

främsta problemet som kan uppstå är det skadevållande arbetet ideellt. Den 

skadevållande har utfört ett arbete, men denne har gjort det utan avlöning. Detta kan 

t.ex. aktualiseras när man arbetar som funktionär i en idrottsförening. Vid en första 

anblick kan det se ut som man inte klassas som arbetstagare vid dessa situationer, främst 

eftersom att det inte rör sig om arbete ur en traditionell ståndpunkt. Ser man närmare på 

frågan så framgår det att en person som arbetar ideellt kan anses vara en arbetstagare, 

ersättning och anställningsavtal är alltså inte en förutsättning. Det är givetvis de unika 

omständigheterna i varje fall som i slutändan är avgörande men det är intressant att 

kunna se att detta alltså inte är en uteslutande faktor. Med tanke på vad vi tidigare 

nämnt i vår analysdel så kan vi konstatera att det resonemang man tagit i denna fråga 

stämmer väl överens med den allmänna ståndpunkten kring principalansvaret och den 

skadelidandes möjlighet till ersättning.   

Vem som är arbetsgivare för en arbetstagare är kanske inte något som gemene man går 

omkring och tänker på. Det flesta skulle nog säga att deras närmsta chef är deras 

arbetsgivare, vilket inte nödvändigtvis behöver stämma överens med vad som är 

fastslaget i samband med principalansvaret. Överlag är det ingen svårighet att fastslå 

vem som är arbetstagare, problemen uppstår främst när det kommer till att hyra ut 

personal till andra företag. Det har funnits att den avgörande faktorn är arbetsgivarens 

kontroll, d.v.s. att det företag som utövar den närmsta kontrollen även är det företag 

som ska ansvara för eventuell skada som uppstår. I NJA 1992 s. 21 fastslog HD 

principen om att kontrollansvaret skulle vara en avgörande faktor vid fastställandet av 

vem som ska klassas som arbetsgivare, i det rättsfallet var det emellertid andra 

omständigheter rörande avtalet parterna emellan som i slutändan avgjorde. Trots detta 

anser vi att målet har stort värde då man fastslår och erkänner kontrollmöjlighetens 

betydelse, en princip som även diskuteras i förarbetet. Vi håller med rätten i dennes 

bedömning i det berörda fallet. Kontrollfaktorn över en anställd måste beaktas när man 

ska fastställa vem som är arbetsgivare för en arbetstagare. Den arbetsledare som haft 

den främsta kontrollen över arbetstagaren bör även vara den som får bära ansvaret vid 

en eventuell skada. Det vore orimligt att någon som inte har möjlighet att påverka 

skaderisken ska vara tvungen att ersätta skadan, samtidigt som den som haft 

möjligheten går fri från ansvar.  
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8.2 Arbetstagarens skadeståndsansvar 
En arbetstagares ställning har betydelse för skadeståndsrätten, detta bl.a. genom att 

arbetstagaren kan orsaka arbetsgivaren principalansvar. Arbetstagaren har dock även ett 

eget skadeståndsansvar. Vi är av den åsikten att det som komplement till 

principalansvaret är nödvändigt med ett undantag som möjliggör att det är den 

skadevållande arbetstagaren som ska ersätta den uppkomna skadan. Det är nämligen 

riskfyllt med en lag som fastställer att det är någon annan än den skadevållande som ska 

ersätta skada, då detta i sin tur kan leda till ett icke önskvärt beteende. Arbetstagaren 

kan bli mer vårdslös i sitt arbete, vilket ökar risken för både sak- och personskador. 

Undantaget i detta fall leder istället till att arbetstagaren måste beakta åtminstone ett viss 

mått av aktsamhet i sitt arbete.  

8.2.1 Regressansvar 

Före skadeståndslagens tillkomst existerade inte principalansvaret. Då var det 

arbetstagaren som fullt ut svarade för de skador han vållade i tjänsten. Genom 

skadeståndslagens tillkomst har det kvarvarande personliga skadeståndsansvaret för en 

arbetstagare blivit närmast ett undantag. I lagtexten framgår begreppet ”synnerliga skäl” 

vilket är ett tydligt bevis på att ansvar ska tilldelas endast undantagsvis. Vad innebär då 

synnerliga skäl? För att pröva om det finns skäl att ålägga arbetstagaren med ett 

skadeståndsansvar ska man enligt SkL 4kap. 1§ ta hänsyn till en rad uppräknade 

förhållanden. Dessa är handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den 

skadelidandes intressen och övriga omständigheter. Vi kommer nu gå igenom vad dessa 

bedömningsgrunder har för betydelse. 

Handlingens beskaffenhet innebär att man beaktar graden av vållandet. Det är givetvis 

så att om arbetstagaren handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst att detta leder till att han 

behandlas strängare vid en bedömning. Dessa omständigheter betyder dock inte att 

arbetstagaren ska svara för hela den skada han vållat. Skadeståndet kan komma att sättas 

ned om handlingen har medfört större skador än vad arbetstagaren har kunnat räkna 

med och fullt ansvar skulle då ses som oskäligt betungande. Det får anses vara rimligt 

att arbetstagare som drabbas av skadeståndsansvar som ses som oskäligt betungande 

inte behöver stå för hela kostnaden. Ett argument för detta är att en arbetstagare i regel 

inte kan få försäkringsskydd i fråga om skador som är vållade i tjänsten. Arbetsgivaren 

däremot kan skydda sig mot de flesta skaderiskerna på en arbetsplats genom 

försäkringsskydd. Arbetstagarna skyddas alltså inom arbetsgivarens försäkring och just 

därför är det rimligt att en arbetstagare inte ska bli skadeståndsansvarig för ett belopp 

som kan innebära ruinering. Vid brottsligt handlande kan jämkning av skadeståndet 

också ske så att inte arbetstagaren åläggs ett skadestånd som inte står i proportion till 

hans försummelse. Anledning är densamma som vid uppsåt och grov vårdslöshet. 

Huvudregeln är dock att uppsåtligt- och brottsligt handlande leder till fullt 

skadeståndsansvar för arbetstagaren eftersom detta i de flesta fall betyder att synnerliga 

skäl föreligger. 

Vi anser att det är rimligt att arbetstagarens ställning har betydelse vid bedömning av 

skadeståndsansvar. Om någon är ansvarig för en viss del av en arbetsplats och på denna 

plats orsakar skada är det naturligt att han blir strängare behandlad än vad någon annan 
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skulle bli som inte har samma kunskaper inom det området. En ledande funktionen 

inom ett företag innebär större ansvar och högre lön. Detta innefattar också att man tar 

större ansvar och är mer aktsam eftersom man kan räkna med att personen i fråga har 

större kunskaper i området.   

Arbetstagarens och arbetsgivarens ekonomiska förhållanden är något som 

uppmärksammas när man ska ta hänsyn till övriga omständigheter. Vid bestämmande 

av regressansvarets omfattning kan man ta viss hänsyn till arbetstagarens löneförmåner 

och hans ekonomi i övrigt. När det gäller icke ekonomisk verksamhet eller mindre 

förhållanden, t.ex. inom jordbruk, kan situationen undantagsvis vara sådan att 

arbetstagaren har en betydligt starkare ställning än arbetsgivaren. Denna situation borde 

betyda att arbetstagaren får bära en större del av skadeståndet än vad som annars skulle 

bli fallet under samma omständigheter i övrigt.  

8.2.2 Direkt skadeståndsansvar 

När det görs en prövning om skadeståndsansvar med anspråk från arbetsgivaren ska 

man beakta arbetstagarens ekonomiska förhållanden. Den summa som arbetstagaren 

eventuellt kan komma att krävas på borde vara anpassat till hans förmåga att kunna 

betala ett skadestånd. Avsikten med detta är att även när det gäller skada på anförtrodd 

egendom ska man vara förbehållsam i prövningen av skadeståndsansvarets omfattning. 

Som regel saknar arbetstagaren möjlighet att försäkra sitt ansvar och detta är en viktig 

omständighet att beakta. Täcks skadan av arbetsgivarens försäkring är lagstiftarens 

avsikt att regress mot arbetstagaren enbart undantagsvis ska förekomma, och då t.ex. vid 

grov vårdslöshet eller uppsåt. 

8.3 Komparationen av den svenska- och finska rätten 
Den svenska och finska skadeståndsrätten är relativt lika, kanske främst för att man har 

en gemensam historia och det gemensamma nordiska lagstiftningssamarbetet som rådde 

efter det andra världskriget. När Finland ingick i den svenska unionen så löd de under 

den svenska lagen, vilket i sin tur har satt sina spår inom den finska rätten. Under årens 

lopp har emellertid Finland växt sig starkare och skapat sig en egen identitet.  

När man ser till det svenska och finska paragraferna så framstår de till en början som 

väldigt olika. Framförallt så är de finska paragraferna mer utförliga när det kommer till 

att förtydliga innebörden. De svenska paragraferna lämnar istället större utrymme för 

tolkning. Innebörden av paragraferna är emellertid inte så olika. Den svenska och finska 

skadeståndsrätten får anses stå nära varandra när det kommer till principalansvaret och 

dess tillämpning. Skillnaden mellan den svenska och finska skadeståndsrätten blir 

däremot mer påtaglig vid arbetstagarens skadeståndsansvar, åtminstone i ordalydelsen. 

Den finska rätten lägger gränser för när fullt skadeståndsansvar ska utgå eller när inget 

skadeståndsansvar ska anses föreligga. I den svenska rätten har man istället valt att 

uttrycka sig som så att det ska utföras en bedömning baserad på synnerliga skäl, där 

man utgår från att arbetstagaren är fri från skadeståndsansvar och endast undantagsvis 

skadeståndsansvarig.   
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Tillämpningen av SkL 4kap. 1§ inom den svenska rätten tycks emellertid vara strängare 

än den finska motsvarigheten. I svensk rätt är som nämnt ”synnerliga skäl” den 

avgörande formuleringen medan den finska motsvarigheten ”skäligen prövas” tyder på 

en lättare tillämpning. Den finska rätten framhåller även att vid lindrigt vållande så ska 

arbetstagaren inte anses som skadeståndsansvarig, detta bör i sin tur leda till att 

arbetstagaren redan vid oaktsamhet kan bli skadeståndsskyldig, åtminstone till viss del. 

Av detta tycker vi oss kunna urskilja en vidare tillämpning av arbetstagarens 

skadeståndsansvar inom den finska rätten, gentemot den svenska.   

8.4 Sammanfattning 
Principalansvaret är framförallt ett skydd för den skadelidande inom skadeståndsrätten. 

Den skadelidande ska kunna få ersatt den skada som uppstått och det finns inga tvivel 

om att denna rätt skyddas bäst av att arbetsgivaren står för ansvaret. Det är samtidigt 

viktigt att poängtera att principalansvaret inte kan vara statiskt på så sätt att alla skador 

ska täckas, utan att det måste finnas några grundläggande rekvisit som ska var 

uppfyllda. Samtidigt som arbetsgivaren i ett initialt skede står för ansvaret för en skada 

gentemot tredjeman så har denne en möjlighet att återfå den skadekostnad som 

utbetalats till den skadelidande. Arbetsgivarens regresskrav kan tillgodoses antingen 

fullt ut eller partiellt, gränsen dras efter bedömning. Det vore nämligen orimligt att 

arbetsgivaren ska vara tvungen att fullt ut ansvara för en skada som dennes arbetstagare 

begått med uppsåt, speciellt när arbetsgivaren inte haft någon kontrollmöjlighet över sin 

arbetstagare.     
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