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SAMMANFATTNING 

 

 

 

Skadeståndet är det vanligaste sanktionsmedlet då det uppstår skada. Inom arbetsrätten 

gäller som grundläggande princip att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för 

verksamheten och det som sker inom ramen för dess drift. Då en arbetstagare vållar 

skada i tjänsten läggs ersättningsansvaret på arbetsgivaren som följd av detta 

principalansvar. Sådan ansvarskanalisering kan även ske genom att arbetsgivaren 

tecknar en ansvarsförsäkring som täcker sådana skadeståndsanspråk som kan riktas mot 

företaget eller någon av dess anställda. Då arbetsgivarens ansvar idag omfattar såväl 

skada uppkommen av eget vållande som skada vållad av en anställd är risken för 

skadeståndsanspråk hög och behovet av ett skydd genom en ansvarsförsäkring likaså. 

Denna försäkringstyp är därför vanlig och ingår ofta i företagens paketförsäkringar. De 

två typer av ansvarskanalisering som nu nämnts medför många fördelar i och med den 

ökade möjligheten för den skadelidande att få ersättning för sin skada. Dock finns även 

nackdelar med att det inte är skadevållaren själv som bär ansvaret för den uppstådda 

skadan. Dessa för- respektive nackdelar uppträder då ansvarskanaliseringen ställs mot 

de funktioner som skadeståndet är tänkt att fylla. 
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1 INLEDNING 

 

 

 

1.1 Inledning  

 

Ansvarskanalisering är vanligt förekommande inom det juridiska ersättningsområdet. 

Det är ett sätt att placera ansvaret på den som är lämpligast att bära det, även om denna 

person inte är skadevållaren själv. Det kan exempelvis ske genom det lagstadgade 

principalansvaret som en arbetsgivare har över sina anställda. I sådana fall har 

arbetsgivaren det yttersta ansvaret för sin verksamhet och det som sker vid dess drift. 

Den arbetstagare som vållar skada vid sin yrkesutövning kan under vissa 

omständigheter undgå att själv bli ersättningsskyldig för den förlust som uppstått för 

den skadelidande, och ansvaret kan istället landa på arbetsgivaren. Lagstiftaren har 

ansett det lämpligt att arbetsgivaren, då särskilda villkor är uppfyllda, såväl bär ansvar 

för eget vållandet som för skada vållad av någon av hans anställda.  

 

Med detta breda ansvar kommer även en stor risk att förluster genom skade-

ståndsanspråk uppstår. Denna stora risk leder till att arbetsgivaren ofta har ett behov av 

att skydda sig mot dessa förluster och tecknar därför en ansvarsförsäkring. Försäkringen 

är ett avtal som kan tecknas mellan en arbetsgivare och en försäkringsgivare och 

innebär att försäkringsbolaget övertar den praktiska och ekonomiska konsekvens som 

ett skadeståndsyrkande innebär. Utredningen kring skadeståndsbeloppets storlek, 

förhandling med motparten och utbetalning av själva skadeståndet är sådant som 

arbetsgivaren undgår då en sådan försäkring tecknats. Denna kanalisering, liksom 

principalansvaret, är numera en central del i skadeståndsrätten och området visar flera 

kopplingar till försäkringsrätten. Kanaliseringen är viktig och i många fall nödvändig 

för att exempelvis ett företag skall kunna trygga sin ekonomiska situation i lämplig 

utsträckning. 

 

Som redan nämnts ger kanaliseringen möjlighet att placera skadeståndsansvaret på 

någon som anses lämplig att bära det. En arbetsgivare innehar vanligen större 

ekonomiska resurser än en arbetstagare och ett försäkringsbolag har i sin tur större 

möjlighet att utge ersättning än en arbetsgivare. Som skadeståndets syfte brukar anges 

att den skadelidande genom ersättningen skall sättas i samma ekonomiska situation som 

om skadan aldrig uppstått. Dock finns även andra funktioner som skall uppfyllas, 

exempelvis att det skall motivera ett mer aktsamt handlande och att skadevållande 

handlingar undviks i framtiden. En föreliggande ansvarsförsäkring och ett 

principalansvar kan påverka skadeståndets funktioner såväl negativt som positivt och 

har därför omdiskuterats i den juridiska doktrinen vid ett flertal tillfällen. 

Ansvarsplaceringen leder nämligen ofta till en ökad möjlighet för den skadelidande att 

få ersättning för sin förlust, även om den enskilde skadevållaren skulle sakna 

ekonomiska resurser. Dock kan kanaliseringen samtidigt leda till en minskad 

preventionsinverkan genom att den som utför en skadevållande handling inte kommer 

att ansvara för den. En fråga kan då uppkomma om fördelarna med ansvars-

kanaliseringen överväger nackdelarna samt vilken funktion som skall ses som 

skadeståndets viktigaste och därför vore av störst betydelse att uppnå. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

  

Denna deskriptiva framställning syftar till att på ett översiktligt sätt redogöra för 

ansvarskanalisering inom skadeståndsrätten. Dels den kanalisering som sker från en 

skadevållande arbetstagare till en arbetsgivare som genom principalansvaret är skyldig 

att ersätta skadan, dels mellan denne arbetsgivare och det försäkringsbolag denne 

tecknat en ansvarsförsäkring med.  

 

Redogörelsen kommer därmed att innehålla ett klargörande för arbetsgivarens principal-

ansvar liksom för ansvarsförsäkring tecknad av företaget. Vidare kommer även 

skadeståndet och dess funktioner att beskrivas liksom dess koppling till kanaliseringen.  

 

De frågeställningar som skulle besvaras var: 

Vad innebär arbetsgivarens principalansvar kopplat till skadeståndsrätten? 

Vad innebär ansvarsförsäkringen kopplat till skadeståndsrätten? 

Hur påverkar ansvarskanaliseringen uppfyllandet av skadeståndets funktioner? 

 

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Den ansvarsförsäkring som kan tecknas av privatpersoner genom hem- och villa-

försäkring kommer att lämnas därhän då framställningen fokuserar på den försäkring 

som tecknas av en företagare och som därför omfattar även principalansvaret. Inte heller 

skall större utrymme ges för vad som ingår i ansvarsförsäkringen eller hur 

försäkringsvillkoren utformas. Framställningen skall redogöra för det svenska rättsläget 

och all internationell rätt kommer därför att lämnas utan genomgång. 

 

 

 

1.4 Metod 

 

En traditionell juridisk metod med studium av doktrin, granskning av rättsfall, lagrum 

och förarbeten har använts. Vid redogörelsen för ansvarsförsäkring har även viss 

granskning av försäkringsbolags försäkringsvillkor förekommit. Metoden har valts för 

att på bästa sätt uppnå redogörelsens syfte. 

 

 

 

1.5 Källkritik 

 

Samtliga de källor som valts och studeras är såväl relevanta som pålitliga. En större 

mängd litteratur och rättsfall har granskats för att få en hög variation och bredd i 

studien. Lagtexten är den primära rättskällan i det svenska rättssystemet och har 

studerats i första hand. För ytterligare bredd och stöd i redogörelsen valdes att även 

studera de sekundära rättskällorna i form av doktrin, förarbeten och praxis, vilka även 

de anses ha stor tyngd och relevans vid en rättsbedömning. De försäkringsvillkor som 

behandlats har fastställts av tre av Sveriges större försäkringsbolag inom området för 

företagsförsäkring.  
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1.6 Disposition 

 

Framställningen presenteras genom totalt sex kapitel med ytterligare indelning i under-

rubriker. Uppsatsen presenteras genom en inledning där framställningens syfte m.m. 

återges. Detta ger läsaren möjlighet att få förståelse för uppsatsens upplägg och faktiska 

innehåll. Därefter följer fyra kapitel med faktapresentation. Framställningens andra 

kapitel innehåller en redogörelse för det principalansvar som innebär att arbetsgivaren 

blir skadeståndsskyldig för sådan skada som en arbetstagare vållar i tjänsten. Detta är en 

lagstadgad ansvarskanalisering som innebär att arbetsgivaren övertar ersättningen för 

dessa skador. Nästa kapitel ägnas åt att förklara skadeståndet, dess funktioner m.m. samt 

en viss koppling till de försäkringsmöjligheter som finns. Innehållet skall hjälpa läsaren 

att förstå ansvarskanaliseringens koppling till skadeståndet, vad skadeståndet egentligen 

har för funktion samt visa på kopplingen mellan skadestånd och försäkring. I det 

nästföljande kapitlet redogörs för arbetsgivarens behov av ansvarsförsäkring i och med 

det omfattande ersättningsrisker som åvilar honom. Främst sker där en förklaring av 

ansvarsförsäkringens innebörd, kopplingen till skadeståndsrätten, försäkringens 

utformning, villkorssättning m.m. Det femte kapitlet i framställningen är ägnat åt att 

koppla samma dessa två typer av ansvarskanalisering och ställa dem mot skadeståndets 

funktioner. Där sker en redogörelse för de för- och nackdelar en sådan ansvars-

kanalisering innebär för den enskilde skadelidande samt för skadeståndet och dess 

ändamål. I det sjätte och avslutande kapitlet sker en diskussion kring det som fram-

kommit i redogörelsen nämligen kring olika typer av ansvarskanalisering, dess 

innebörd, konsekvenser m.m. samt en avslutande syfteanknytning.   
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2 ARBETSGIVARENS PRINCIPALANSVAR 

 

 

 

2.1 Inledning till parters ansvar på arbetsrättens område 

 

Det finns en relation av ömsesidigt ansvarstagande mellan arbetsgivare och arbets-

tagare. Arbetsförhållande är ett avtalsförhållande där en part förbinder sig att utföra 

visst arbete åt en annan i utbyte mot ersättning. Förhållandet grundar sig i 

anställningsavtalet och bägge parter har en rad rättigheter och skyldigheter i och med 

detta. Arbetstagaren skall uppfylla sitt anställningsavtal som reglerar arbetsuppgifter, 

arbetstider och mycket annat och arbetsgivaren skall i sin tur uppfylla de skyldigheter 

han har gällande löneutbetalningar m.m. Den svenska arbetsrätten är omfattande och det 

finns en rad lagar som reglerar arbetsgivar- och arbetstagarrelationen och skall skydda 

bägge parter. I denna relation intar dock arbetstagaren en underordnad roll gentemot sin 

arbetsgivare och arbetsplatsens ledning. Dock är det arbetsgivaren själv som har det 

yttersta ansvaret för det som sker inom ramen för verksamhetens drift. Detta innebär 

exempelvis att då en skada uppstår i samband med en yrkesutövning och den 

skadelidande yrkar ersättning för sin förlust så är det arbetsgivaren som blir ersättnings-

skyldig. Detta ansvar för verksamheten och de anställda framgår av skadeståndslagens 

regel om principalansvar. 

 

 

 

2.2 Skadestånd i arbetsrättsliga sammanhang 

 

En arbetsgivare kan bli ersättningsskyldig utifrån såväl arbetsrättsliga som skadestånds-

rättsliga regler gentemot sin arbetstagare. Det är dock inte enbart arbetsgivaren som kan 

utföra skadeståndsgrundande handlingar. Även arbetstagaren kan göra sig skyldig till 

olika avtalsbrott inom ramen för sin tjänst. Det kan t.ex. gälla åsidosättande av regler 

eller att genom brott eller oaktsamhet skada egendom eller person. Åläggande av 

allmänt skadestånd kräver dock i dessa fall stöd i lagstiftning
1
. Om skadestånds-

skyldigheten inte regleras i en speciallag så är skadeståndslagen tillämplig även på 

sådan skada som uppkommit inom anställningsavtalet.
2
 Generellt sett är skadeståndet, 

allmänt skadestånd eller ekonomsikt skadestånd, det övervägande sanktionsalternativet 

inom arbetsrätten såväl för arbetsgivare som för arbetstagare. Sanktionen återfinns i 

samtliga av de större arbetsrättsliga lagstiftningarna.
3
  

 

Det är lagstiftarens avsikt att skadeståndet i de flesta fall skall vara den vanligaste 

sanktionstypen även inom arbetsrättens område. Om skadestånd kan följa på en 

handling eller underlåtenhet av arbetstagaren får nämligen annan disciplinpåföljd ej 

åläggas arbetstagaren, om det inte finns stöd för detta i lagstiftning eller kollektivavtal.
4
 

Detta framgår av Lag om medbestämmande 62 §, som anger att skadestånd skall vara 

den huvudsakliga påföljden som arbetsgivaren normalt kan kräva till följd av 

                                                           
1
 Se bl.a. AD 1977:62, AD 1989:67 

2
 Glavå, M. (2006), s 65 

3
 Se MBL 54-59 §§, LAS 38-39 §§, LOA 28-29 §§. 

4
 MBL 62 § 
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arbetstagarens avtalsbrott, så länge uppsägning eller avskedande inte är aktuellt enligt 

Lag om anställningsskydd.
5
 

 

 

2.2.1 Culparegeln 

 

Skadeståndsrättens viktigaste grundprincip anses ofta vara den s.k. culparegeln. Denna 

regel innebär att skadestånd vid person- eller sakskada endast blir aktuell om skade-

vållaren handlat med dolus
6
 eller culpa

7
. Rena olyckshändelser leder således ej till 

ersättningsansvar. Regeln återfinns i skadeståndslagen 2 kap 1 § och lyder: 

 

”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall 

ersätta skadan.”
8
 

 

Ansvar enligt denna regel innebär därmed ett ansvar för uppsåtligt eller oaktsamt 

handlande som lett fram till någon form av skada. Istället för uppsåt och oaktsamhet kan 

ibland användas beteckningar som ”fel eller försummelse”, vilket exempelvis är fallet i 

skadeståndslagens regel om principalansvaret.
9
 Detta ansvar, som återfinns i 

skadeståndslagen 3 kap 1 §, är ett exempel på en skärpning i skadeståndsansvaret. 

Regeln innebär att den grundläggande huvudregeln om att endastden som vållat skadan 

skall ersätta den, frångås. Den innebär nämligen att en arbetsgivare, eller annan ansvarig 

huvudman, kan bli ersättningsskyldig även utan egen oaktsamhet eller uppsåt. Den 

arbetsgivare som har en arbetstagare i sin tjänst svarar nämligen även för en annan 

persons, arbetstagarens, culpa.
10

 

 

 

 

2.3 Principalansvaret 

 

 

2.3.1 Bakgrund till principalansvarets uppkomst 

 

Före tillkomsten av den skadeståndslag som idag gäller var arbetsgivarens ansvar 

begränsat till att enbart gälla för de anställda som tillhörde drifts- eller arbetsledning 

eller i övrigt hade en ansvarsfull ställning. I och med införandet av 1972 års 

Skadeståndslag vidgades ansvaret och det omfattar nu arbetsgivarens samtliga anställda, 

oavsett position. En sådan inställning hade redan tidigare utvecklats i rättspraxis och 

lagstiftaren ansåg det lämpligt att arbetsgivaren stod för risken att skador kan uppstå 

inom verksamheten.
11

 I propositionen till skadeståndslagen ges en viss motivering till 

detta arbetsgivaransvar. En företagare eller arbetsgivare svarar för sitt eget vållande 

genom culparegeln, om skador uppkommer i yrkesutövningen. Detta ansvar bör ej 

kunna kringgås genom att överlåta arbetet på en anställd och på så vis undgå 

ersättningsskyldighet. Skaderisker med koppling till verksamhetens drift samt 

                                                           
5
 Glavå, M. (2006), s 66 

6
 Dolus betyder som bekant avsikt eller uppsåt 

7
 Culpa betyder som bekant vårdslöshet eller oaktsamhet (försummelse) 

8
 Skadeståndslagen 2 kap 1 § 

9
 Hellner, J., Radetzki, M. (2006), s 127 

10
 Agell, A., Malmström, Å. (2005), s 320 

11
 Prop. 1972:5 s 1 
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ersättningsansvaret för sådana skador skall därför, även om det är nödvändigt att en 

delegering och överlåtelse av arbetet sker, inte kunna överföras.
12

 Det principalansvar 

som nu återfinns i skadeståndslagen motiverades delvis genom sådana argument och 

grundades även på den praxis
13

 som redan bildats på området.  

 

Arbetsgivaren skall numera anses ha det yttersta ansvaret för samtliga de skador som 

uppstår oavsett av vem dessa vållats, om rekvisiten för principalansvarets inträdande är 

uppfyllda. Detta utvidgade ansvar kan vidare motiveras med att arbetsgivaren ofta har 

en möjlighet att ordna och anpassa sin verksamhet på sätt så att riskerna minskar liksom 

en möjlighet att skydda verksamheten genom diverse försäkringar. Sådana åtgärder kan 

i regel en vanlig arbetstagare ej vidta.
14

 

 

 

2.3.2 Principalansvarets innebörd 

 

Denna ansvarsskärpande regel ålägger arbetsgivaren, kallad principalen, ett ansvar för 

all den skada som uppstår inom ramen för verksamheten och dess drift. Det innebär att 

arbetsgivaren kan bli ansvarig för såväl det egna vållandet som för någon annans 

vållande. Ansvaret leder till att det är arbetsgivaren, inte den anställde, som blir 

ersättningsskyldig i förhållande till utomstående för sådan skada som en arbetstagare 

vållat under tjänsteutövningen. Regeln återfinns i skadeståndslagen 3 kap 1 § och anger 

att: 

 

”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.”
15

 

 

I samtliga tre skadefall krävs att vårdlöshet eller oaktsamhet föreligger på den 

skadevållande arbetstagarens sida. Det är således inte fråga om något strikt ansvar för 

arbetsgivaren. Vissa rekvisit måste vara uppfyllda för att den uppkomna skadan skall 

falla inom detta lagrum och att principalansvaret därmed skall inträda. För det första 

skall den skadevållande vara i arbetsgivarens tjänst, d.v.s. vara arbetstagare. Vidare 

skall skadan ha orsakats genom fel eller försummelse eller genom brott. Slutligen skall 

handlingen vara begången i tjänsten. Är dessa rekvisit uppfyllda kan principalansvaret 

inträda och ersättning utgå i de tre fall lagrummet anger. Det är den första punkten, 

nämligen vållande av person- eller sakskada, denna framställning fokuserar kring då det 

är just dessa skadetyper som arbetsgivaren vanligen har möjlighet att försäkra sig mot 

genom tecknandet av ansvarsförsäkring.  

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Prop. 1972:5 s 181 
13

 Se exempelvis NJA 1967 s 164 där fråga om ansvarsplacering aktualiserades 
14

 Agell, A., Malmström, Å. (2005), s 328 f 
15

 SkL 3 kap 1 § 
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2.3.3 Skada genom fel eller försummelse 

 

Som redan nämnts är uttrycket fel eller försummelse jämförbart med beteckningarna 

uppsåt och oaktsamhet. D.v.s. att den skada som uppstått inte varit följden av en ren 

olyckshändelse utan att den faktiskt berott på att en person handlat felaktigt eller varit 

försumlig, oaktsam. För att avgöra om principalansvaret inträder krävs en vållande-

bedömning i det enskilda fallet. Sådana vållandebedömningar har aktualiserats på flera 

håll i rättspraxis. I NJA 1979 s 733 behandlades ett fall där en inhyrd grävmaskinist 

använt grävmaskinen på sådant sätt att betydande skador uppkommit på en villaägares 

fastighet. Villaägaren yrkade skadeståndsskyldighet p.g.a. grävmaskinistens för-

summelse. Grävmaskinisten hade bevisligen handlat i strid mot för branschen veder-

tagna normer. Dock ansåg domstolen, med tanke på maskinistens ringa ålder och 

bristande erfarenhet, att han inte kunde läggas till last för det inträffade med grund i 

någon försummelse då han utfört arbete han beordrats genomföra. I och med att 

domstolen i detta fall ej ansett att någon försummelse förelåg kunde inte heller 

arbetsgivaren hållas ansvarig enligt principalansvaret. sJust i detta fall ansågs dock 

arbetsgivaren ändå ansvarig, men istället p.g.a. att han låtit en så okvalificerad person 

utföra arbetet.  
 

 

2.3.4 Fel eller försummelse i tjänsten 

 

Ett annat rekvisit är att skadan skall ha uppstått i tjänsten. Arbetsgivaren ansvarar endast 

för sådan skada som uppstått genom en vållande handling som utförts vid tjänste-

utövningen. Rekvisitet gäller såväl ansvar för en arbetstagares vållande som ansvar för 

vållande av anlitad självständig företagare.
16

 I skadeståndslagens proposition tas 

rekvisitet upp till behandling. Skadeståndskommittén ansåg att arbetstagarens handlande 

skall ha ett funktionellt samband med tjänsten. Dock krävs inte att handlingen direkt 

avser ett fullgörande av tjänsteåliggandet eller ens att skadan skall ha vållats under 

arbetstid. Så länge den skadevållande handlingen inte inneburit ett markant avsteg från 

det som normalt sker inom verksamheten skall principalansvaret inträda.
17

 

 

Gällande misshandel, stöld eller andra liknande brottsliga handlingar ansåg skadestånds-

kommittén att principalansvaret inträder endast då skadefallet typiskt sett tillhör de 

beräkneliga riskerna som drivande av verksamheten medför eller att det skett vid 

fullgörande av de arbetsuppgifter den anställde har. Som exempel framlägger 

kommittén här att principalansvaret inträder om en överordnad skulle misshandla en 

underordnad anställd. Kommittén lyfte då fram situationer där arbetets karaktär gett 

skadevållaren särkskild möjlighet att föröva det brott som begåtts.
18

 Rekvisitet 

behandlades även i NJA 2000 s 380 där domstolen dock ansåg att en biträdande jurist 

som gjort sig skyldig till bedrägeri i samband med ett fastighetsköp å en klients vägnar 

ej handlat i tjänsten och att principalansvar därför inte inträdde för arbetsgivaren. Den 

biträdande juristen hade i samband med ett uppdrag för fastighetsförvärv förskingrat 

ekonomiska medel som skulle finansiera klientens köp. Som en del i förskingringen 

togs ett lån med en felaktig fullmakt. Långivaren yrkade därpå att principalansvaret 

skulle inträda och att advokatbyrån skulle bli ersättningsansvarig för den skada som 

                                                           
16

 Hellner, J., Radetzki, M. (2006), s 161 
17 Prop. 1972:5 s 479 f 
18 A prop s 480 
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uppstått i och med händelsen. Diskussionen i domskälen gällde såväl fråga om 

funktionellt samband som att det skall föreligga ett vidsträckt arbetsgivaransvar även för 

sådant som sker utanför ramen för tjänsteutövningen. Domstolen ansåg att det finns skäl 

att kräva ett nära samband med arbetsgivarens verksamhet och den handling som skett 

för att det skall anses begånget i tjänsten. I detta fall ansågs bedrägeriet således ej ha ett 

sådant nära samband att principalansvar inträtt för advokatbyrån och talan ogillades. 

Kravet på funktionellt samband skall för övrigt, enligt skadeståndslagens förarbeten, 

innebära att den uppstådda skadan varit någorlunda beräknelig inom den typ av 

verksamhet som bedrivits.
19

 

 

Vidare gäller att opåräkneliga eller abnorma handlingar såsom sabotage eller dråp, 

begångna av arbetstagaren, faller utanför även om de sker i tjänsten.
20

 Detta uttrycks 

bl.a. i SOU 1964:31 där det från ansvaret undantas just sådan handling som det med 

hänsyn till verksamhetens eller arbetsuppgifternas art saknas skälig anledning att anta 

skulle kunna inträffa.
21

  

 

Till denna diskussion kan även hänföras NJA 1960 s 644 vilket visar en behandling av 

dessa frågor även innan skadeståndslagens tillkomst. Där hade arbetstagare vid ett åkeri 

i samband med en transport och hämtning av gods stulit egendom av det slag som 

förvarades i det lager till vilket de hade tillträde. Domstolen ansåg då att stölden haft 

sådant samband med åkeriets uppgifter att arbetsgivaransvaret skulle inträda. Trots att 

handlandet inte varit normalt för arbetet har det sådant samband med arbetsutövningen 

att det kan hänföras till tjänsten. Om de anställda istället skulle ha stulit egendomen på 

sin fritid, d.v.s. utan samband med tjänsten, faller handlingen och skadan givetvis 

utanför principalansvaret och personerna blir skadeståndsskyldiga enligt de allmänna 

skadeståndsreglerna.  

 

 

2.3.5 Ren förmögenhetsskada vållad genom brott 

 

För den andra punkten i lagrummet, gällande ren förmögenhetsskada, krävs att skadan 

vållats genom ett brott. I skadeståndslagen 1 kap 2 § ges en definition av ren 

förmögenhetsskada, nämligen att med detta menas sådan ekonomisk skada som 

uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Det förutsätts 

dock även vid denna skadetyp att handlandet haft samband med utövandet av arbetet, 

d.v.s. att det skett i samband med tjänsten och att beteendet har visst samband med 

arbetsuppgifterna. En ren förmögenhetsskada kan exempelvis uppstå genom stöld, 

bedrägeri eller annat som försämrar ett företags eller en privatpersons ekonomi, utan att 

vara ett resultat av en annan skadetyp. I realiteten är det dock sällan, men icke uteslutet, 

att sådana skador omfattas av principalansvaret.  

 

 

2.3.6 Kränkning enligt 2 kap 3 § 

 

Den sista punkten i principalansvaret täcker sådan skada som uppstår p.g.a. att 

arbetstagaren kränker någon på sätt som anges i skadeståndslagen 2 kap 3 §. Det skall 

då gälla en allvarlig kränkning genom brott som innefattar ett angrepp mot den 

                                                           
19

Prop. 1972:5 s 479 
20

 Hellner, J., Radetzki, M. (2006), s 161 f 
21

 SOU 1964:31 
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skadelidandes person, frihet, frid eller ära. Exempel på sådana brott är misshandel, 

mordförsök, människorov, rån, ofredande, hemfridsbrott, olaga diskriminering, 

ärekränkningsbrott m.fl. allvarligare brott. Även här finns kravet att händelsen skall vara 

hänförlig till tjänsteutövningen och ha samband med arbetet och arbetsuppgifterna för 

att principalansvaret skall bli aktuellt. Som nämnts är dock den vanligaste skadetypen 

person- eller sakskada och kränkning leder mer sällan till att principalansvaret för 

arbetsgivaren aktualiseras.  

 

 

2.3.7 Övriga skadefall 

 

Utöver det som nu framgått svarar arbetsgivaren även vid s.k. anonyma fel. D.v.s. då 

vållandet inte kan tillskrivas en viss person eller om det inte går att fastslå vem inom 

exempelvis företaget som har brustit i sin aktsamhet och därmed vållat skadan. Även 

s.k. kumulerade fel ansvarar arbetsgivaren för. Dessa inträder då det skett flera mindre 

fel av olika arbetstagare och att felen var för sig inte skulle vara tillräckliga för att leda 

till skadeståndsskyldighet för en enskild arbetstagare men som i stort innebär att det 

uppstått en skadeståndsgrundande skada eller förlust. Att det inte är möjligt att utreda 

vem som har vållat skadan eller om det finns många olika skadevållare är inte skäl nog 

för ett företag att undgå skadeståndsansvar. Den skadelidande har likväl rätt till 

ersättning och ansvaret tillfaller därför även i dessa fall arbetsgivaren.
22

  

 

 

 

2.4 Arbetsgivar- och arbetstagarbegreppen, arbetstagarens ansvar m.m. 

 

 

2.4.1 Arbetsgivar- och arbetstagarbegreppen 

 

Det är den ansvarige arbetsgivaren som enligt principalansvaret blir ersättningsskyldig. 

Frågan kan då uppkomma vem i verksamheten som skall ses som ansvarig. Inom 

arbetsrätten är en vanlig definition att arbetsgivare är den fysiska eller juridiska person 

som är arbetstagarens motpart i anställningsförhållandet. Detta framgår exempelvis ur 

domstolens framställning i AD 1992:21. En arbetstagare å sin sida är, enligt uttalande i 

bl.a. AD 1982:105, den person som till följd av avtal utför arbete inom arbetsgivarens 

verksamhet eller för dennes räkning. Arbetsgivarbegreppet har även diskuterats i AD 

1984 nr 141 och AD 1996 nr 66 där domstolen uttalar att de offentligrättsliga subjekten, 

som staten, primärkommuner och landstingskommuner, är de som i formell juridisk 

mening är den offentliganställdes arbetsgivare. 

 

Således kan arbetsrättens arbetstagarbegrepp vara vägledande vid bestämningen av vem 

som skall ses som arbetsgivare. Arbetstagarbegreppet har till skillnad från arbets-

givarbegreppet fått en definition inskriven i skadeståndslagen., där 6 kap 5 § anger: 

 

 ”Vid tillämpning av denna lag likställes med arbetstagare 

1. Den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och annan 

som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring, 

                                                           
22

 Hellner, J., Radetzki, M. (2006), s 160 
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2. Den som under utbildning vid skola eller vård i anstalt utför arbete som till sin 

art liknar sådant som vanligen utföres av arbetstagare, 

3. Den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande 

dem som förekommer i anställningsförhållanden.”
23

 

 

Ibland kan dock flera olika personer ses som arbetsgivare och bedömningen blir då mer 

komplicerad. Eftersom det är den som är att se som ansvarig arbetsgivare i förhållande 

till den skadevållande arbetstagare som skall bära ansvaret enligt principalregeln, är det 

viktigt att arbetsgivarbegreppet utreds i det enskilda fallet. I propositionen till 

skadeståndslagen
24

 lyfts fram att den som enligt exempelvis semesterlagen betraktas 

som arbetsgivare också är den som kan hållas ansvarig i dessa situationer. Vid olika 

former av utlåning skulle arbetstagaren i arbetsrättsligt hänseende anses vara anställd i 

det företags tjänst där han har sin egentliga sysselsättning. Då utlåningen är av sådan 

omfattning att arbetstagaren utåt sett framstår som helt jämställd med det andra 

företagets egna arbetstagare kan det företaget, ur skadeståndsrättslig synpunkt, anses 

vara arbetsgivare åt skadevållaren. Anställningens och utlåningens omfattning kan 

därför vara avgörande i sådana fall. Som regel gäller dock att det är den arbetsgivare 

som närmast har kontroll över arbetstagaren och svarar för arbetsledningen för den 

aktuella arbetsuppgiften som kan bli ansvarig.
25

  

 

 

2.4.2 Arbetstagarens eget ansvar 

 

Genom principalansvaret blir inte den enskilde arbetstagaren ersättningsskyldig i 

förhållande till den utomstående person som lidit skada. Detta är ett starkt skydd för en 

skadevållande arbetstagare och ytterligare begränsningar i ersättningsansvaret finns. 

Enligt skadeståndslagen 4 kap 1 § kan nämligen arbetstagaren själv endast bli ansvarig 

då synnerliga skäl föreligger. Detsamma gäller arbetsgivarens möjlighet att kräva 

skadestånd av arbetstagaren för uppstådd skada. Utrymmet för sådant skadestånds-

anspråk är mycket begränsat.
26

 Det går således att påstå att arbetstagaren besitter ett 

starkt skydd i skadeståndssammanhang vid sin tjänsteutövning. 

 

I skadeståndslagen 4 kap 1 § återfinns denna regel om arbetstagarens skadestånds-

ansvar, som stadgar att: 

 

”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.”
27

 

 

Endast vid synnerliga skäl kan arbetstagaren ensam hålls ansvarig för sitt handlande. 

Anledning till denna begränsning kan motiveras med att arbetsgivaren, som ytterst 

ansvarige för verksamheten, så långt det är rimligt skall ha ansvar även för 

arbetstagarens vållande. Detta framgick även av förarbetena till skadeståndslagen då 

                                                           
23

 SkL 6 kap 5 § 
24

 Prop. 1972:5 om förslag till skadeståndslag m.m. 
25

 Prop. 1972:5 s 478 f 
26

 Glavå, M. (2006), s 65 f 
27

 SkL 4 kap 1 § 
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principalansvaret för samtliga anställda introducerades.
28

 Exempel på fall där 

ersättningsskyldighet tillfallit arbetstagaren själv är grov vårdslöshet, brottsligt hand-

lande, åsidosättande av centrala och för företaget viktiga redogörelser.
29

 Om arbets-

tagaren har eget ansvar för den skada som uppkommit och om arbetsgivaren i sådana 

fall redan utbetalat skadestånd till den skadelidande inträder en regressrätt gentemot den 

skadvållande arbetstagaren.
30

 
 

 

2.4.3 Jämkningsmöjligheter 

 

I skadeståndslagen 3 kap 6 § uppställs en jämkningsregel till förmån för en arbetsgivare 

som blivit ersättningsskyldig p.g.a. sitt principalansvar. Bestämmelsen anger att sådan 

sakskada som omfattas av principalansvaret kan jämkas om det anses skäligt med 

hänsyn till föreliggande försäkringar eller försäkringsmöjligheter. Därmed kan 

domstolen i fastställandet av ersättningsbeloppet ta viss hänsyn till försäkringar. Denna 

möjlighet kan motiveras med att den ekonomiska belastningen så långt som möjligt bör 

stanna på den skadelidande om det i det enskilda fallet är så att han själv haft eller borde 

ha haft sin egendom försäkrad. Detta samtidigt som den skadeståndsskyldige parten har 

saknat ansvarsförsäkring.
31

 Enligt rättspraxis
32

 bör dock regeln främst bli tillämplig i de 

fall då skadorna blivit så stora att det ekonomiska beloppet överskrider det 

försäkringsbelopp som angetts i ansvarsförsäkringen. 
 

                                                           
28

 Se ovan under avsnitt 2.3.1 
29

 Agell, A., Malmström, Å. (2005), s 329 f 
30

 Se nedan under avsnitt 3.2.2 
31

 Agell, A., Malmström, Å. (2005), s 340 f 
32

 Se exempelvis NJA 1996 s 118 
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3 SKADESTÅND OCH KOPPLINGEN TILL FÖRSÄKRINGSRÄTTEN 

 

 

 

3.1 Skadeståndets funktioner m.m. 

 

Skadestånd är den ekonomiska ersättning som skall utges till en skadelidande i syfte att 

kompensera för den förlust som uppstått till följd av en skada. Skadeståndet är som 

redan berörts ett mycket vanligt och centralt sanktionsmedel såväl inom arbetsrätten vid 

person- och sakskada, som inom andra rättsområden. Det finns en rad bestämmelser 

som under olika förhållanden reglerar rätten till skadestånd, såväl allmänna 

skadeståndsrättsliga regler som speciella sanktionsbestämmelser inom särskilda 

områden. I regel finns fyra olika skadetyper som kan leda till ekonomisk ersättning, 

nämligen personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning. I samtliga 

dessa skadefall skall skadeståndet åtminstone medföra att den ekonomiska förlusten 

flyttas över från den skadelidande till skadevållaren.
33

 

 

För att ett skadestånd skall bli aktuellt krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda, 

exempelvis kravet på orsakssamband mellan handling och uppstådd skada, samt att 

detta orsakssamband är att se som adekvat. Skadeståndsskyldighet uppstår ej om det 

inte inträffat någon skada alls eller om en skada uppstått, men av en annan orsak än den 

påstådda handlingen.
34

 Kravet på orsakssamband är allmänt gällande för skade-

ståndsrätten och har samma betydelse oavsett om det handlar om ansvar för t.ex. 

vållande eller för strikt ansvar. Vidare skall skadeståndet endast ersätta sådan skada som 

uppstått till följd av en ansvarsgrundande handling eller händelse. Arbetsgivarens 

ansvar sträcker sig därför inte längre än de skadevållande handlingar som omfattas av 

principalansvaret.
35

 Vid ansvar för culpa skall just den culpösa handlingen varit 

skadeorsak och vid strikt ansvar skall det vara just den ansvarsgrundande handlingen 

som är orsak till att skada uppstått.
36

 För arbetsgivarens skadeståndsansvar gäller dock 

vanligen att det skett en person- eller sakskada till följd av fel eller försummelse inom 

den verksamhet denne ansvarar för och principalansvaret är ett ansvar för vållande, ej 

ett strikt ansvar. Vidare gäller även culparegeln som en sådan grundläggande princip för 

arbetsgivaren. Denna regel frångås dock, som framkommit, då det gäller just 

principalansvaret för de anställda. 

 

I denna studie skall skadeståndet främst sättas i relation till ansvarskanalisering (genom 

principalansvar eller ansvarsförsäkring) och dess inverkan på ersättningsrätten varpå 

relevansen främst ligger i att se vilken funktion skadeståndet är tänkta att fylla. 

Kanaliseringen innebär att skadeståndets ekonomiska ansvar förs bort från den egentlige 

skadevållaren till en annan part. Som kommer att framgå nedan i denna framställning 

har det i en mängd litteratur, och även på annat håll, förts diskussioner kring om 

exempelvis en ansvarsförsäkring skulle innebär att någon av skadeståndets funktioner 

motverkas.
37

 Vid talan om skadeståndets funktioner brukar främst nämnas den 

reparativa, preventiva, kostnadsplacerande och pulvriserande funktionen. Vissa 

författare har dock gjort en skillnad på skadeståndets funktion i allmänhet, kallat ex 

                                                           
33

 Hellner, J., Radetzki, M. (2006), s 39 
34

 A a s 195 f 
35

 Bengtsson, B., Strömbäck, E. (2006), s 143 
36

 Hellner, J., Radetzki, M. (2006), s 195 f 
37

 Denna kritik kommer att beröras i kapitel 5 i denna framställning 
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ante, och dess funktion i det enskilda redan inträffade skadefallet, kallat ex post. Vid ex 

post skulle då den reparativa funktionen vara den viktigaste, då den enskilde 

skadelidande vill ha ersättning för den förlust som förorsakats honom. Vid ex ante 

skulle istället den preventiva funktionen vara företrädande då det handlar om att skydda 

samhället och framtida skadelidande mot att skada uppstår. Den viktigaste funktionen i 

allmänhet vore då att försöka undvika eller förhindra att liknande skador uppstår i 

framtiden, genom att exempelvis motivera till ett mer aktsamt handlande från 

samhällsmedborgarna.
38

  

 

 

3.1.1 Reparativ funktion 

 

Den reparativa funktionens syfte brukar beskrivas så att den skadelidande genom 

skadeståndet skall sättas i samma ekonomiska situation som om skada aldrig uppstått. 

Reparationen skall således innebära att den skadelidande själv inte drabbas av någon 

ekonomisk förlust för en händelse vållad av annan. Därför är det specifika belopp som 

skall utbetalas tänkt att faktiskt täcka de kostnader som uppstått i och med det 

inträffade. Vid personskada kan det exempelvis gälla ersättning för förlorad 

arbetsinkomst, kostnader för läkarbesök, sjukgymnastik, inköp av hjälpmedel m.m. Vid 

sakskada kan det istället handla om utgifter som uppstår till följd av införskaffandet av 

en motsvarande egendom, kostnader för att hyra en annan egendom, reparations-

kostnader m.m. Det kan därmed sägas handla om en sorts ekonomisk reparation av 

skadan och dess följder. 

 

Denna funktion benämns ofta som skadeståndets viktigaste och mest betydelsefulla, 

åtminstone för den skadelidande individen. Det är tänkt att reparationen skall finansieras 

av den skadevållande personligen, men i realiteten sker dock ersättningen vanligen 

genom en, av den skadelidande eller den skadevållande, tecknad försäkring.
39

  

 

 

3.1.2 Preventiv funktion 

 

Skadeståndets preventiva funktion handlar istället om att undvika att liknande skador 

uppstår i framtiden. Det kan gälla såväl en allmänpreventiv som en individualpreventiv 

effekt. Med det förstnämnda menas att människor i allmänhet kommer att handla på sätt 

som är mer aktsamt och som inte medför att skada kan uppstå p.g.a. att de erhållit en 

vetskap om att en skadeståndsskyldighet annars kan aktualiseras. Det senare syftar på 

att den enskilde skadevållaren i framtiden aktar sig för sådant oaktsamt handlande och 

på så vis undviker skadeståndsanspråk. Tanken är då att den skadevållande genom 

skadeståndet skall förmås vara mer uppmärksam och aktsam i framtida situationer av 

samma slag.
40

  

 

Vidare kan det skiljas på en allmän prevention och en ekonomisk sådan. Den allmänna 

är den som nyss beskrivits, d.v.s. att förmå människor att inse vilka handlingssätt som 

bör undvikas eftersom att dessa kan leda till skada. Den ekonomiska handlar mer 

specifikt om att skadeståndet i sig skall skapa ett ekonomiskt motiv för att undvika 

skadeorsakande handlingar då en ersättningsskyldighet kommer innebära stora utgifter. 
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Denna typ av prevention har en tydlig koppling till försäkringsområdet. Som exempel 

på detta kan nämnas att en arbetsgivare på en industri kan ådra sig mycket stora 

ersättningsanspråk om en arbetstagare skadar sig vid t.ex. rengöring av en viss typ av 

maskin. P.g.a. maskinens utformning och säkerhetsbrister är skaderisken hög vilket lett 

till att även premien för den försäkring som skall täcka dessa skador blivit hög. Om 

arbetsgivaren då skulle byta ut denna maskin till en säkrare sådan och på så sätt minska 

skaderisken och därmed även premiebeloppet, har en sorts ekonomisk prevention 

skett.
41

 

 

Liksom det reparativa syftet har även denna preventiva funktion tillerkänns vara bland 

de viktigaste, främst då ur ett samhällsperspektiv. Frågan om skadeståndets betydelse-

fullaste funktion har dock engagerat många, vilket redan omnämnts. Hellner och 

Radetzki refererar till Lundstedt som exempelvis lyft fram vikten av att skadestånds-

regleringen skall föra med sig att antalet skador minskar, genom ett mer aktsamt 

handlande, hellre än att tillerkänna den ekonomiskt reparativa funktionen högre 

väsentlighet. Reparation innebär att den skada som redan uppstått skall kompenseras på 

något sätt. Att medföra att vårdslösheten i samhället minskar och uppmuntra till 

försiktighet och aktsamhet hos människor i allmänhet bör, enligt den refererade 

Lundstedt, innebära att en mer betydande allmän trygghet i samhället uppstår. En lyckad 

prevention skulle med denna motivering leda till ett minskat behov av skade-

reparation.
42

 

 

 

3.1.3 Kostnadsplacerande funktion 

 

Då det talas om den kostnadsplacerande, eller förlustöverflyttande, funktionen är 

innebörden att den ekonomiska förlusten skall flyttas från den skadelidande till den 

skadevållande. Detta har vid första anblicken en tydlig koppling till reparationen, som 

skall låta skadevållaren ersätta den skadelidande för de förluster som uppstått. En skada 

följs ofta av en mängd olika utgifter och behovet av en överföring av dessa kostnader 

till skadevållaren är därmed högst relevant. Hellner och Radetzki pekar dock i dessa 

sammanhang på vissa skillnader mellan just denna kostnadsplacering och reparation. 

Främst i fall då en försäkring föreligger på endera sidan. Överflyttningen av förlusten 

sker då nämligen från den skadelidande till det försäkringsbolag som denne tecknat 

försäkringsavtal med, eller från den skadeståndsskyldige till ett försäkringsbolag som 

denne är i avtalsförhållande med. Vid fall med tecknade försäkringar sker således ingen 

direkt överflyttning av förlusten mellan parterna. Detta kan även uttryckas så att om 

brand uppstår för ett företag med brandförsäkring kommer försäkringsbolaget stå för 

den ersättning skadan inneburit och någon överflyttning kommer inte ske. Reparation å 

sin sida sker dock oavsett var ersättningen kommer från. Ett skadestånd, till skillnad 

mot en försäkringsersättning, medför att den ekonomiska förlusten går över från den 

skadelidande till den skadeståndsskyldige.
 43

  

 

Vid en tecknad ansvarsförsäkring kommer ytterligare en aspekt in. I dessa fall kommer 

nämligen hela kollektivet av försäkringstagare stå för skadan i och med sina premie-

betalningar och någon förlustöverflyttning mellan skadelidande och skadevållande är 

det då ej tal om. I fall där skadan täcks av exempelvis en arbetsgivares ansvars-
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försäkring sker ingen överflyttning till honom personligen eller till företaget, utan 

ansvaret kanaliseras till försäkringsbolaget och ersättningen finansieras av kollektivet 

med premiebetalare. Vidare kan nämnas att den kostnadsplacerande eller överflyttande 

funktionen inte heller realiseras vid exempelvis bristande ekonomiska resurser på den 

skadevållandes sida. Finns inga ekonomiska resurser kan inte den ekonomiska förlusten 

flyttas.
44

 

 

 

3.1.4 Pulvrisering av förlust 

 

Ytterligare en ofta omnämnd, om än inte lika huvudsaklig, funktion är att skadeståndet 

medför att förlusterna pulvriseras, eventuellt att riskerna fördelas i fall med 

ansvarsförsäkring. Även denna funktion uppvisar tydliga samband med försäkrings-

rätten då det främst är vid just försäkring som funktionen inträder. Tecknande av 

ansvarsförsäkringar m.m. innebär som redan framgått att försäkringsbolaget, inte 

skadevållaren, står för den ekonomiska förlusten. Genom att teckna en försäkring och 

betala försäkringspremien kommer kostnaderna att sprids ut och skadevållaren undviker 

den stora utgift som ett skadeståndsanspråk medför. Detsamma gäller för tecknade 

olyckfallsförsäkringar, brandförsäkringar o.s.v. Hela kollektivet av premiebetalare, och 

därmed alternativa skadevållare eller skadelidande, står då för förlusten. Genom att 

teckna ett sådant försäkringsavtal sker en sorts pulvrisering av risken för att förlust 

inträder. Försäkringen innebär just en risköverföring till försäkringsbolaget och 

premiebetalarna.  

 

Denna funktion gäller dock inte helt uteslutande för fall med företagsförsäkring. 

Funktionen kan nämligen inträda även vid skadestånd, om skadeståndsskyldigheten 

exempelvis drabbar staten eller ett större företag. Dessa organ har både resurser och 

möjligheter nog att t.ex. vid kontinuerliga skadeståndsanspråk låta kunder, genom 

prishöjning och liknande, betala ersättningen eller som staten sprida kostnaderna på 

skattebetalare. För en privat skadevållande individ är dock möjligheten till förlust-

pulvrisering obefintlig. Privatpersonen bör teckna en ansvarsförsäkring för att denna 

funktion skall inträda.
45

 

 

 

 

3.2 Arbetsgivarens skadeståndsskyldighet och arbetstagarens ställning 

 

 

3.2.1 Arbetsgivarens ansvar över sina anställda 

 

En skada som orsakas av en arbetstagare i tjänsten kan i regel ersättas av arbetsgivaren. 

Den skadelidande har rätt till ersättning vid skador uppkomna av en vållande 

arbetstagare och ett ersättningsanspråk kommer att landa på den arbetsgivare som får 

bära ansvaret. Denne har dock möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring för skador som 

uppstår i samband med verksamheten samt skador till följd av sina arbetstagares 

vållande. Ansvarsförsäkringen har i dessa sammanhang åtminstone två starka fördelar, 

som skall återkommas till nedan. Den medför dels att den skadelidande får ut den 

ersättning han är berättigad, dels att kostnaderna som skadeståndet medför överförs till 
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försäkringsbolaget och förlusten för arbetstagaren blir därmed inte lika påfallande. 

Möjligheten att teckna sådan ansvarsförsäkring tillfaller även privatpersoner som i 

egenskap av fastighetsägare eller dylikt vill försäkra en trädgårdsmästare eller hemhjälp 

som utför arbete åt honom.
46

  

 

Arbetsgivaren har som framgått en omfattande skadeståndsskyldighet i och med sitt 

principalansvar. Ansvaret kan ses som ett sätt att kostnadsplacera de person- och 

sakskador som uppstår inom verksamheten, med viss lagstiftad begränsning. På detta 

sätt sker en kanalisering från arbetstagaren till arbetsgivaren, eftersom det bedömts mest 

troligt att just denne har de resurser som krävs för att skadestånd faktiskt skall 

utbetalas.
47

 Värt att upprepa här är att arbetsgivaren även kan hållas ansvarig för sitt 

eget vållande i enlighet med den allmänna culpabedömningen.
48

 Culpa in eligendo vel 

instruendo vel inspiciendo är en latinskt fras som sätter ord på just arbetsgivarens eller 

företagsledningens ansvar. Detta ansvar omfattar vållande vid val av, instruktion till och 

övervakning över de anställda och övriga som anlitats inom ramen för verksamheten.
49

   
 

 

3.2.2 Regressrätt 

 

Då en skada uppstått är ofta flera parter inblandade, särskild om en försäkring 

föreligger. Det kan exempelvis gälla en brandförsäkrad egendom som tar eld p.g.a. en 

persons vållande. Ersättningen skall då utgå ur brandförsäkringen, men den 

skadevållande kan trots detta få ersättningskrav riktat mot sig. Dock inte från den 

skadelidande, utan från dennes försäkringsgivare. I sådana trepartsförhållanden där en 

ansvarskanalisering uppstått finns ofta anledning till regressrätt för den som utgett 

ersättningen.
50

 

 

Regressrätten är följaktligen en rättighet för den som utgivit skadeståndet att få 

ersättning från den verklige skadevållaren. Sådan regressrätt arbetsgivaren tidigare hade 

gentemot den skadevållande arbetstagaren är numera nedsatt. Istället gäller nu 

skadeståndslagen 4 kap 1 § om arbetstagarens skadeståndsansvar gentemot såväl arbets-

givare som skadelidande.
51

 Lagrummet citerades ovan och innebär att skadestånds-

ansvar för arbetstagaren endast uppstår vid synnerliga skäl med hänsyn till handlingens 

beskaffenhet, arbetstagarens ställning m.m. 

 

Arbetstagaren ses således ej som ansvarig ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv varpå 

den arbetsgivare som utgett ersättning inom ramen för principalansvaret inte ges någon 

större möjlighet att rikta regresskrav mot arbetstagaren. Detta starkt inskränkta 

regressansvar kan ses som en möjlighet att skydda den svagare parten i arbets-

förhållandet och i dennes tjänsteutövning. Arbetstagarens egen skadeståndsskyldighet 

har anpassats och inskränkts så att kostnaderna faktiskt stannar på arbetsgivaren. 

Principalansvaret är en mycket grundläggande arbetsrättslig regel som skall medverka 

till att en arbetsgivare i sin roll som verksamhetsinnehavare eller ansvarig ledning 

besitter det yttersta ansvaret för skada eller förlust som uppstår för en utomstående (och 
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även anställda) inom ramen för verksamhetsutövningen. En full regressrätt skulle 

motverka detta skydd. Regressrätten kan dock, som berörts ovan, utövas då en 

arbetsgivare utbetalat skadestånd till en skadelidande trots att ansvaret fallit utanför 

principalansvaret.   

 

Till frågan om regressrättens omfattning har Hellner framhållit två rättspolitiska 

aspekter. Dels ur en försäkringsrättslig synpunkt då det anses viktigt att bilda en 

regressrätt som inte kommer att missgynna försäkringstagaren själv på något vis. 

Exempelvis genom att möjliggöra en regressrätt gentemot dennes familjemedlem eller 

liknande, som då blir ersättningsskyldiga. Dels sett ur en skadeståndsrättslig synvinkel 

då det rättspolitiska problemet istället ligger i hur regressrätten skall utformas så att 

skadeståndets funktioner faktiskt uppfylls.
52

 Den inskränkta regressrätten gentemot 

arbetstagaren, som nyss redogjorts för, är ett exempel där det är diskutabelt om 

skadeståndets preventiva funktion uppfylls. Där har lagstiftaren prioriterat arbets-

tagarens skydd i sin tjänsteutövning och gett arbetsgivaren det fulla ansvaret för den 

verksamhet han bedriver, istället för att lägga vikten vid att garantera att det är just 

skadevållaren som i slutändan blir drabbad av den ekonomiska förlusten.  

 

 

 

3.3 Försäkring kopplat till arbetsgivarens ersättningsansvar 

 

Det har redan nämnts att arbetsgivare, juridisk som fysisk person, kan teckna en 

ansvarsförsäkring som täcker de skadeståndsanspråk som kan komma att riktas mot 

företaget p.g.a. en uppstådd skada. Det finns dock en rad andra försäkringar för 

relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som exempel på sådan kan nämnas 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som tecknas av arbetsgivaren för att trygga den 

anställdes rätt till ersättning om denne blir skadad i sitt arbete. Ersättningarna enligt 

sådana försäkringar sker utifrån schablontabell. Skadeståndsanspråk som kan riktas mot 

företaget i dessa fall har dock sin främsta betydelse just när sådan trygghetsförsäkring 

saknas. Det är i de fall där ingen övrig försäkring är tecknad som det allmänna 

skadeståndsansvaret istället inträder.
 53
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4 ANSVARSFÖRSÄKRING TECKNAD AV ARBETSGIVARE 

 

 

 

4.1 Arbetsgivarens försäkringsbehov 

 

Principalansvaret innebär bland annat att ansvaret för en uppstådd skada kanaliseras till 

den som har lättast att förebygga skador, lättast att bära ett skadeståndsansvar och som 

har störst möjlighet att teckna en försäkring som täcker detta. Att skadeståndsansvaret 

ligger på arbetsgivaren är därför positivt, sett ur reparationssyfte. En enskild 

arbetstagare kan sällan anses ha de fulla ekonomiska resurser som krävs för att betala ett 

ersättningsanspråk. Sådan brist i ersättningen skulle i sin tur få negativa konsekvenser 

för den enskilde skadelidande liksom för den effektiva skadeståndsrätten i stort och dess 

funktioner.
 54

 

 

Som framgått bär arbetsgivaren en stor risk för att ersättningsanspråk kommer att riktas 

mot honom. Principalansvaret är en utvidgning av skadeståndsreglerna i det arbets-

rättsliga sammanhanget som innebär att en arbetsgivare inte bara innehar det egna 

ansvaret enligt den allmänna culparegeln, utan även ansvar för skada vållad av 

arbetstagare. Det egna ansvaret, även kallat ”organansvar”, innehas av de personer som 

utför handlingar för företagets räkning, nämligen VD, styrelseledamot eller liknande.
55

 

Denna omfattande, och dubbla, ansvarsgrund är en stark anledning för att teckna diverse 

försäkringar, och framför allt är ansvarsförsäkringen av stor vikt. Behovet av just en 

ansvarförsäkring är mycket påfallande och kan ses som ett bra sätt för företag och 

arbetsgivare att hantera riskerna för skadeståndsanspråk. Stora skadeståndsbelopp kan, 

även för större företag, ibland vara svåra att betala och kan leda till svåra ekonomiska 

konsekvenser. Då en ansvarsförsäkring tecknats har dock försäkringsbolaget tagit över 

denna risk och garanterar viss ersättning, även om företaget skulle sakna tillgångar.
56

 

 

 

 

4.2 Ansvarsförsäkring och skadestånd 

 

 

4.2.1 Om ansvarsförsäkringen och dess innebörd 

 

Ansvarsförsäkring tecknas vanligen av den som äger ett företag med en verksamhet 

inom vilken han eller hon kan bli ersättningsskyldig för person- eller sakskador hos en 

utomstående. Det kan gälla en bristfällig produkt som skadar en person, ett felaktigt 

instrument som skadar en kunds industriella redskap eller liknande.
57

 Försäkrings-

bolagets ansvar vid ansvarsförsäkring sträcker sig lika långt som det lagstadgade 

skadeståndsansvaret.
58

 En sak- eller personförsäkring tecknas mellan ett försäkrings-

bolag å ena sidan och en försäkringstagare å den andra. Det avtal som uppstår mellan 

dem är det försäkringsavtal som sedan är grunden för ersättningsregleringen i olika 

situationer. Försäkringstagaren betalar en premie till försäkringsbolaget som i sin tur 
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åtar sig att utge ersättning i olika omfattning till försäkringstagaren, om försäkringsfallet 

inträder. Vanligen är det en ekonomisk ersättning i likhet med skadestånd, men även 

åtaganden att låta reparera skadad egendom m.m. kan förekomma. Försäkringsgivaren, 

försäkringsbolaget, åtar sig sålunda genom detta avtal att ansvara för risken att en viss 

skada uppstår. Då försäkringsfallet inträffar, d.v.s. då risken förverkligas, kan 

försäkringstagaren vända sig mot försäkringsgivaren och få ersättning ifrån detta håll.
59

 

Vid ansvarsförsäkring handlar det i regel istället om att försäkringsgivaren åtar sig att 

skydda inte egendom eller person, utan skydda mot skadeståndsanspråk som riktas mot 

företaget.  

 

Försäkringsbolagens åtagande vid en ansvarsförsäkring kan sammanfattas i följande 

punkter: 

- utreda om skadeståndsskyldighet faktiskt föreligger 

- förhandla med den som kräver skadestånd om beloppets storlek m.m. 

- föra den försäkrades talan vid rättegång eller annat rättsligt förfarande samt betala 

de rättegångskostnader som den försäkrade inte kan utfå av sin motpart 

- betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge 
60

 

 

Försäkringen omfattar då det skadestånd som försäkringstagaren enligt gällande svensk 

rätt kan bli skyldig att utge på grund av fel eller försummelse av honom själv eller av 

honom anställd eller underordnad person. Ansvaret för anställda avser skador som dessa 

vållar i den försäkrade verksamheten, inte exempelvis skador som uppstår vid färd till 

och från arbetsplatsen. Gränsen för företagets försäkring brukar dras så att den omfattar 

sådana skador som inte täcks av den anställdes privatförsäkring.
61

  

 

 

4.2.2 Införandet skadeståndslagen och kopplingen till försäkringsrätten 

 

I 1972 års proposition om införande av skadeståndslagen berördes inte bara principal-

ansvarets utvidgning utan även försäkringsrätten och dess koppling till skadeståndet. 

Där omnämndes exempelvis att en av ansvarsförsäkringens yttersta effekter för 

arbetsgivare och företagare är att den just täcker skador som försäkringstagaren själv 

inte vållat. Försäkringen omfattar försäkringstagarens verksamhet och gäller för såväl 

honom som hans anställda. Dock med begränsningar såsom att ersättning normalt ej 

utges ur försäkringen för skada som uppkommit till följd av en olyckshändelse mellan 

två arbetskamarter.
62

  

 

Innan 1972 års Skadeståndslag infördes omfattade arbetsgivarens ansvar endast de 

arbetstagares som tillhörde drifts- eller arbetsledning. Dock gällde ansvarsförsäkringar 

även då samtliga anställdas vållande, oavsett om de vanligen inkluderades i ett 

principalansvar eller ej. Detta förklarades med att det ur ansvarsförsäkringen och 

försäkringsbolagets synpunkt var likgiltigt om den skadelidande riktade ansvaret direkt 

mot den anställde personligen eller mot den försäkrade arbetsgivaren.
63

 Idag är 

arbetsgivarens ansvar utvidgat och principalansvaret liksom ansvarsförsäkringen 

inbegriper samtliga anställda.  
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I förarbetena berördes frågan varför privatpersoner inte kan teckna ansvarsförsäkring 

som skyddar vid skador uppstådda i utövande av tjänst. Detta undantag har gjorts främst 

för att arbetsgivaren och dennes företagsförsäkring skall täcka de skador som uppstår 

inom verksamheten och därmed skydda arbetstagaren i sin yrkesutövning. Ytterligare 

anledning till att arbetstagaren inte kan skaffa en individuell försäkring mot sådan skada 

är att detta skulle försvåra försäkringsbolagens premiesättning då riskbedömningen blir 

alltför oförmånlig och omfattande. Dock kan det, exempelvis inom de yrkeskategorier 

där det är troligt och vanligt att arbetsgivaren inte tecknar någon försäkring, vara möjligt 

att göra diverse tillägg till privatförsäkringen. Även i fall då gränsen mellan privatliv 

och yrkesliv är svårbestämd är möjligheten till denna utvidgning möjlig. I propositionen 

nämns bl.a. läkare, lärare, dagmammor och skådespelare som exempel på yrken där 

sådana försäkringsmöjligheter erbjuds. Vidare anges att exempelvis advokater även kan 

teckna ansvarsförsäkring som omfattar ren förmögenhetsskada som kan uppstå i 

tjänsten.
64

 Nu erbjuder försäkringsgivarna vanligen en standardförsäkring men även 

möjlighet att anpassa den individuellt genom diverse tillägg.  

 

Sammanfattningsvis kan därmed förstås att ansvarsförsäkringen uppfyller åtminstone 

två viktiga syften. Å ena sidan har den en viktig ekonomisk funktion för företag och 

arbetsgivare då den skyddar mot oförutsedda utgifter i form av skadeståndskyldighet, å 

andra sidan skyddas även den skadelidande genom att öka möjligheterna för denne att få 

sin berättigade ersättning för den skada som uppstått.
65

   

 

 

4.2.3 Företagsförsäkring 

 

Ansvarsförsäkringen är en form av skadeförsäkring som kan tecknas av privatpersoner 

eller företag och täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga regler. Dess syfte uppnås dock vanligen hos företag då det är något 

mindre vanligt att en privatperson råkar ut för sådana anspråk. Den kan även täcka 

ersättningsskyldighet enligt vissa standardavtal hos företag. Försäkringen kan tecknas 

separat, men även som en del i ett försäkringspaket, exempelvis en s.k. kombinerad 

företagsförsäkring.
66

 Företag tecknar ofta sådana s.k. paketförsäkringar som innehåller 

olika avtalsvillkor och omfattar flera olika typer av skadesituationer. Det vanliga är att 

företagsförsäkringen innehåller en försäkring för brand och stöld m.m., en ansvars-

försäkring, en rättsförsäkring samt en försäkring mot skador till följd av avbrott i 

verksamheten.
67

 Försäkringens innehåll kan dock skifta något och framgår i sin helhet 

av försäkringsvillkoren hos det enskilda bolaget. Hos If benämns grundinnehållet i den 

kombinerade företagsförsäkringen som egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, 

ansvarsförsäkring och krisförsäkring.
68

 Även hos Folksam ingår fyra försäkringstyper, 

men de betecknas där som egendomsförsäkring, avbrotts-, extrakostnads- och 

hyresförlustförsäkring, ansvarsförsäkring samt rättsskyddsförsäkring.
69
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4.2.4 Skadeståndsprocessen vid fall med ansvarsförsäkring 

 

Då företaget, exempelvis genom en arbetstagares skadevållande inom tjänsten, får ett 

skadeståndsanspråk riktat mot sig tar det anlitade försäkringsbolaget över det praktiska 

ansvaret för situationen. Företaget måste ta kontakt med det försäkringsbolag de slutit 

avtal med samt se om skadefallet inryms under försäkringens villkor. Försäkrings-

bolaget å sin sida har då att granska skadeståndsanspråket för att se om yrkandet är 

berättigat eller om försäkringstagarens skyldighet inte räcker så långt. Då det är utrett 

om skadeståndsanspråket är berättigat ligger det på bolaget att försöka förhandla fram 

ett lämpligt och överenskomligt ersättningsbelopp. Om det är behövligt för att komma 

fram till en lösning innebär försäkringen även att bolaget kan företräda företaget i 

domstol angående skadeståndsanspråket. När ett slutgiltigt skadeståndsbelopp sedan är 

fastställt kommer försäkringsbolaget att stå för den utgiften. Det går att uttrycka saken 

så att försäkringsbolaget inträder i den skadevållandes ställe och tar över all relevant 

kontakt med den skadelidande gällande anspråket.
70

 

 

 

4.2.5 Försäkring i relation till skadeståndslagens bestämmelser 

 

Enligt förarbeten till skadeståndslagen framgår att lagen utformats så att den ansvariges 

utgifter för skadeståndsanspråket är eller åtminstone bör vara säkrad genom en ansvars-

försäkring.
71

 Detta framgår delvis av skadeståndslagen 3 kap 6 § där det anges att 

skadeståndsbeloppet vid sakskada kan jämkas om så vore skäligt med hänsyn till 

föreliggande försäkringar eller försäkringsmöjligheter. Föreligger således en sak-

försäkring skall utgifterna så långt möjligt även stanna på försäkringen hos den 

skadelidande. Enligt domskälen i NJA 1997 s118 påverkas denna jämkningsregel ej av 

graden av oaktsamhet. Där hänvisades även till skadeståndslagens proposition som 

angav att skadeståndsersättningen främst skall lösas genom de försäkringar som 

tecknats eller kan tecknas samt att skadeståndsreglerna därmed skulle tillerkännas en 

mindre betydelse. Sakskador skall, utifrån detta, i möjligaste mån ersättas genom just 

sådan skadeförsäkring den skadelidande tecknat. 
72

 

 

 

4.2.6 Jämkning av skadestånd 

 

I skadeståndslagen 6 kap 2 § återfinns den allmänna jämkningsregeln som anger att 

skadeståndsbeloppet kan jämkas om skadeståndsskyldigheten är att se som oskäligt 

betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Syftet 

med denna jämkningsmöjlighet är att skadeståndsrätten skall ge utrymme för att ta 

hänsyn till även sociala och privatekonomiska faktorer, för att kunna fylla funktionen av 

ett effektivt ersättningssystem.
73

 Det finns inget som motiverar till att bestämma skade-

ståndet till ett belopp som markant överstiger den ersättningsskyldiges ekonomiska 

tillgångar, eftersom att någon reparation då ändå inte kan realiseras fullt ut. 

 

Förekomsten av ansvarsförsäkring spelar in även här såtillvida att någon jämkning på 

grund av förhållandena på skadevållarsidan inte görs om ansvarsförsäkring finns. Ersätt-
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ningens storlek vid en ansvarsförsäkring avviker från skadeståndsrätten på så vis att ett 

självriskbelopp dras av. Detta, som är vad som återstår av skadeståndet för den 

skadevållande, är försäkringstagaren skyldig att betala direkt till den skadelidande.
74

 I 

ansvarsförsäkringen förekommer vidare maximibelopp för ersättning vilket berörs 

nedan i framställningen. 

 

 

 

4.3 Om försäkringsbolagets premiesättning, självrisk, förlustpulvrisering m.m. 

 

Genom att företagsförsäkringen är ett mycket elementärt och viktigt skydd för företag 

samt att typen av företag, dess omfattning, verksamhetstyp, storlek m.m. är närapå 

oändlig krävs flexibilitet från försäkringsgivarnas sida. Ansvarsförsäkringen måste 

därför vara utformad så att den ger skydd för de händelser som kan vara aktuella för 

varje företagare oberoende av inom vilken bransch han bedriver verksamheten. Detta 

innebär att den måste formas så att den passar till de olika speciella ersättningsbehov 

som föreligger för varje företag, även om många inom samma område ofta kan ha 

snarlika skyddsbehov.
75

 Det måste ges utrymme för en anpassning efter den enskilde 

kundens behov.  

 

Försäkringsvillkoren fastställs vanligen utifrån det behov det enskilda företaget har med 

hänsyn till dess verksamhet, risknivå, omfattning m.m. Dock finns även s.k. standard-

försäkringar med färdigställda försäkringsvillkor.
76

 För att kunna fastställa premienivåer 

och liknande använder sig försäkringsbolagen av en sorts avgiftstabell eller pris-

sättningssystem där de tar hänsyn till de olika risker som är förknippade med en viss 

verksamhet inom en specifik bransch. Genom att förändra villkoren från fall till fall kan 

försäkringen ge ett fullgott skydd för det enskilda företaget. Vanligen åtskiljs de 

försäkringar som skyddar vid inträffande av person- eller sakskador och de som även 

täcker rena förmögenhetsskador. Det förstnämnda brukar betecknas standard-

försäkring.
77

 Dock finns, enligt många större försäkringsbolags villkor, möjlighet till 

tilläggsförsäkring med villkor som även omfattar skadetyper med rena förmögenhets-

skador.  

 

För att försäkringspremien för företaget skall vara så låg som möjligt uppställer 

försäkringsbolagen ofta krav på att företaget arbetar för att minska skaderiskerna. Det 

kan exempelvis handla om vissa minimikrav såsom krav på godkända låsanordningar, 

tillgänglighet till första hjälpen-utrustning, brandsläckare, brandvarnare m.m. Är sådana 

minimikrav ej uppfyllda kan företagets självrisk öka. Den del i företagsförsäkringen 

som denna framställning koncentreras vid är dock den ansvarsförsäkring som täcker 

kostnader för skadeståndsanspråk riktade mot företaget. Riskerna för sådana utgifter 

skulle dock även kunna minska genom att exempelvis utöka kontrollen av företagets 

produkter eller att utföra diverse säkerhetshöjande utbildningar för de anställda. Att 

minska skaderisken och det oaktsamma handlandet hos anställda är därför ekonomiskt 

sett angeläget även för företag med tecknade ansvarsförsäkringar. 
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I och med att försäkringarna finansieras genom premiebetalningar från samtliga 

försäkringstagare är det möjligt att uppnå en omfattande och betydelsefull pulvrisering 

av ersättningsbeloppen. Det är de inbetalda premierna som används för att bekosta de 

utgifter som följer på ett skadeståndsanspråk riktat mot en försäkringstagare.
78

 Att 

pulvrisera kostnaderna nämndes även som en av skadeståndsets funktioner.
79

  

 

 

 

4.4 Ansvarsförsäkringens vanliga utformning  

 

En kombinerad företagsförsäkring kan sålunda anpassas till det enskilda företagets 

behov. Dock erbjuds även den grundförsäkring som ovan redogjorts för. Vid en 

granskning av flera större föresäkringsgivares grundvillkor framkommer att dessa 

villkor till stor del är desamma.
80

 I grunden handlar försäkringen om att genom 

ekonomisk ersättning bidra till att en skada eller liknande kan repareras. Försäkrings-

tagaren har rätt att genom sin försäkring få hjälp med kostnaden inom ramen för 

uppställda villkor. Det högsta skadeersättningsbeloppet som kan utges framgår av 

försäkringsavtalen men ligger enligt grundförsäkringarna vanligen på 10 miljoner 

kronor per skadetillfälle och maximalt 20 miljoner kronor per år. Ersättnings-

skyldigheten brukar även uttryckas så att försäkringsgivarens ansvar begränsas till ett 

försäkringsbelopp per skada och maximalt två försäkringsbelopp per försäkringsår.
81

 

Från denna ersättning dras en självrisk bestående av kostnader för skadestånd, 

sakkunnigutredning, förhandling, rättegång och räddningsåtgärder. Det är denna 

självrisk som försäkringstagaren (antingen som skadevållare eller skadelidande) själv 

står för. Om inget särskilt avtalats ligger grundsjälvrisken på 20 % av basbeloppet. 

Dock kan en särskild självrisk vara avtalad.  Självriskens belopp kan nämligen vara 

beroende av vad som orsakat den uppstådda skadan. Vid sakskada orsakad av 

exempelvis sprängningsarbeten uppgår självrisken till 0,5 basbelopp, medan självrisken 

är 30 % av skadebeloppet (mellan 1-10 basbelopp) för brandskada orsakad av svetsning, 

lödning m.m.
82

 Detta är således en utgift som försäkringstagaren alltid måste utge, om 

än i olika storlek, vilket innebär att en viss ekonomisk konsekvens kommer att uppstå 

även för en skadevållare som tecknat en ansvarsförsäkring.  

 

Försäkringsbolagets åtagande vid en ansvarsförsäkring inträder då ett skadeståndskrav 

riktats mot försäkringstagaren om det omfattas av försäkringens villkor och om utgiften 

beräknas överstiga den självrisk som avtalats. Vanliga undantag från grundansvars-

försäkringen är dock att den ej täcker straffskadestånd och inte heller för böter och 

viten. Vidare brukar även uppställas begränsningar för skada som orsakats av produkter 

med särskilda skadebringande egenskaper.
83
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5 ANSVARSKANALISERING 

 

 

5.1 Ansvarskanalisering – en inledning 

 

Ansvarskanalisering innebär att ansvar, exempelvis ett skadeståndsansvar, förs bort från 

den egentlige skadevållaren till en annan part. Det handlar om att låta en annan part 

inträda i skadesituationen för att underlätta för den skadelidande såväl som för den 

skadevållande i ersättningssammanhanget. Den ansvarskanalisering denna framställning 

fokuserat på, nämligen från en skadevållande arbetstagare upp till ett anlitat försäkrings-

bolag, är av två typer. Ansvarsförflyttningen sker först genom principalansvaret som 

leder den skadevållande arbetstagarens ansvar till den ansvarige arbetsgivaren. Där 

finns ett lagstadgad skydd
84

 för arbetstagaren och skaderisken och ersättnings-

skyldigheten läggs på den som ansetts ha yttersta ansvar över det arbete som utförs. 

Kanaliseringen stannar dock ej där. Då arbetsgivaren har tecknat en ansvarsförsäkring 

blir inte heller arbetsgivaren ekonomiskt drabbad av ett skadeståndsanspråk p.g.a. en 

arbetstagares vållande i tjänsten. Istället skall ersättning utbetalas från det skadestånds-

bolag som denne tecknat ansvarsförsäkring med. Denna kanalisering är till skillnad från 

principalansvaret frivillig, även om de flesta företag och arbetsgivare idag tecknar sådan 

försäkring.  

 

Att ersättningsansvaret kanaliseras bort från den som vållat skadan, och egentligen är att 

se som ansvarig, till någon som har lättare att ersätta skadan kan ses som positivt i 

många fall. Dock har det i litteraturen även uppmärksammats att sådan kanalisering kan 

medföra viss negativ påverkan på skadeståndets huvudfunktioner. Denna negativa och 

positiva syn på ansvarskanaliseringen skall redogöras för nedan. 

 

 

 

5.2 Kritik mot ansvarskanalisering och dess inverkan på skadeståndets funktioner 

 

 

5.2.1 Ansvarskanalisering och skadeståndets preventiva funktion 

 

Genom ansvarsförsäkring, och även arbetsgivarens principalansvar, sker som framgått 

en kanalisering av skadeståndsansvaret från den egentlige skadevållaren till en enligt 

lagen ansvarig arbetsgivare eller till en anlitad försäkringsgivare. Denna part är då 

skyldig att ersätta skada som uppstått. Skadeståndets funktioner har redan redovisats 

och kan endast i korthet sammanfattas med att det främst skall verka reparerande, 

preventivt, kostnadsplacerande samt pulvriserande. De funktioner som oftast lyfts fram 

som de viktigaste har dels varit den reparativa, som medför att den skadelidande får 

ersättning för de utgifter han ådragit sig i samband med skadan, och dels den preventiva 

funktionen, vars syfte är att öka aktsamheten för att minska skadeantalet i framtiden. 

Grovt sett kan man påstå att den reparativa funktionen främst gynnar den skadelidande 

som drabbats av skada och ekonomisk förlust, medan en effektiv prevention istället 

gynnar eventuella framtida skadelidande eller samhället i stort. 
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Den reparativa funktionen kan komma att uppnås än mer vid fall med ansvarsförsäkring 

än med fall utan. Försäkringsbolaget är mer ekonomsikt starka än en enskild 

arbetsgivare och sannolikheten att det berättigade ersättningsanspråket faktiskt utgår till 

den skadelidande bör anses öka. Samma princip gäller vid arbetsgivarens ansvar för 

arbetstagarens skadevållande, då att arbetsgivaren troligen har större ekonomiska 

resurser än en privatperson. Detta finns inte anledning att bestrida. Det är istället den 

preventiva funktionen som är fall för diskussion i detta sammanhang. 

 

Skadeståndets preventiva funktion har kort sammanfattat till syfte att motivera 

människor att handla på ett sätt som inte leder till att skada uppstår. Det skall motivera 

ett mer aktsamt handlingssätt och förebygga ett skadevållande handlande. Att någon 

annan än skadevållaren själv står för ersättningen har på vissa håll i doktrin ansetts 

kunna få den konsekvensen att preventionssyftet inte uppfylls. En anställd kan således 

genom oaktsamt handlande orsaka en skada utan att själv bära ansvaret. Arbetstagaren 

motiveras då inte till att handla mer aktsamt samtidigt som arbetsgivaren i sin tur inte 

heller har något behov av att motverka oaktsamt handlande eller skaderisker eftersom 

att ersättningsanspråket kommer att betalas av ett anlitat försäkringsbolag. Själva 

motivationen för att undvika framtida skador har på sina håll ansetts upphävd i och med 

detta. Den ekonomiska konsekvens som skadan kan komma att innebära för 

skadevållaren är kraftigt reducerad och ibland obefintlig, så visst finns grund för att 

ställa sig frågande till om preventionsfunktionen uppfylls.
85

  

 

Bladini redogör i en artikel för de fem mål som den kände skadeståndsteoretikern 

Calabresis uppställt och menar utifrån dessa att det svenska skadeståndsrättsliga 

systemet inte innehåller tillräckliga regler för att innebära att skadeförebyggande och 

begränsande åtgärder uppnås. Därför kan inte heller någon större ekonomisk prevention 

upprätthållas. För att prevention skall anses vara uppfylld har således dessa fem mål 

uppställts. För det första att ersättningsreglerna skall syfta till att skapa ett ekonomiskt 

incitament att förebygga skador. D.v.s. att skadekostnaderna skall placeras så att den 

potentielle skadevållaren kommer att väga den ekonomiska risken för att skada inträffar 

mot kostnaderna för att förebygga samma skada. För det andra måste skadekostnaderna 

spridas så att ingen hotas av ekonomisk katastrof p.g.a. att skadekostnaden drabbar en 

enskild person alltför hårt. För det tredje skall skadekostnaderna och kostnaderna för att 

undvika en skada läggas på den som genom sitt handlande och sin relation till 

skadevållaren bör bära dessa kostnader. För det fjärde bör skadekostnaderna placeras på 

den som är lämpligast att bära den, antingen p.g.a. sin ekonomiska kapacitet eller sin 

roll i samhället. För det femte och sista skall alla dessa mål optimeras för att sträva efter 

ett undvikande av höga kostnader för samhället. Detta gäller både skadekostnader och 

kostnader för att undvika dem.
86

 

 

Bladini motiverar sitt påstående om att den svenska rätten inte kan ses som ekonomiskt 

preventiv genom att den inte innehåller regler som stimulerar till skadeförebyggande 

och skadebegränsande åtgärder. De personer som endast har ett begränsat ekonomiskt 

ansvar kommer inte vara lika benägna att förebygga skador som den som får betala alla 

kostnader till följd av en skada. Ju större del av skadeståndskostnaden personen själv 

bär, desto större blir den ekonomiska motivationen för att förebygga skadors uppkomst 

och begränsa effekten av inträffade skador.
87

 Denna motivation frångås till viss del 
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genom det ansvar arbetstagaren faller under samt den möjlighet arbetsgivaren har att 

teckna försäkringar som skall täcka kostnader till följd av uppstådd skada. 

 

Vid bemötandet av kritiken mot ansvarsförsäkringens inverkan har Roos i sin 

framställning om ersättningsrätt och ersättningssystem lyft fram att det finns många 

andra faktorer än de rent ekonomiska som styr en människas beteende och påverkar den 

ekonomiska preventionen. Denna ekonomiska prevention kan exempelvis upprätthållas 

genom självriskbelopp och annat som den skadevållande själv får bära, vilket skulle 

innebära att det skadevållande handlande inte upprepas i framtiden. Vidare finns det 

vanligen inskrivet i försäkringsvillkoren att arbetsgivaren eller företaget skall upprätt-

hålla en viss nivå av förutseende, den s.k. moralklausulen, samt vidta vissa säkerhets-

åtgärder m.m. för att försäkringsavtalet skall behålla sin giltighet. Därför skulle det 

finnas anledning för ett företag att försöka motverka att skador uppstår trots en 

föreliggande kanalisering.
88

 För den allmänna preventionen kan nämligen premie-

sättningen och självrisken anses spela en stor och viktig roll för den skadevållande i 

sådana sammanhang. Detta just på grund av det faktum att premiesättningen vanligtvis 

ökar hos företag med bristande säkerhet m.m. vilket i sin tur leder till en ökande utgift 

för företaget, om än ej i samma omfattning som ett skadeståndsanspråk skulle innebära.   

 

Det kan argumenteras kring att en företagare med ansvarsförsäkring kan spara såväl tid 

som ekonomiska resurser på att utföra ett visst arbete på inte helt tillfredsställande sätt, 

då han är medveten om att den tecknade försäkringen kommer att ersätta sådan skada 

som eventuellt kommer att uppstå till följd av arbetet. Då ett sådant beteende blir vanligt 

och återkommande kommer skaderisken höjas. Genom vetskapen om att risken för 

skada är stor tvingas de inblandade parterna vidta skadeförhindrande åtgärder för att 

undvika detta. Dock spelar ofta en rad andra faktorer in vid parternas handlande, 

nämligen moral, yrkesskicklighet, anseende inom branschen m.m.. En företagare med 

gott rykte kan känna en press på sig att leva upp till sitt rykte och därför vara noggrann 

vid arbeten som utförs för att i så hög grad som möjligt söka undvika att skada uppstår 

för kunden eller annan.
89

 

 

Till denna diskussion hör även personliga faktorer hos den enskilde arbetstagaren och 

arbetsgivaren som omfattas av ansvarsförsäkring och principalansvar. På en arbetsplats 

med stora säkerhetsrisker är det inte säkert att alla kommer att bete sig likadant i samma 

situation. Information om säkerhetsföreskrifter, personliga egenskaper som ledarintui-

tion eller riskbenägenhet, social och yrkesmässig position i arbetsgruppen, befattnings-

nivå m.m. kan i olika grad påverka handlandet och innebära att det handlande person A 

skulle undvika p.g.a. sin rädsla att än en gång skada sin redan skadade rygg kanske 

person B skulle ta initiativ till att utföra. Detta är inte förutsebart och det är därför 

mycket svårt att bedöma den preventiva effekten på människors handlande, d.v.s. om 

det är skadeståndsrisken eller något annat som verkar preventivt i det enskilda fallet. 

Roos framhåller dock att det möjligtvis är i relationen mellan större företag som 

skadeståndets preventiva funktion är som mest framträdande. I sådana affärsrelationer 

styrs beteendet vanligen utifrån målet att uppnå så hög lönsamhet som möjligt och att 

vårda sina relationer. Att undvika sådant handlande som kan komma att leda till skada 

för den andre parten är mycket angeläget och något att sträva efter. Motivationen till att 

undvika detta är att ett skadeståndsanspråk som riktats mot företaget p.g.a. ett oaktsamt 
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handlande kan leda till skada för såväl relationen dem emellan som för företagets 

ekonomi.
90

    

 

Roos lyfter vidare fram diskussionen kring den preventiva funktionens egentliga 

betydelse som en truism och ställer frågan vad skadeståndet skulle tjäna till om det inte 

var för att ersätta uppstådd skada och förlust.
91

 Detta bör vara att se som ett 

ställningstagande i frågan kring vilken funktion som skall anses väga tyngst och som det 

därför är viktigast att sträva efter att uppnå. 

 

Samtidigt som det finns mycket som talar emot att den preventiva funktionen hos skade-

ståndet kan uppnås om ansvaret kanaliseras går det även att finna belägg för att så 

faktiskt sker. Arbetsgivarens principalansvar innebär en kanalisering till honom för den 

skada en anställd frambringar. Att motverka skadestånd och därmed även det handlande 

som leder fram till sådant är därför relevant för arbetsgivaren som ansvarig. Denne får 

ökad press på sig att välja ut de arbetstagare han tror kan utföra arbetet på ett bra sätt, 

motivation till att utveckla sitt ledande av arbetet så att skaderisken minskas samt att 

förbättra övervakandet av de anställdas arbetsutövning. Om sedan arbetsgivaren har en 

ansvarsförsäkring kan dock denna press minska. Ansvaret kanaliseras då ytterligare och 

hamnar slutligen på försäkringsbolaget. Kvarvarande utgifter är då endast premie-

betalning och viss självrisk. Motivationen för minskning av skador kan då istället ligga i 

att erhålla en lägre premieavgift. Den anställdes egna motiv till ett aktsamt handlande 

skulle kunna vara strävan att få högre lön, befordran m.m.
92

 

 

 

5.2.2 Ansvarskanalisering och skadeståndets reparativa och pulvriserande funktioner 

 

Roos menar att preventionsfunktionen är underordnad en annan viktig möjlighet inom 

skadestånds- och försäkringsrätten och uppger att behovet av kanalisering är av större 

vikt än preventionstänkandet. För att säkerställa finansieringen av ersättningen vid 

särskilt farliga risker kan ansvarskanaliseringen bidra till att koncentrera ansvaret till 

vissa särskilda ansvarsbärare.
93

 Exempelvis ett försäkringsbolag. Företaget själv skulle 

möjligen inte kunna hantera de farliga och stora riskerna på egen hand. 

 

Att en skadevållare blir skadeståndsskyldig innebär inte per automatik att den skade-

lidande faktiskt kommer att utfå sin berättigade förlustersättning. Det är nämligen inte 

säkert att skadevållaren innehar de ekonomiska resurser som krävs för att täcka ett 

skadeståndsanspråk. Det kan exempelvis handla om en person, fysisk eller juridisk, som 

gått i konkurs eller fall då ersättningsbeloppet är alltför högt. I sådana fall kommer den 

skadelidande inte ha möjlighet att utfå ersättningen. Det är just i dessa fall som ansvars-

försäkringen har sina största fördelar. Om en ansvarsförsäkring tecknats av skade-

vållaren är den skadelidande genom denna försäkring tryggad sin ersättning, om skadan 

är sådan att den faller inom ansvaret o.s.v. Observeras bör dock att försäkringen ofta 

inskränks genom uppställda villkor och säkerhetsföreskrifter som måste efterföljas. Om 

försäkringen gäller övertar den skadevållandes betalningsansvar.
94
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En ansvarsförsäkring som tecknas av ett företag inkluderar inte bara försäkringstagaren 

själv utan även samtliga hans anställda. Att anställdas ansvar täcks har den fördelen att 

det blir likgiltigt ur ansvarsförsäkringens synpunkt om den skadelidande riktar sitt krav 

mot den anställde personligen eller mot arbetsgivaren, då denne ansvarar för den 

anställdes vållande.
95

 I och med att företaget tecknat ansvarsförsäkring och att arbets-

givaren innehar principalansvar ökar möjligheten för den skadelidande att få ersättning 

för en skada som orsakats av en arbetstagare i tjänsten. En enskild arbetstagare skulle i 

många fall ha stora svårigheter att ersätta sådan skada. 
96

 

 

Det har nu framgått att ansvarsförsäkringen medför att den skadelidande kan vara säker 

på att få ersättning för sin förlust samtidigt som den ansvariges utgifter pulvriseras. 

Försäkringspremien blir då en del av företagets löpande utgifter och skyddar mot den 

stora ekonomiska utgift skadestånd medför.  Den enskilde arbetstagaren har dock ingen 

sådan möjlighet att teckna försäkring för de skador som han vållar i tjänsten och 

kanaliseringen sker genom det lagstadgade principalansvaret.  

 

Det är inte alla gånger som skadevållaren har tecknat någon ansvarsförsäkring, men 

även om så skett är det viktigt att även den skadelidande har tecknat person- och 

sakförsäkringar som täcker uppkomna skador. Ansvarsförsäkringen gäller nämligen inte 

undantagslöst. Det finns ett flertal undantagssituationer, som ofta inskrivs i försäkrings-

villkoren, och försäkringen kan ha upphört att gälla av olika anledning, exempelvis vid 

utebliven premiebetalning. En tecknad person- och sakförsäkring tar vanligen över 

ersättningsansvaret för den drabbade personen, även om en ansvarsförsäkring föreligger 

hos den skadevållande.
97

 Dock bör här observeras att exempelvis en olycksfalls-

försäkring eller annan liknande försäkring inte har samma inverkan på skadeståndet som 

en ansvarsförsäkring har. En sådan medför som framgått att hela skadeståndsanspråket 

övertas av försäkringsgivaren, vilket inte är syftet med de nu nämnda försäkrings-

alternativen. Vidare kan nämnas att det enligt skadeståndslagen, vid fastställandet av 

ersättningsbeloppet, skall tas hänsyn till de försäkringar på bägge sidor som förelegat 

eller bör ha förelegat. Därför är det av synnerlig vikt att så faktiskt sker.  

 

Vidare finns andra ekonomiska fördelar med denna typ av ansvarsförskjutning. Om 

ansvaret kanaliseras ifrån skadevållaren slipper denne ta utredningen kring ersättnings-

anspråket i egna händer. Att dra en ersättningstvist inför domstol skulle vara mycket 

tidskrävande och även innebära stora ekonomiska utgifter för endera parten. Att ett 

skadeståndsanspråk utreds ordentligt har som rättens övriga sanktioner ett rättstryggt 

motiv. Rättstrygghet i dessa fall uppnås genom att den ersättning som begärs och 

utbetalas är den korrekta. Genom att försäkringsbolaget övertar utredningsansvaret kan 

även kostnaderna för skaderegleringen hållas nere. De har möjlighet att sätta premier 

m.m. så att sådana utgifter täcks. Vidare är konkurrensen mellan försäkringsgivare en 

faktor som kan bidra till ett snabbare förfarande och även lägre kostnader än de som 

skulle uppstå vid huvudförhandling i domstol.
 98

 

 

För att sammanfatta det som hittills framgått kommer den enskilde arbetstagarens 

ersättningsansvar överflyttas till den ansvarige arbetsgivaren och den ansvarige 

arbetsgivarens ersättningsansvar flyttas över på det försäkringsbolag denne tecknat 
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ansvarsförsäkring med. Så ser således den totala kanaliseringen ut i dessa fall. 

Företagets ansvarsförsäkring kommer att leda till att möjligheterna för den enskilde 

skadelidande att få ersättning för sin förlust, ökar. Skadeståndet pulvriseras på hela 

försäkringskollektivet vilket ger möjlighet för företaget att genomföra kostnads-

överföringar till de kunder som köper företagets varor eller tjänster. Att kunderna 

genom prissättningen betalar en del av försäkringspremien innebär att företaget inte får 

några direkta utgifter i samband med försäkringen och undgår även det ersättningskrav 

som kan riktas mot dem.  

 

 

5.2.3 Diskussionen i förarbeten 

 

Även i förarbeten och andra juridiska texter har ansvarskanalisering omskrivits. SOU 

2002:1 om samordning och regress redogör exempelvis för de mål skadeståndslagen 

skulle uppnå. Inför 1972 års Skadeståndslag uppställdes som rättspolitiskt mål att 

ersättning av ekonomiska förluster till följd av skada skulle ta hänsyn till och försöka 

uppnå viss grad av social rättvisa, trygghet samt bästa möjliga utnyttjande av samhällets 

och de enskilda medborgarnas ekonomiska resurser. Strävandet blev då att söka 

förebygga skador samtidigt som antal skadefall minskades.
99

  

 

Skadeståndslagen uppställer idag just sådan ersättningsmöjlighet för den skadelidande 

och den är tänkt att uppfylla diverse funktioner
100

. Främst då genom reparation och 

prevention. Vid reparation kan det skiljas på restitution, d.v.s. återställande av det 

tillstånd som förändrats genom skadan, och behovsträckning, d.v.s. de grundläggande 

behov som skall uppnås genom reparationen. Det talas ibland om att reparationen skall 

införliva en sorts trygghet hos samhällsmedborgarna som innebär en vetskap om att 

ersättning kan utges om en skada uppstår. Dock bör det viktigaste för den enskilde 

skadelidande ändock vara att få den ekonomiska ersättning han faktiskt har rätt till som 

följd av den skada som drabbats honom. I SOU 2002:1 hänvisas till Dufwa då det 

påpekas att den reparativa funktionen inte kan överföras till skadeståndsrätten som 

normsystem. Syftet med skadeståndet är inte att utge en full ekonomisk ersättning till 

alla som drabbas av skador, utan istället att visa upp en åtskillnad mellan handlanden 

som klassas som oacceptabla och de som är acceptabla.
101

 

 

Prevention å sin sida indelas ofta i en avskräckande och en moralbildande funktion. Av-

skräckning skall leda till att enskilda i och med hotet om ersättningsanspråk kommer att 

undvika sådant handlande som leder till skada. Moralbildning är istället den indirekta 

påverkan på samhällsmedborgarna som innebär att de anser det som sin plikt att inte 

orsaka skador och därför undviker skadevållande handlingar.
102

 

 

I samma SOU som ovan angetts lyfts fram även de inställningar som rättsvetenskapen 

haft gällande preventionen. Nämligen att skadeståndets preventiva funktion inte har 

några konkreta antaganden att stödja sig på samt att skadeståndets betydelse för denna 

funktion beror på reaktioner utanför ersättningen som kommer att uppstå samt vilka 

faktorer som i övrigt kan leda till högre grad av aktsamhet. En sådan reaktion är straffet 

och funktioner som nämns är olycksförebyggande åtgärder, information, risken att själv 
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drabbas av skada liksom obehaget som kommer med att orsaka en annan person skada. 

Ytterligare argument för att skadeståndet inte innehar någon större grad av prevention är 

att ersättningsansvaret ofta landar på en annan än den verklige skadevållaren, exempel-

vis en principalansvarig arbetsgivare eller ett anlitat försäkringsbolag.
103

 

 

Där tas även upp det som redan framkommit, nämligen risken att en ansvarsförsäkring 

eller annan ansvarskanalisering kan medföra att exempelvis den försäkrade blir mindre 

aktsam i sitt handlande vilket i förlängningen kan öka skaderisken och även antalet 

skadefall. Viss avskräckande effekt för den enskilde kan dock inträda medan den 

moralbildande funktionen inte skulle kunna uppnås på detta vis. Försäkringstagaren får 

nämligen i många fall stå för en viss del av ersättningen själv, även om den tecknade 

försäkringen omfattar den skada som uppstått. Den självrisk som skall betalas samt 

risken att premien ökar kan anses ha viss preventiv inverkan. Där anges även att det är 

främst vid företagsförsäkringar som självrisken kan ha sådan påverkan, då det i dessa 

fall kan bli en mycket stor summa.
104

 

 

I SOU 2002:1 tycks föreligga en klar rangordning av vilken av de två funktionerna som 

väger tyngst. Återkommande beskrivningar av preventionens brister tas upp och den 

reparativa funktionen anses som den mest centrala och grundläggande funktionen inom 

ersättningsrätten. Även om det ändå anses att preventionen bör ha större effekt inom 

området för sakskador än för personskador liksom att det kan göras en betydande 

skillnad mellan inom- och utomobligatoriska förhållanden.
105

 

 

Vidare lyfter denna SOU fram förslaget till en ny Försäkringsavtalslag
106

 och de förslag 

som lades fram där kan ses som ett tecken på att preventionen dock fått en större respekt 

än den tidigare innehaft. Där föreslogs nämligen att försäkringsbolagen skulle erhålla 

full regressrätt. Ersättningsreglerna skulle därför inneha en tydligare preventiv, främst 

moralbildande, funktion.
107

 

 

Av Försäkringsavtalslagen 4 kap 5 § framgår att om den försäkrade uppsåtligen 

framkallat ett försäkringsfall så utges ingen ersättning. Vidare gäller att om skadan 

förvärrats genom grov vårdslöshet eller då den försäkrade medvetet utsatt någon annans 

egendom för en betydande skaderisk skall ersättningen sättas ned. Nedsättningen skall 

då ske utifrån vad som är skäligt med hänsyn till den försäkrades förhållanden och 

omständigheter i övrigt. Grunden till denna bestämmelse går att finna i lagens 

förarbeten
108

, som i samband med detta diskuterar preventionsfrågan. I de fall som lagen 

anger skall det således ske en avvägning om det är den skadelidandes ersättningsintresse 

eller om det är vikten av en preventiv inverkan på liknande skador som skall väga 

tyngst. I och med att det nu visas att försäkringsbolaget skall kunna utesluta ansvar vid 

fall med grov vårdslöshet ur ansvarsförsäkringens räckvidd, bör det viktigaste ha ansetts 

vara preventionen samt intresset av att premien för ansvarsförsäkringen kan hållas nere 

för försäkringstagarnas del. Värt att nämna är dock att denna diskussion i förarbetena 

dock fördes i samband med konsumentförsäkringarna, men ställningstagandet i detta 

fall vore möjligtvis applicerbart även för företagsförsäkringarna.  
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Avslutningsvis kan kanaliseringen genom försäkring sammanfattas så att en ansvars-

försäkring innebär att betalningsansvaret avlastas på en försäkringsgivare och leder till 

att den egentlige skadevållaren eller den som enligt lag är ansvarig för skadevållaren 

sällan måste utge ersättningen. Det som återstår att utge till den skadelidande är 

vanligen enbart självriskbeloppet. Detta kan ha såväl sin fördelar som nackdelar. 

Genom denna riskfördelning neutraliserar ansvarsförsäkringen skadeståndets preventiva 

funktion samtidigt som den reparativa funktionen kan säkerställas genom att betalnings-

ansvaret överlåtes på en mer lämplig och ekonomiskt starkare part.
109
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6 AVSLUTNING 

 

 

Denna redogörelse kräver en avrundning med kommentarer och synpunkter. Nedan 

följer därför en diskussion kring de fakta som presenterats i framställningen dels för att 

väcka tankar och frågor hos läsaren, dels för att återge författarens bild av det framlagda 

bl.a. kopplat till personliga åsikter kring det ersättningsrättsliga systemet. Även en 

sammanfattande slutsats presenteras. Allra sist följer en syfteanknytning som kopplar 

tillbaka till det syfte och de frågeställningar som återfinns i inledningen.  

 

 

 

6.1 Diskussion och slutsats 

 

 

6.1.1 Diskussion kring ansvarskanaliseringen och dess inverkan på skadeståndet 

 

Att försäkring och annan kanalisering innebär en ökad sannolikhet för att en reell 

ekonomisk reparation kommer att ske är efter denna redogörelse tydlig. Samtidigt har 

även lyfts fram att den preventiva funktionen hos skadeståndet skulle kunna minska. Å 

ena sidan förstärks en skadeståndsrättslig funktion, å andra sidan motverkas en annan. 

Det som därför är relevant att diskuterat i sammanhanget är vilken av dessa funktioner 

som skall anses väga tyngst inom skadeståndsrätten. Den preventiva har, som framgått 

ovan, inskränkts i viss del i och med sådana försäkringar som innebär att företaget inte 

längre har samma ekonomiska press på sig att handla aktsamt och undvika försummelse 

gentemot kunder el. dyl., liksom arbetstagarens eventuella aktsamhetsminskning i och 

med principalansvarets innebörd. Detta medan den reparativa istället kan anses ha ökat i 

och med kanaliseringen till den som har störst möjlighet att betala, d.v.s. arbetsgivaren 

eller försäkringsbolaget, vilket ger den skadelidande större möjligheter att få ersättning 

för sin förlust och undvika personlig ekonomisk skada.  

 

Diskussionen och argumenten kring funktionernas rangordning kan återfinnas på flera 

håll i den rättsliga doktrinen. Åsikterna är många och grundar sig ofta i olika 

resonemang. Att säkerställa den skadelidandes rätt till ersättning måste ses som ett tungt 

argument för såväl principalansvarets som ansvarsförsäkringens betydelse i skade-

ståndssammanhang och gäller för såväl privatpersoner som företag. Reparation av 

skadan är en av skadeståndets huvudfunktioner och enligt många den allra viktigaste. 

En försäkring som säkerställer denna funktion måste anses ha stora fördelar därmed. Att 

ansvarsförsäkringen är vanligt förekommande hos företag medverkar till att denna 

funktion ofta kan uppnås för många arbetsgivare, och även många arbetstagare. Även 

om enbart tecknandet av försäkringen inte kommer att garantera att skadefallet omfattas 

och ersätts. 

 

Systemet med ansvarsförsäkringar kan ses som mycket kostnadseffektivt och även 

rationellt. Att kanalisera ersättningen till den som har möjlighet att faktiskt fullfölja 

åtagandet är förnuftigt och logiskt. Försäkringsbolagens uppgift är att vid skada utge 

sådan ersättning som återfinns inom ramen för det försäkringsavtal som tecknats. 

Försäkringstagaren har då sett sin ekonomiska begränsning och insett riskerna för att 

skada uppstår, och väljer därmed att låta ansvaret övergå till någon som har den 

ekonomiska möjligheten. Att garantera att den skadelidande får den ersättning denne är 
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berättigad, oavsett om så sker genom skadevållaren själv eller ett anlitat försäkrings-

bolag, innebär att skadeståndets ekonomiskt reparativa funktion kan ses som uppfyllt. 

Detsamma gäller den första kanaliseringen från arbetstagaren till arbetsgivaren genom 

det lagstadgade principalansvaret enligt skadeståndslagen. Med grund i vad som 

framkommit i denna framställning kan den reparativa funktionen därför inte påstås lida 

någon större skada av att en ansvarskanalisering sker, snarare tvärtom. Kanaliseringen 

innebär att ansvaret koncentreras på mer lämpliga ansvarsbärare. Att på så vid öka 

möjligheterna för den skadelidande att få ersättning för sin förlust bör enbart kunna ses 

som positivt. Detta såväl ur samhällets som ur den enskildes synpunkt. Ansvars-

försäkringen är utbredd och realiseras hos många företag. Den kan därför numera ses 

som en viktig och central försäkringsform och en viktig del av det svenska ersättnings-

området.  

 

Ansvarskanaliseringar sker med grund i att ekonomiskt skydda inblandade parter. Såväl 

försäkringstagaren som den skadelidande kan gynnas i fall där ansvarskanalisering sker. 

Detsamma gäller för skadevållande arbetstagare och den utomstående som lidit skada, i 

fall där principalansvar aktualiseras. Därför bör sådana lösningar stödjas och upp-

muntras så länge de inte kraftigt motverkar det huvudsakliga syftet som en ersättnings-

rätt är tänkt att uppfylla.  

 

En ansvarskanalisering kan leda till många fördelar för flera olika parter. Dock finns, 

som framkommit genom denna framställning, även diverse brister med en kanalisering 

inom det skadeståndsrättsliga området. Utöver argumenten kring att det kan motverka 

det preventiva syftet, med en skyldighet att ersätta uppstådd skada, kan ytterligare en 

stor svaghet lyftas fram. Nämligen ansvarsförsäkringens koppling till den reparativa 

funktionen där det skulle kunna anses vara en brist att försäkringen inte är obligatorisk 

för företag och arbetsgivare. Att företag fritt kan välja om ansvarsförsäkring skall 

tecknas eller ej leder inte till någon enhetlighet i skadeståndsrätten på detta område, 

även om sådana försäkringar ändock finns hos i regel alla någotsånär stora företag. 

Vidare gäller som framgått andra inskränkningar i form av säkerhetsföreskrifter i 

försäkringsvillkoren som kan leda till en begränsning i försäkringens räckvidd. Det är 

dock inte helt korrekt att förutsätta att sådan försäkring föreligger eller gäller i samtliga 

fall och att leda rättsutvecklingen och rättstillämpningen i en riktning där försäkring tas 

för given. En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle i något större mån kunna garantera 

att ansvaret kansliseras och att skadestånd utgår i samtliga de fall där det är berättigat, 

d.v.s. om de nu gäller inom ramen för företagets ansvar. På så sätt är det möjligt att 

generalisera ersättningsrätten vilket möjligen skulle leda till ett effektivare 

ersättningssystem. 

 

Det som sedan är av vikt att ta upp till enskild diskussion är just den nyss nämnda 

negativa effekt som kanaliseringen, på olika sätt, kan innebära för skadeståndets 

preventiva funktion. Att den skadelidande själv inte står för konsekvenserna av sitt 

handlande motiverar inte alla gånger till ett mer aktsamt handlande i framtiden. För att 

den preventiva funktionen skall uppnås krävs att handlandet förändras till det bättre eller 

åtminstone gör människor i allmänhet eller i det enskilda fallet mer aktsamma. Även om 

det är av stor vikt att det faktiskt sker en förändring av det mänskliga beteendet och att 

förändringen sker till det bättre och att aktsamheten ökar finns motargument även här. 

Det som framkommit i framställningen visar nämligen att det kan finnas andra motiv till 

att förändra handlingsmönstren än just rädslan för sådana konsekvenser. En arbetsgivare 

med principalansvar kan exempelvis ha ett ekonomiskt motiv i att höja aktsamheten hos 
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sina anställda för att förebygga att de handlar på ett sätt som leder till skada för en 

utomstående. Även om arbetsgivaren själv inte är skadevållare får han bära ansvaret och 

har därför anledning att försöka undvika det. När en ansvarsförsäkring sedan tecknats 

kommer ytterligare en motivation in. Trots att det inte är en stor utgift så är det ändå en 

viss ekonomisk förlust för företaget om försäkringen skall inträda. Denna förlust uppstår 

då dels genom eventuella premiehöjningar och dels genom den självrisk som skall utges 

till den skadelidande vid varje skadetillfälle. Vidare har även framkommit att det i 

affärs-relationer och liknande förhållanden anses vara av stor vikt att skada inte uppstår 

parterna emellan då det skulle kunna skada såväl den specifika relationen som företagets 

rykte inom branschen. Sådant motiv till aktsamt handlande bygger således ej på en 

direkt rädsla för ekonomiska konsekvenser utan kanske istället på en moralisk eller 

företagspolitisk motivation.  

 

Det är inte möjligt att i alla situationer fastställa vilket beteende som exempelvis en 

arbetstagare kommer att ha. Därför är det inte heller troligt att det vid samtliga 

riskfyllda handlingar går att motverka ett skadevållande handlande. Det är trots allt 

människor som utför dessa handlanden, vilket gör det omöjligt att fullt ut undvika och 

eliminera samtliga de handlingar och beteendemönster som kan leda till en skada. Dock 

kan som nu framkommit vissa motivationer uppstå som får till följd att ett mer aktsamt 

beteende uppstår. Sådana motivationer skulle kunna vara just de som nu berört. Det som 

vill uppnås med denna argumentation är att påvisa att en kanalisering i sig inte alltid har 

någon större påverkan på den preventiva effekten inom ersättningsrätten som ibland 

påpekas. 

 

Att den skadevållande ställs till ansvar för de skador som uppstått genom dennes 

handlande kan givetvis innebära en individuell prevention. Att argumentera emot detta 

skulle inte vara rättvist. Det som dock leder till stora skillnader är graden av 

preventionen hos den enskilde skadevållaren. En arbetstagare, om principalansvaret inte 

existerat, som arbetar i en riskfylld miljö skulle troligen akta sig för att göra misstag i 

tjänsten som kan leda till att skada uppstår. Detsamma gäller för en arbetsgivare utan 

ansvarsförsäkring. Även om detta är ostridigt är det inte rätt att tro att samtliga 

arbetsgivare påverkas i lika hög grad av rädslan för ekonomiska konsekvenser vid ett 

skadetillfälle. Vidare är det inte alltid möjligt att påverka och kontrollera exempelvis 

samtliga de produkter som produceras inom verksamheten för att garantera att inga fel 

föreligger som kan komma att leda till skada. Ett sådant arbetssätt skulle för många vara 

ekonomiskt ohållbart. Därför kan det ses som motiverat att påstå att det ur ett 

företagsekonomiskt synsätt rent av skulle vara positivt med en viss grad av risktagande 

hos de anställda för att leda utveckling och effektivitet framåt. Detta trots att det skulle 

leda till högre skaderisker och ett oaktsammare handlingsmönster. Med detta vill sägas 

att det går att finna för- respektive nackdelar även i strävan efter aktsamhet och lägre 

skaderisker. 

 

Då det gäller kanaliseringen genom principalansvaret uppstår även ett viktigt skydd för 

arbetstagaren i sin yrkesutövning och kan även ge ett större utrymme för att utveckla 

arbetsutövningen och uppmuntra till sådant risktagande som kan ge en positiv effekt. 

Det är dock svårt att säga hur stor inverkan en ansvarskanalisering egentligen har i 

sådana situationer, och jag anser det vara positivt på många sätt. Detta eftersom att 

skyddet bl.a. bildats för att låta arbetsgivaren ansvara för all den skada som kan uppstå 

inom ramen för den verksamhet han har yttersta ansvaret för. Sådan kanalisering, eller 

kanske snarare kostnadsplacering, är positivt för arbetstagaren och också en viktig del i 
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arbetsrättens skydd av de anställda. Med detta som argument bör ersättningsrättens 

kanaliseringsmöjligheter ej frångås.  

 

Att det preventiva syftet inte har lika stor inverkan vid en ansvarskanalisering måste 

dock anses tydligt. Det har på samma gång nu framgått stora fördelar som en 

kanalisering får på den reparativa effekten. Det som behöver avgöras är då om den vad 

som är skadeståndets viktigaste uppgift. Att förebygga att skador uppstår i framtiden 

genom att motivera människor till ett mer aktsamt handlande eller att garantera att den 

skadelidande får den ersättning denne är berättigad. Fördelarna och nackdelarna kan 

vägas mot varandra och åsikterna går isär. Dock är en personlig åsikt, med grund i vad 

som framkommit i denna framställning, att den mest elementära funktionen skade-

ståndet är tänkt att fylla måste anses vara att ersätta förlust. Att fastställa en trygghet, 

främst ekonomiskt, hos människor i samhället som innebär en vetskap om att de inte har 

en ekonomisk ruin att vänta om de råkar ut för en skada orsakad av en annan. Det finns 

därför inget som i högre utsträckning skulle motivera att ansvarskanaliseringen bör 

slopas för att i större omfattning kunna uppnå preventionssyftet. Sammanfattningsvis 

anses därmed att de nackdelar en ansvarskanalisering medför inte kan mäta sig med 

dess fördelar.  

 

 

6.1.2 Slutsats 

 

Den slutsats som kan dras efter denna redogörelse är att området för ansvars-

kanalisering, liksom rättsområdena för skadestånd och försäkring, är mycket komplext 

och omfattande. Det är svårt att få en rättvis och överskådlig blid av kanaliseringens alla 

konsekvenser i en så begränsad framställning som detta är. Det är dock tydligt att det 

går att finna välgrundade stöd för såväl de fördelar som de nackdelar en kanalisering 

anses medföra då det förts en rättslig diskussion på flera håll.  

 

Att dra en skarp och bestämd gräns för vad som är viktigast att uppnå inom skade-

ståndsrätten är mycket svårt. Trots detta bör anses att ett större försprång ändå ges till 

reparationssyftet. Detta dels med grund i att preventionen kan uppnås även på andra sätt 

än att ersättningen utbetalas av den enskilde skadvållaren, dels med grund i den stora 

vikt för rättstryggheten inom ersättningsrätten att det berättigade skadeståndet faktiskt 

utges. Som framkommit i denna framställning har dock frågan diskuterats av ett flertal 

författare och yrkesverksamma inom det juridiska området och många olika åsikter har 

framförts. Argumenten i litteraturen är i de flesta fall såväl bärkraftiga som väl 

motiverade. Dock är det i samtliga fall, i större eller mindre utsträckning, en fråga om 

personliga åsikter angående vad som bör ges störst vikt i ersättningsdebatten. Vilket är 

fallet även i denna diskussion. Om det är skadeståndets preventiva eller reparativa 

funktion som bör väga tyngst kan därför inte anses ha något självklart svar. Det är fråga 

om att istället väga välgrundade argument mot varandra. Därefter kan en uppfattning 

bildas kring om det är det en ändring av ett skadevållande beteende eller om det är den 

skadelidandes rätt till ersättning som skall vara ersättningsrättens mest centrala uppgift. 

En personlig åsikt kring detta har dock redan framkommit.  

 

En kort sammanfattning av slutsatsen kan därmed vara att följderna av en ansvars-

försäkring är till större fördel än nackdel för skadeståndet och uppfyllandet av dess 

huvudsakliga funktioner. Ett personligt ställningstagande är att vetskapen om reparation 

bör väga tungt då sådan vetskap i förlängningen leder till en rättstrygghet i samhället 
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och hos de framtida skadelidande. En rädsla för att drabbas av ekonomisk förlust utan 

att själv vara ansvarig för en skada är inget att eftersträva. Rättstryggheten ligger därför 

just i det faktum att som skadlidande känna en trygghet gentemot den rättvisa i 

samhället som eftersträvar att den som orsakat annan skada på något sätt skall 

kompensera för förlusten. Att denna förlust istället tynger en utomstående part genom 

kanaliseringen påverkar inte den skadelidande negativt. Ett försäkringsalternativ som 

innebär ett säkerställande av den skadelidandes rätt till ersättning är på sådan grund att 

se som positivt. Att skadeståndet utöver reparationen även verkar preventivt, kostnads-

placerande och i vissa fall pulvriserande bör istället kunna ses som en positiv bieffekt av 

ett effektivt ersättningssystem snarare än som huvudfunktioner som till varje pris skall 

uppnås.  

 

 

 

6.2 Syfteanknytning 

 

Syftet att redogöra för ansvarskanaliseringen, dess innebörd i arbetsrättsliga och 

försäkringsrättsliga sammanhang, dess för- och nackdelar samt kopplingen till skade-

ståndsrätten i stort bör genom denna framställning anses uppfyllt. Även om området är 

mycket omfattande och svåröverskådligt bör läsaren ha fått en översiktlig blid av och en 

grundläggande förståelse för hur kanaliseringen kan se ut samt de konsekvenser som 

kan uppstå till följd av den. En mer genomgripande och detaljerad framställning än detta 

var inte för avsikt med framställningen. Vidare har kopplingen till kanaliseringens 

påverkan på skadeståndets funktioner presenterats och förklarats utifrån denna del av 

ersättningsrätten. De frågeställningar som uppställdes i indelningen av framställning bör 

härmed anses besvarade och framställningen har haft en centrering kring just dessa 

frågor.   
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