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Summary 
An employer can be held liable for damage caused by its employees 
provided that the damage was caused in the course of employment. This is 
known as vicarious liability (principalansvar). In the summer of 2015 an 
incident on the social media Twitter gave rise to interesting questions about 
the scope of an employer’s vicarious liability. A journalist working at one of 
the larger newspapers had posted a tweet where he accused a famous person 
of being a racist. The accused claimed to have been the victim of defamation 
and hence filed a lawsuit against the journalist’s employer, claiming that the 
tweet had been posted in the course of employment and therefore should 
give rise to vicarious liability. The court, however, found that the posted 
tweet did not constitute defamation and never tried the question of vicarious 
liability for the employer. 
 
This essay examines the possibility of holding an employer vicariously 
liable for infringements (kränkningar) committed by employees on social 
media. The focus of the study is on defamation. The essay also deals with 
the possibility of holding the employee liable for these types of damages 
when the negligent act is considered to have taken place in the course of 
employment. 
 
The conclusion drawn in the essay is that the possibility of holding an 
employer vicariously liable for infringements committed by employees on 
social media is an open question. There is no precedent case law regarding 
vicarious liability for infringement and the legislative history provides little 
help as infringement is only mentioned briefly. However, in case law as 
well as in legislative history it has been said that one should be restrictive in 
holding an employer vicariously liable for intentionally caused damages. 
Given that defamation is an intentional offence, these statements speak 
against holding an employer vicariously liable. However, it could be said 
that there is a difference in intent between committing an intentional offence 
such as fraud for example and taking a discussion on social media too far 
and posting an infringing post in the heat of the moment. Similar arguments 
can be applied to the possibility of holding the employee liable when the 
negligent act is considered to have taken place in the course of employment. 
In the case of intentionally caused damages there is usually considered to be 
special reasons at hand for holding the employee liable. However, precedent 
case law to some extent speaks to a milder judging of the employee when 
there are special circumstances regarding intent. 
 
The essay also discuss if employers in today’s society should be able to be 
held vicariously liable for acts committed by their employees on social 
media. Arguments both for and against liability for the employer are being 
discussed. Personally, I think that employers who wish for their employees 
to be active on social media should be able to be held liable for the possible 
damages.     
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Sammanfattning 
Arbetsgivare bär ett skadeståndsrättsligt ansvar för skador orsakade av dess 
arbetstagare, under förutsättning att skadan vållats i arbetstagarens tjänst. 
Detta kallas att arbetsgivaren har ett principalansvar. Sommaren 2015 ut-
spelade sig en händelse på det sociala mediet Twitter som kom att ge 
upphov till intressanta frågeställningar kring omfattningen av arbetsgivares 
principalansvar. En journalist på en större tidning hade, i ett inlägg på 
Twitter, utpekat en känd person som rasist. Den utpekade ansåg sig ha blivit 
utsatt för förtal och stämde journalistens arbetsgivare med hänvisning till att 
inlägget publicerats i journalistens tjänst och därför skulle omfattas av 
principalansvaret. När tvisten avgjordes av Stockholms tingsrätt kom 
domstolen fram till att inlägget inte skulle anses utgöra förtal, varför frågan 
om arbetsgivarens ansvar aldrig kom att prövas.  
 
I denna uppsats undersöks möjligheten att hålla arbetsgivaren skadestånds-
rättsligt ansvarig för kränkningar som dess arbetstagare gör sig skyldiga till 
på sociala medier. Undersökningen inriktas på kränkning genom förtal. 
Uppsatsen behandlar även frågan om arbetstagaren kan hållas ansvarig för 
dessa skador när det skadevållande handlandet anses företaget i tjänsten och 
därmed omfattas av principalansvaret.  
 
Den slutsats som dras i uppsatsen är att huruvida arbetsgivaren kan hållas 
ansvarig för kränkningar som arbetstagare gör sig skyldiga till på sociala 
medier måste sägas vara en öppen fråga. Det saknas vägledande praxis när 
det gäller principalansvar för kränkning och förarbetena ger inte mycket 
ledning då kränkning behandlades mycket kortfattat i motiven. I såväl 
förarbeten som praxis uttalas dock att man bör vara försiktig med att ålägga 
arbetsgivaren ansvar när det rör sig om uppsåtligt skadevållande. Då förtal 
är ett uppsåtligt brott talar detta mot att arbetsgivaren skulle kunna hållas 
ansvarig. Det kan emellertid diskuteras om det inte finns en skillnad mellan 
att begå ett uppsåtligt brott som t.ex. bedrägeri och att i en diskussion gå ett 
steg för långt och i stundens hetta publicera ett kränkande inlägg. Liknande 
resonemang kan föras när det gäller frågan om arbetstagaren kan hållas 
ansvarig när skadan anses vara vållad i tjänsten. Vid uppsåtligt skade-
vållande anses vanligen synnerliga skäl föreligga för att ålägga arbets-
tagaren skadeståndsansvar trots att skadan omfattas av principalansvaret. 
Men praxis talar i viss mån för att bedömningen kan bli mildare mot 
arbetstagaren när det råder speciella omständigheter kring uppsåtet.  
 
I uppsatsen diskuteras även utifrån en rättspolitisk synvinkel om arbets-
givare i dagens samhälle bör ha ett ansvar för arbetstagares handlanden på 
sociala medier. I diskussionen redovisas argument såväl för som emot att 
ålägga arbetsgivaren skadeståndsskyldighet. För egen del menar jag att 
arbetsgivare som vill att arbetstagarna ska vara aktiva på sociala medier 
också bör ha ett ansvar för de skador som då kan uppstå. 
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Förord 
Det slog mig häromdagen, när jag satt i Tysta Läsesalen på Juridicum och 
filade på de sista formuleringarna i den här uppsatsen, att det kunde vara 
bland de sista gångerna jag sitter där. Mitt uppe i skrivandet har jag inte 
insett att min tid på juristprogrammet är på väg att ta slut. Men slutet på en 
era innebär början på en ny, som jag ser fram emot med spänning och 
förväntan.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Eva Lindell-Frantz. Tack för 
vägledning, engagemang och uppmuntran längs vägen! Och till alla 
kurskamrater som suttit i samma båt den här våren, tack för sällskap, 
stöttning och fikapauser. 
 
Lund, maj 2016 
 
Julia Söderdahl 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
I somras lämnade artisten Richard Herrey in en stämningsansökan till 
Stockholms tingsrätt där han i första hand stämde Aftonbladet och i andra 
hand en av dess journalister. Bakgrunden var att journalisten i ett inlägg på 
Twitter utpekat Herrey som rasist. Av stämningsansökan framgår att Herrey 
anser att inlägget utgjort förtal och att Aftonbladet, som principal för 
journalisten, har ett ersättningsansvar då inlägget enligt Herrey publicerats i 
tjänsten.1 Aftonbladets inställning var att journalisten publicerat inlägget på 
sin fritid och att det inte fanns någon koppling till dennes anställning eller 
arbetsuppgifter, varför principalansvar inte kunde anses föreligga. Tvisten 
avgjordes i april av Stockholms tingsrätt, som kom fram till att inlägget inte 
skulle anses utgöra förtal.2 Frågan huruvida Aftonbladet som arbetsgivare 
hade kunnat hållas ansvarig enligt bestämmelsen om principalansvar kom 
således aldrig att prövas och får därför betraktas som en öppen fråga. 
 
Kort sagt innebär principalansvaret att arbetsgivare bär ett skadestånds-
rättsligt ansvar för skador orsakade av dess arbetstagare. En viktig be-
gränsning av arbetsgivarens ansvar är dock att det skadevållande handlandet 
måste ha företagits i tjänsten. Frågan blir därför om arbetstagares handlingar 
på sociala medier skulle kunna anses företagna i tjänsten? Teknik-
utvecklingen med smartmobiler och surfplattor som kan användas för såväl 
arbete som privata angelägenheter och som kan tas med överallt, har 
medfört att gränsen mellan arbetsliv och privatliv blivit allt mer flytande.  
Internet och sociala medier har också kommit att spela en allt större roll i 
såväl arbetsliv som privatliv. Många arbetsplatser använder sociala medier 
för att marknadsföra sig och synliggöra sin verksamhet samtidigt som 
sociala medier har kommit att bli ett forum för diskussion och 
samhällsdebatt. Inte sällan är tonen hård i kommunikationen på sociala 
medier och i samhället har näthat uppmärksammats som ett allt större 
problem. Kanske kan dessa omständigheter sammantaget innebära att fallet 
mellan Herrey och Aftonbladet bara är början på något vi kommer att se allt 
mer av i framtiden.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i den aktuella tvisten mellan 
Richard Herrey och Aftonbladet, undersöka hur långt principalansvaret 
sträcker sig. Den övergripande frågeställningen är: Kan en arbetsgivare 

                                                
1 Se Stockholms tingsrätts dom den 20 april 2016, mål nr T 11020-15, aktbilaga 1. 
2 Se Stockholms tingsrätts dom den 20 april 2016, mål nr T 11020-15. Domen har 
överklagats, se aktbilaga 58. 
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hållas ansvarig för kränkningar som dess arbetstagare gör sig skyldiga till på 
sociala medier? Även frågan om arbetstagarens ansvar för skador som anses 
vållade i tjänsten utreds. För att kunna besvara dessa frågeställningar 
undersöks följande delfrågor: 
 

- När bedöms en skadeståndsgrundande handling vara företagen i 
tjänsten och därmed omfattas av principalansvaret enligt 3 kap. 1 § 
SkL? 

- Under vilka förutsättningar kan en arbetstagare hållas ansvarig för 
skador vållade i tjänsten enligt 4 kap. 1 § SkL? 

 
I uppsatsen diskuteras även utifrån en rättspolitisk synvinkel om arbets-
givare i dagens samhälle bör ha ett ansvar för arbetstagares handlanden på 
sociala medier. 
 

1.3 Avgränsningar 
För att kunna formulera konkreta exempel har jag valt att fokusera på tre 
yrkeskategorier: journalister, lärare och domare. Inom alla dessa yrken finns 
möjliga situationer där en kränkning som begås på något socialt media 
skulle kunna kopplas till arbetstagarens tjänst. Resonemangen i uppsatsen är 
dock tänkta att kunna tillämpas även vad gäller andra yrken. 
 
Uppsatsens fokus vad gäller arbetsgivarens principalansvar är på rekvisitet i 
tjänsten, i övrigt görs en översiktlig beskrivning av principalansvaret. Fokus 
är på utomobligatoriskt ansvar, men aspekter rörande kontraktsförhållanden 
beskrivs kortfattat. Jag fördjupar mig inte i culpabegreppet och tar därmed 
inte upp frågor kring anonym och kumulerad culpa. Jag fördjupar mig heller 
inte i arbetstagarbegreppet utan detta beskrivs endast översiktligt. 
 
Jag har valt att avgränsa undersökningen till kränkningar på sociala medier 
som sker genom förtal, då det är den typ av kränkning som enligt min 
mening är mest aktuell i principalansvarssammanhang. Det var också just 
förtal som tvisten mellan Herrey och Aftonbladet handlade om. Den 
avgörande frågan i det målet kom att bli huruvida journalistens utpekande 
av Herrey som rasist var att anse som förtal. Denna fråga faller dock utanför 
ramarna för denna uppsats och kommer således inte att diskuteras. En 
redovisning kring förtal görs dock för att man som läsare ska kunna få en 
förståelse för förtalsbrottet och möjligheten att hålla arbetsgivaren ansvarig 
för detta. 
 
En annan fråga som inte kommer att utredas i detta arbete men som kommit 
upp i debatten kring tvisten mellan Herrey och Aftonbladet är huruvida 
händelsen skulle kunna falla in under Aftonbladets utgivaransvar. Mårten 
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Schultz har tagit upp frågan i en krönika i Svenska Dagbladet och där ställt 
sig tveksam till att utgivaransvaret skulle kunna aktualiseras i fallet.3 
 
Något som skulle kunna utforskas i anslutning till uppsatsens fråge-
ställningar är hur begreppet arbetsuppgift ska tolkas. Vad ingår i arbets-
tagarens arbetsuppgifter och hur ska man se på uppmaningar från arbets-
givaren? Kan uppgifter som inte framgår av anställningsavtalet anses 
tillhöra arbetstagarens arbetsuppgifter? Av utrymmesskäl tas emellertid inte 
dessa frågor upp i uppsatsen.  
  

1.4 Metod och material 
Då framställningen i första hand syftar till att söka fastställa vad som kan 
anses vara gällande rätt har jag utgått från en klassisk rättsdogmatisk metod. 
I den rättsdogmatiska metoden används rättskälleläran för att besvara frågan 
hur en viss rättsregel ska uppfattas i ett visst sammanhang. Rättskälleläran 
utgörs av de allmänt accepterade rättskällorna: lagstiftning, lagförarbeten, 
rättspraxis och juridisk doktrin. Lagtext och rättspraxis från de högre 
instanserna anses ha hög auktoritet medan doktrinens auktoritet är beroende 
av styrkan av argumenten. Det råder delade meningar kring vilken auktoritet 
som ska tillmätas lagförarbeten, en del menar att lagförarbeten har formell 
auktoritet på samma sätt som lagtext och rättspraxis medan andra menar att 
lagförarbeten befinner sig på samma nivå som doktrin.4 Inom skadestånds-
rätten är dock förarbeten ofta en betydelsefull rättskälla, eftersom lagtexten i 
skadeståndslagen är mycket kortfattad.5 I det här arbetet har också mycket 
fokus ägnats åt just förarbeten då praxis vad gäller arbetsgivarens principal-
ansvar är begränsad. Skadeståndslagens utförliga lagmotiv får därmed större 
betydelse, vilket påpekas av Bertil Bengtsson i lagkommentaren till 3 kap. 1 
§ SkL.6  
 
I den rättspolitiska diskussionen kring om arbetsgivaren bör ha ett ansvar för 
arbetstagares handlingar på sociala medier förs en fri argumentation, men 
som dock till stora delar utgår från ändamålen bakom principalansvaret. En 
fri argumentation karakteriseras av att även skälighetsinriktade rättvise-
argument kan tas in, till skillnad från en bunden argumentation där man 
håller sig strikt till rättskälleläran.7 
 
Rättspraxis inom området är som sagt begränsad, i uppsatsen redogörs för 
de avgöranden rörande rekvisitet i tjänsten som går att finna i Högsta dom-
stolens praxis. Även äldre rättsfall som härstammar från tiden innan skade-
ståndslagen infördes har tagits upp, då dessa vanligtvis brukar redovisas i 
framställningar om principalansvar.  
                                                
3 Se Mårten Schultz: ”Är det förtal att kalla någon rasist?”, Svenska Dagbladet, 2015-08-
31, http://www.svd.se/ar-det-fortal-att-kalla-nagon-rasist, besökt 2016-01-28. 
4 Se Kleineman (2013) s. 26 ff. 
5 Se Kleineman (2013) s. 22. 
6 Se Bengtsson & Strömbäck (2014) kommentaren till 3 kap 1 §, under avsnitt 3:1.1. 
7 Se Kleineman (2013) s. 27. 
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I fråga om doktrin har jag använt mig av Jan Hellners bok Skadeståndsrätt 
samt Bertil Bengtssons, Erland Strömbäcks och Mårten Schultz lag-
kommentarer på rättsdatabaserna Zeteo och Karnov. Mårten Schultz har 
engagerat sig mycket i frågor rörande kränkningar på internet och hans bok 
Näthat har också använts i arbetet. I framställningen rörande kränkning 
hänvisas även till Sandra Fribergs avhandling Kränkningsersättning.  
Avsnitten om förtal grundar sig på förarbetena till brottsbalken, rättspraxis 
samt Nils Jareborgs bok Brotten mot person och förmögenhetsbrotten. I av-
snittet förekommer förutom rättspraxis från Högsta domstolen även viss 
underrättspraxis. Syftet med detta är att ge exempel på vilka uppgifter som 
kan anses utgöra förtal och hur förtal i internetsammanhang kan se ut. 
 
I uppsatsen förs en diskussion kring möjligheten för arbetsgivare att teckna 
en ansvarsförsäkring som täcker ersättning för kränkning. Underlag till detta 
avsnitt har jag fått genom en rundringning till de fem största försäkrings-
bolagen i Sverige.  
 
För att skapa mig en bild av hur man ser på användandet av sociala medier 
inom de tre yrkeskategorier som jag valt att fokusera på kontaktade jag 
fackförbund inom respektive yrke. I några fall blev jag hänvisad vidare till 
andra personer inom yrket som kunde tänkas ha resonerat kring denna typ 
av frågeställningar. Kontakten skedde i vissa fall via mailkonversation och i 
vissa fall genom samtal över telefon. Det har inte rört sig om regelrätta 
intervjuer utan snarare diskuterande samtal. Syftet har inte varit att få fram 
exakta empiriska underlag utan endast att bilda mig en uppfattning kring 
vilka tankar om och förhållningssätt till sociala medier som finns inom de 
olika yrkena. De personer som nämns i uppsatsen har i efterhand granskat 
och godkänt de stycken som baseras på dessa samtal. 
 
Statistiken som redovisas i uppsatsen är hämtad från rapporten Svenskarna 
och internet, en rapport som årligen publiceras av IIS, Internetstiftelsen i 
Sverige, samt från Brås, Brottsförebyggande rådets, rapport Polisanmälda 
hot och kränkningar mot enskilda personer via internet. Till beskrivningen 
av olika sociala medier har material hämtats från den statliga utredningen 
Integritet och straffskydd som utkom i början av året.  
 

1.5 Disposition  
För att ge läsaren en bild av den plattform där de händelser som är föremål 
för undersökningen utspelar sig inleds uppsatsen i kapitel 2 med en 
beskrivning av sociala medier samt av hur användningen av internet och 
sociala medier ser ut idag. I detta kapitel redogörs även för synen på sociala 
medier inom arbetslivet utifrån de tre valda yrkeskategorierna och exempel 
på händelser som skulle kunna aktualisera principalansvar inom de olika 
yrkena diskuteras. Därefter behandlas, i kapitel 3, skadetypen kränkning. 
Syftet med detta avsnitt är att visa på när kränkningsersättning kan utgå och 
vad syftet med ersättningen är. Kapitlet inriktas sedan på förtalsbrottet och 
omständigheter kring förtal på sociala medier. 
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När läsaren sedan fått en uppfattning om förhållandena kring kränkningar på 
sociala medier övergår framställningen till frågan om när arbetsgivaren kan 
hållas ansvarig för dessa skador. I kapitel 4 redogörs för bestämmelsen om 
arbetsgivarens principalansvar. Kärnan i arbetet, begränsningen till 
handlanden i tjänsten, behandlas sedan i kapitel 5.  
 
För att se hur ansvaret för skador vållade i tjänsten slutligen fördelas, 
undersöks i kapitel 6 möjligheten att hålla arbetstagaren ansvarig för skade-
vållande handlanden företagna i tjänsten.  
 
Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med en analys av uppsatsens frågeställningar 
där slutsatserna redovisas. Egna reflektioner och synpunkter presenteras 
dock även fortlöpande i hela uppsatsen. Detta markeras då med fraser som 
enligt min mening… och en personlig reflektion är… 
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2 Internet och sociala medier 

2.1 Inledning 
Internet och sociala medier har kommit att spela en allt större roll i våra liv. 
För många är internet en förutsättning för och självklar del av arbetet. Även 
sociala medier har alltmer kommit bli en del av arbetslivet. För vissa ingår 
det i arbetsuppgifterna att administrera ett officiellt konto i verksamhetens 
namn. Även för dem där det inte ingår som en direkt arbetsuppgift kan det 
förekomma uppmaningar från arbetsgivare om att vara aktiv på sociala 
medier. Därtill kommer att många idag har en smartmobil som man bär med 
sig överallt och som gör det möjligt att posta inlägg under arbetstid, på 
fikarasten eller kanske till och med mellan arbetsuppgifterna. Det kan till 
och med vara så att arbetsgivaren är den som har tillhandahållit smart-
mobilen. Handlingar på internet och sociala medier kan därför hamna i 
gränslandet mellan arbete och privatliv. Syftet med det här arbetet är att 
undersöka när handlingar på internet och sociala medier kan anses vara 
företagna i tjänsten och därmed ge upphov till ersättningsansvar för arbets-
givaren. I det här kapitlet ges därför en bild av hur vi använder internet och 
sociala medier. 
 

2.2 Svenskarnas användning av internet 
År 1995 slog internet igenom. Då var det 5 procent av svenskarna som 
kopplade upp sig till internet. Idag, 20 år senare, har 93 procent av svens-
karna tillgång till internet och nästan lika många (91 %) använder det 
dagligen.8 Internetanvändandet börjar också allt tidigare, hälften av dagens 
barn börjar använda internet innan de fyllt 2 år.9 För dem kommer internet 
ha funnits med hela livet och vara en självklar del av vardagen. 
 
Internetanvändningen sker numera inte endast via datorer utan även via 
smartmobiler och surfplattor. 77 procent av svenskarna har tillgång till en 
smartmobil och 59 procent till en surfplatta.10 De flesta svenskarna kan med 
andra ord koppla upp sig i princip var som helst och när som helst. Detta 
blir också tydligt när man ser till hur mycket tid som svenskarna lägger på 
internet, nämligen i genomsnitt 21 timmar per vecka. Många använder också 
internet på arbetet. Knappt 12 timmar per vecka lägger svenskar (över 16 år) 
i genomsnitt på internet när de är på arbetet, och 3 av 4 tycker att internet är 
viktigt eller mycket viktigt för deras arbete.11 
 

                                                
8 Statistikuppgifterna i detta kapitel är baserade på år 2015. Om inget annat sägs utgår 
uppgifterna från personer över 12 år. 
9 Se Findahl & Davidsson (2015) s. 3 f. 
10 Se Findahl & Davidsson (2015) s. 11 f. 
11 Se Findahl & Davidsson (2015) s. 13 f. 
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2.3 Sociala medier 
En stor del av svenskarna (76 %) använder också sociala medier. 
Användarna spenderar i genomsnitt 6.4 timmar i veckan på sociala medier, 
det vill säga knappt 1 timme per dag. I åldersgruppen 16-25 år är 
genomsnittet högre, där rör det sig om 10 timmar per vecka. De unga är 
även mer aktiva än de äldre vad gäller att uppdatera sig samt posta eget 
innehåll på sociala medier.12  
 
I rapporten Svenskarna och internet som ges ut av Internetstiftelsen i 
Sverige, IIS, pekar författarna på en skillnad mellan generationer i hur man 
använder internet. De äldre lever med internet, de använder det främst till att 
läsa tidningar, slå upp ord, söka information etc. Även de yngre 
generationerna använder internet till detta men utöver det sker en stor del av 
internetanvändningen genom smartmobiler och en stor del av deras internet-
användande är kopplat till sociala medier. Bland 90-talisterna är det 85-90 
procent som dagligen använder sociala medier, de lever på internet.13 Som 
nämndes ovan innebär smartmobiler att var och en kan koppla upp sig när 
och var som helst. Sociala medier är idag också helt anpassade för 
smartmobiler, vilket medför att det enkelt och snabbt går att lägga upp och 
dela information.14  
 
Det är svårt att beskriva sociala medier på ett gemensamt sätt, då det finns 
många olika typer med olika syften. Vissa är mest inriktade på att 
människor ska kunna skicka meddelanden till varandra, medan andra som 
t.ex. Facebook är sociala plattformar med många olika funktioner.15 I den 
statliga utredningen Integritet och straffskydd har Statens medieråd för-
enklat förklarat att: ”sociala medier är till för att användarna ska kunna: 
 

1. Dela med sig av information i form av texter, bilder, filmer, ljudfiler 
som antingen laddas upp på plattformen i fråga eller länkas till på 
andra sociala medier eller webbplatser. 

2. Kommentera sina egna eller andras delningar.”16 
 
De olika sociala medierna lockar till sig olika typer av användare och det 
utvecklas olika typer av kommunikation och beteenden på respektive platt-
form.17 Nedan följer en kort beskrivning av några av de vanligaste sociala 
medierna. 
 
Facebook 
Facebook är ett socialt nätverk där användarna skapar identitetsbaserade 
konton.18 Enligt Facebooks egen beskrivning, använder människor nätverket 
                                                
12 Se Findahl & Davidsson (2015) s. 47 f. 
13 Se Findahl & Davidsson (2015) s. 109 f. 
14 Se SOU 2016:7 s. 111. 
15 Se SOU 2016:7 s. 110. 
16 SOU 2016:7 s. 110. 
17 Se SOU 2016:7 s. 111. 
18 Se SOU 2016:7 s. 111. 
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för att hålla kontakt med vänner och familj, hålla sig uppdaterade om vad 
som händer i världen samt för att dela åsikter och annan information som är 
viktiga för dem.19 Facebook är det största sociala mediet. 70 procent av de 
svenska internetanvändarna använder Facebook.20 Det är därför föga 
förvånande att det också är på Facebook man hittar flest anmälda 
kränkningar.21  
 
Instagram 
Instagram är en bilddelningstjänst som fungerar så att användarna lägger 
upp foton de tar med sin smartmobil och delar dem med andra. Instagram är 
på så sätt tänkt att vara ett sätt att genom bilder dela sin vardag med andra.22 
40 procent av de svenska internetanvändarna använder Instagram, bland 
användare under 36 år är andelen större och i åldersgruppen 12-15 år 
använder 85 procent Instagram.23  
 
Twitter 
Twitter är en så kallad mikroblogg, där användaren måste begränsa varje 
inlägg till 140 tecken. Kommunikationen på Twitter sker alltså genom 
snabba, kortfattade texter och de riktar sig ofta till en stor publik.24 På 
hemsidan sägs att Twitter kan användas till att få omedelbara uppdateringar 
om saker man är intresserad av samt att man som användare kan följa 
händelser i realtid från olika vinklar.25 Det är 22 procent av de svenska 
internetanvändarna som använder Twitter. Men många väljer att endast följa 
andra och publicerar inte själva några inlägg.26 Enligt min mening är 
debattklimatet på Twitter ofta hårt och det blir lätt en upptrissad stämning.27 
Det var också ett inlägg på just Twitter som gav upphov till tvisten mellan 
Herrey och Aftonbladet.  
 
Snapchat 
I likhet med Instagram, används Snapchat för att kommunicera via bilder 
som man tar med sin smartmobil. Mottagaren kan dock endast se bilden 
under några sekunder, sedan försvinner den. Snapchat används av 21 
procent av de svenska internetanvändarna. Det är dock främst de yngre 
internetanvändarna som använder Snapchat, det är sällsynt med Snapchat-
användare över 35 år. 28 
 

                                                
19 Se Facebook: sidinformation, https://www.facebook.com/facebook/info/?tab=page_info, 
besökt 2016-03-17.  
20 Se Findahl & Davidsson (2015) s. 40. 
21 Se Brå 2015:6 s. 58. 
22 Se Instagram: FAQ, https://www.instagram.com/about/faq/, besökt 2016-03-17. 
23 Se Findahl & Davidsson (2015) s. 42 f. 
24 Se SOU 2016:7 s. 111 och 120. 
25 Se Twitter: startsida, https://twitter.com besökt 2016-03-17. 
26 Se Findahl & Davidsson (2015) s. 45. 
27 Det hårda debattklimatet på Twitter har även lyfts fram av andra, t.ex. diskuterades ämnet 
på Bokmässan i Göteborg förra året i en debatt anordnad av Svenska journalistförbundets 
tidning Journalisten, se Qia Rindevall: ”Vi måste släppa fram olika åsikter”, Journalisten, 
2015-09-24, http://www.journalisten.se/nyheter/vi-maste-slappa-fram-olika-asikter, besökt 
2016-03-17. 
28 Se Findahl & Davidsson (2015) s. 5 och 43. 
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Det finns såklart fler sociala medier än dem som nämnts här, och det kan 
också påpekas att kommunikation över internet även kan ske via bloggar 
och e-post. 
 

2.4 Arbetsgivares inställning till sociala 
medier 

Något som är intressant i sammanhanget är hur arbetsgivare ser på att deras 
anställda befinner sig på sociala medier. Om en arbetsgivare uppmanar sina 
anställda att finnas tillgängliga och vara aktiva på sociala medier kan det 
tänkas ha betydelse för bedömningen av vad arbetsgivaren kan hållas 
ansvarig för genom principalansvaret.29 I fallet mellan Herrey och 
Aftonbladet ansåg Herrey att journalistens twittrande skulle omfattas av 
Aftonbladets principalansvar och framförde i sin talan bland annat att: 
”tidningar uppmanar sina medarbetare att använda Twitter för att synas i 
sociala medier och ’driva trafik’ till tidningarnas hemsidor.”30  
 
Den här bilden bekräftas också av Jonas Nordling, ordförande för 
Journalistförbundet. Han menar att många redaktioner uppmanar sina 
medarbetare att vara aktiva på sociala medier. Syftet är enligt honom att få 
en ökad spridning och att stärka relationen till läsarna. Han påpekar också 
att flera redaktioner har utarbetat genomtänkta strategier för användandet av 
sociala medier.31 I en intervju med Dagens Nyheter med anledning av 
tvisten mellan Herrey och Aftonbladet säger Nordling att: ”Arbetsgivare 
som aktivt uppmuntrar sina medarbetare att hela tiden synas i de sociala 
medierna måste också ta ett utvidgat ansvar för hur det arbetet utförs.”32 
 
Att gränsdragningen av arbetsgivares principalansvar på sociala medier är 
en fråga som kan bli betydelsefull för journalister råder det således ingen 
tvekan om. En annan yrkesgrupp där man skulle kunna tänka sig att det 
förekommer uppmaningar från arbetsgivaren om att anställda bör finnas på 
sociala medier är lärare. Eleverna befinner sig på sociala medier och umgås 
där med varandra, och av samma anledningar som man från skolans håll vill 
att lärare ska finnas tillgängliga som rastvakter på skolgården skulle närvaro 
på sociala medier kunna vara något som rektorerna uppmuntrar. Vad händer 
då om läraren t.ex. hamnar i en diskussion med en förälder på Facebook och 
där gör sig skyldig till förtal genom att antyda att denne inte tar hand om sitt 
barn ordentligt. Kan skolan hållas ansvarig för detta? 
                                                
29 I kap. 5 diskuteras omständigheter som är av betydelse vid bedömningen av som faller in 
under rekvisitet ”i tjänsten” och därmed omfattas av arbetsgivarens principalansvar. 
30 Stockholms tingsrätts dom den 20 april 2016, mål nr T 11020-15. 
31 Mailkonversation med Jonas Nordling 2016-04-13; se t.ex. Sveriges Radios handbok: 
”Sociala Medier – en handbok för journalister v.2.0”, 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2938&grupp=21081&artikel=62662
22, besökt 2016-04-13. 
32 Georg Cederskog: ”Vem är ansvarig för journalistens ord på Twitter?”, DN Kultur, 2015-
11-18, http://www.dn.se/kultur-noje/vems-ansvar-ar-journalistens-ord-pa-twitter/, besökt 
2016-01-28. 
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Lars Svensson, ansvarig tjänsteman från Lärarförbundet för Lärarnas 
Yrkesetiska Råd menar att det säkert finns rektorer som uppmanar lärare att 
finnas på sociala medier, men han kan inte svara på i vilken omfattning.33 På 
rådets hemsida finns ett uttalande om lärare och sociala medier med 
rekommendationer om hur lärare kan förhålla sig till sociala medier. Där 
diskuteras också fördelar och nackdelar med användningen av sociala 
medier. En av fördelarna som nämns är just det som jag beskrev ovan, att 
lärares ”vuxennärvaro” på sociala medier kan hjälpa till att förbygga 
mobbning och andra kränkande beteenden. Rådets utgångspunkt är: ”att 
lärare bör använda den teknik som kan underlätta arbetet, förbättra 
undervisningen och utveckla kommunikationen med elever och föräldrar.” 
Samtidigt påpekas att det är läraren själv som måste ta ställning till om och 
hur denne vill använda sociala medier och rådet betonar att lärare som 
kommunicerar med elever och föräldrar via sociala medier bör tänka en 
extra gång på vad de skriver.34  
 
I sammanhanget kan också nämnas att det just nu pågår forskning kring 
lärares användning av sociala medier. Projektet Lärare utan gränser. 
Yrkesetiska utmaningar när lärare använder sociala nätverk som Facebook 
för elevkontakter bedrivs på den Sociologiska institutionen vid Uppsala 
Universitet. I projektbeskrivningen sägs att det blivit allt vanligare att lärare 
använder sig av Facebook för att kommunicera med elever, och ett av 
projektets syften är att undersöka de gränsdragningsproblem det kan leda till 
bl.a. vad gäller ansvar.35 Projektledare Elin Thunman uppger att de i 
projektet kommer att ta upp rektorers förhållningssätt till lärares användning 
av sociala medier.36 Det kan alltså konstateras att frågan om lärares närvaro 
på sociala medier är aktuell och något som diskuteras inom lärarkåren.    
 
Den sista yrkeskategorin jag valt att fokusera på är domare. Att en domare 
skulle uppmanas av sin arbetsgivare att vara aktiv på sociala medier kanske 
verkar mer långsökt än för de två yrkeskategorier som beskrivits ovan. Men 
man skulle kunna tänka sig att man från domstolens sida tycker det är bra 
om domare är aktiva på sociala medier för att förklara juridiska problem och 
reda ut missförstånd kring uppmärksammade domar och lagar som ofta 
uppstår i diskussioner på sociala medier. Thed Adelswärd, chefsrådman vid 
Lunds tingsrätt och en del av Sveriges Domstolars mediegrupp, uppger att 
det på hans arbetsplats inte finns någon uppmaning om att vara aktiv på 
sociala medier. Hans personliga åsikt är att domare inte ska vara dolda, men 
att man som domare bör vara försiktig och tänka på vad man skriver på 
sociala medier.37   
 

                                                
33 Telefonsamtal med Lars Svensson, 2016-04-26. 
34 Lärarnas Yrkesetiska råd: Råd om lärare och sociala medier, 
http://www.lararesyrkesetik.se/web/yrkesetik.nsf/doc/00289FCD?opendocument, besökt 
2016-04-25. 
35 Forte, Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd: projektkatalog 
http://projektkatalogen.forte.se/?arende=27743, besökt 2016-04-27. 
36 Mailkonversation med Elin Thunman 2016-04-27. 
37 Telefonsamtal med Thed Adelswärd, 2016-04-26. 
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På vissa domstolar arbetar man aktivt med sociala medier och har skapat 
officiella konton där man bl.a. informerar allmänheten om domstolens 
verksamhet. En av dessa är Södertörns tingsrätt. Där ser man, enligt råd-
mannen Britt Björneke, positivt på att domare är aktiva på sociala medier 
och deltar i den rättsliga samhällsdebatten. Domstolen har sedan tidigare ett 
officiellt twitterkonto och har nyligen även startat en domarblogg. Syftet 
med domarbloggen är sprida kunskap om tingsrättens verksamhet. Men 
vissa inlägg är också tänkta att utgöra en del i samhällsdebatten. Inläggen 
skrivs av domstolens medarbetare på arbetstid och gås igenom av en 
mediegrupp innan de publiceras. På bloggen finns inget kommentatorsfält, 
istället hänvisas läsare med frågor till en särskild mailadress.38 Att 
arbetsgivaren har ett ansvar för dessa inlägg som skrivs på arbetstid och 
publiceras i domstolens namn bör det enligt min mening inte råda några 
större tvivel om. Risken för att inläggen ska innehålla kränkande uttalanden 
är dessutom liten då dessa granskas innan publicering. Man kan däremot 
tänka sig ett scenario där domaren på sitt privata Facebook- eller 
Twitterkonto länkar till ett inlägg som denne skrivit på bloggen och att en 
diskussion sedan uppstår i kommentarsfältet. Vad skulle hända om domaren 
där förtalar någon? I den situationen är gränsdragningen svårare. 
 

                                                
38 Telefonsamtal med Britt Björneke, 2016-04-26; Södertörns tingsrätt: Nyheter och 
pressmeddelanden, ”Premiär för Södertörns domarblogg”, 2016-04-19, 
http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-
pressmeddelanden/Premiar-for-Sodertorns-tingsratts-domarblogg/, besökt 2016-04-26.  
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3 Kränkning  

3.1 Inledning 
Som föregående kapitel visar, har utvecklingen av internet och sociala 
medier lett till att det öppnats en ny värld för kommunikation mellan 
människor. Idag kan människor när som helst uttrycka en åsikt, ifrågasätta 
det någon annan uttryckt eller ge sig in i en debatt genom bara några 
knapptryckningar. Detta kan göras på bussen, hemma i tv-soffan eller på 
arbetsplatsen. En person kan få stor spridning på sina yttranden och detta 
utan att ens behöva befinna sig i närheten av dem som mottar dessa. 
Utvecklingen har stora fördelar, inte minst för opinionsbildningen och 
demokratin i samhället. Men det finns även nackdelar, detta enkla sätt att 
kommunicera medför också att det är enkelt att föra fram hot och 
kränkningar som kan få stor spridning och som dessutom kan vara svåra att 
få att försvinna när de en gång publicerats.39 
 
Att kränkningar på internet är en viktig och aktuell fråga inom politiken 
märks tydligt. Som exempel kan nämnas att Brottsförebyggande rådet, Brå, 
förra året kom ut med en rapport där man på uppdrag av regeringen kartlagt 
polisanmälda hot och kränkningar riktade mot enskilda personer via 
internet.40 Ett annat exempel är den offentliga utredningen Integritet och 
straffskydd som presenterades i början av året och som till stor del fokuserar 
på hur den tekniska utvecklingen påverkat möjligheten att begå gärningar 
som hot och kränkningar.41 
 
Som diskuterades i föregående kapitel finns det många olika sociala medier 
med olika funktion och syften. Det är därför svårt att ge en gemensam 
definition av vad en kränkning på sociala medier är. Ibland kan det röra sig 
om offentliga konversationer som urartar när tonen skruvas upp, men det 
kan också handla om planerade kränkningar på forum som har som syfte att 
kränka, som s.k. hämndporr-sajter.42 Det finns också flera olika brott som 
kan aktualiseras vad gäller kränkningar på internet. I rapporten från Brå tog 
man upp olaga hot, ofredande, fridskränkningar, olaga förföljelse samt 
förtal och förolämpning.43 I Schultz bok om näthat tas förutom dessa, även 
kränkande fotografering och brott mot personuppgiftslagen upp. Som 
framgår i uppsatsens avgränsningsavsnitt44 har jag i den här uppsatsen 
emellertid valt att fokusera på förtal.  
 

                                                
39 Jfr Brå 2015:6 s. 7; SOU 2016:7 s. 21. 
40 Se Brå 2015:6. 
41 Se SOU 2016:7 s. 19. 
42 Se SOU 2016:7 s. 110. 
43 Se Brå 2015:6 s. 7. 
44 Se avsnitt 1.3. 
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3.2 Kränkning i SkL 
Kränkning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207), SkL, omfattas av 
arbetsgivarens principalansvar.45 Av bestämmelsen i 2 kap. 3 § SkL framgår 
att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett 
angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som 
kränkningen innebär.  
 
Kränkning definieras av Hellner som ”den handling eller underlåtenhet som 
typiskt sett utlöser känslor av visst slag hos annan, såsom känslor av rädsla, 
förnedring, skam eller liknande.” 46 Som framgår av 2 kap. 3 § SkL ska det 
röra sig om brottsliga handlingar. Det handlar här om brott som innefattar 
ett angrepp på den personliga integriteten: den skadelidandes privatliv och 
människovärde. Det krävs inte att skadevållaren blivit fälld för brottet 
straffrättsligt, det avgörande för rätt till ersättning är att det rör sig om en 
brottslig handling av denna typ.47 I paragrafen delas brotten upp i angrepp 
mot person (ex. misshandel, mordförsök), frihet (ex. olaga frihetsberövande, 
utpressning), frid (ex. olaga hot, ofredande) och ära (ex. förtal, 
förolämpning).48  
 
Rätten till ersättning begränsas av att det måste föreligga en allvarlig 
kränkning för att det ska kunna bli tal om ett skadestånd. Att ett handlande 
är brottsligt behöver inte per automatik betyda att det också innebär en 
allvarlig kränkning av den som utsätts.49 Huruvida det föreligger en allvarlig 
kränkning får istället avgöras från fall till fall, utifrån samtliga 
omständigheter. Enligt förarbetena kan uppräkningen i 5 kap. 6 § SkL (som 
egentligen är avsedd för bestämningen av ersättningens storlek) ge viss 
ledning. En förutsättning för att det ska kunna röra sig om en allvarlig 
kränkning är dock att den angripne i någon mån har värnat om sin integritet. 
Som exempel ges i förarbetena att en person som inleder ett slagsmål får 
anses ha gett upp en del av kravet på respekt för sin personliga integritet och 
kan därmed inte sägas ha blivit utsatt för en allvarlig kränkning om hen själv 
drabbas av visst våld i situationen (vid allvarligare våld kan dock 
kränkningsersättning ändå bli aktuellt). Den skadelidandes handlande bör 
enligt motiven främst ha betydelse vid mindre grova våldsbrott, ofredande 
och ärekränkningsbrott. Slutligen kan nämnas att tröskeln för vad som utgör 
en allvarlig kränkning anses ligga högre för vissa yrkeskategorier t.ex. 
poliser och anställda inom kriminalvård och psykiatri.50 Friberg menar att 
gemensamt för de yrkeskategorier som förväntas ha en högre ”kränknings-
tröskel” är att det rör sig om yrken där man är ”särskilt utsatt för våld, hot 
eller annat kränkande beteende” så som de nyss nämnda kategorierna, eller 
yrken där ”ett visst motstånd i tjänsteutövningen kan förväntas” som t.ex. 
socialsekreterare, biljettkontrollanter, parkeringsvakter och delgivnings- och 
                                                
45 Se 3 kap. 1 § SkL. 
46 Se Hellner & Radetzki (2014) s. 74. 
47 Se prop. 2000/01:68 s. 48. 
48 Se Bengtsson & Strömbäck (2014) kommentaren till 2 kap. 3 §, under 2:3.2. 
49 Se Friberg (2010) s. 654. 
50 Se prop. 2000/01:68 s. 65 f. 
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utmätningsmän.51 Det framstår utifrån Fribergs framställning som att det 
främst är kränkningar i form av hot, våld och förolämpningar som 
aktualiseras och kan förväntas inom dessa typer av yrken.52 Det är därför 
enligt min mening inte säkert att det går att säga att denna högre tröskel 
även gäller för kränkningar i form av förtal.  
 
Syftet med kränkningsersättningen är att kompensera den skadelidande för 
de känslor som den kränkande handlingen gett upphov till.53 I förarbetena 
skrivs följande om ersättningen:  
 

”Den kan bidra till att den skadelidande får upprättelse för den förnedrande 
och kränkande handlingen och därmed bidra till att återställa självrespekten 
och självkänslan. Genom ersättningen kan den skadelidande t.ex. unna sig 
något extra och därigenom skingra tankarna på kränkningen och den olust och 
det obehag som han eller hon har åsamkats. Den som utsätts för mycket grova 
kränkningar kan få en möjlighet att genom ersättningen göra nödvändiga 
förändringar i sin livssituation.”54 

 
Då en kränkning är en typ av skada som i egentlig mening inte kan ersättas i 
pengar är tanken alltså att ersättningen ska lindra effekterna av kränkningen. 
Det är emellertid inte den skadelidandes upplevelse av kränkningen i det 
enskilda fallet som avgör hur ersättningen ska bestämmas. Istället görs en 
skönsmässig bedömning utifrån rådande etiska och sociala värderingar där 
man ser till hur stor kränkning som det aktuella brottsliga angreppet typiskt 
sett ger upphov till.55 Detta medför att domstolarna i bedömningen utgår 
från schabloner formulerade av Högsta domstolen och Brottsoffer-
myndigheten.56 Det kan här dock påpekas att det, vad gäller förtal, inte finns 
några schabloner från Brottsoffermyndigheten att gå på då det inte är 
möjligt att erhålla brottskadeersättning för ärekränkningar.57  
 
Hellner drar paralleller mellan skadeståndsansvaret vid kränkning och 
straffansvar. Han menar att kränkningsersättning, liksom ersättning vid ren 
förmögenhetsskada, mer påminner om en sanktion mot ett av rättsordningen 
ogillat handlande än vad ersättning för person- och sakskada gör. Enligt 
honom inriktas den intresseavvägning som görs på bedömningar av om 
ansvar ska utkrävas och om skadestånd är ett lämpligt sätt att bestämma 
vem som är ansvarig i större utsträckning. Anledningen sägs vara att 
försäkringar inte finns med i bilden på samma sätt vid kränkningar (och rena 
förmögenhetsskador) som vid person- och sakskador.58 

                                                
51 Se Friberg (2010) s. 720 ff. 
52 Se Friberg (2010) avsnitt 12.5.6. 
53 Se prop. 2000/01:68 s. 48. 
54 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
55 Se prop. 2000/01:68 s. 48 ff. 
56 Se Schultz (2013) kommentaren till 2 kap. 3 §. 
57 Se 5 § brottsskadelagen (2014:322). Angrepp mot äran nämns inte i uppräkningen av för 
vilka typer av kränkningar som brottsskadeersättning lämnas. Brottsskadeersättning är en 
ersättning från staten som betalas ut om den skadelidande har möjlighet att få skadan ersatt 
på annat håll, t.ex. genom skadestånd eller försäkring, se 1 § och 10 § brottsskadelagen.  
58 Se Hellner & Radetzki (2014) s. 54. 



 19 

3.3 Förtalsbrottet 
Förtal räknas till kategorin brott som utgör angrepp mot någons ära och 
innebär att man lämnar en nedsättande uppgift om någon. I förarbetena 
motiveras kriminaliseringen med hänvisning till den gruppgemenskap som 
människor lever i och att förtal kan leda till att en person utesluts ur 
gemenskapen eller att dennes liv på andra sätt försvåras.59 Genom förtal kan 
man påverka andras sätt att se på en person och deras känslor, attityder och 
beteenden gentemot denna. Att bli utsatt för förtal kan ha stor påverkan på 
en människas liv och även leda till psykiska problem. Jareborg skriver att: 
”De flesta människor önskar vara respekterade av andra och lider psykiskt 
av att förlora i aktning.”60  
 
Förtalsbestämmelsen finns i 5 kap. 1 § brottsbalken, BrB. Som nämndes 
ovan innebär förtal att man lämnar en nedsättande uppgift om någon. I 
lagtexten uttrycks det med att man pekar ut någon som brottslig eller 
klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är 
ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Med missaktning menas 
att andra personer ser en som en sämre människa på något sätt. Det krävs 
inte att detta faktiskt har skett, utan det räcker att det är en uppgift som 
typiskt sett utsätter någon för missaktning från andra människor. I lagtexten 
ges som exempel att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt 
levnadssätt. Det krävs som sagt att uppgiften är ägnad att utsätta personen 
för andras missaktning. Även om en trafikförseelse är ett brott kan det inte 
räknas som förtal att beskylla någon för detta då det inte kan anses 
tillräckligt nedsättande. Vad gäller uppgift om att någon är klandervärd i sitt 
levnadssätt kan detta t.ex. vara att beskylla en förälder för att inte ta hand 
om sitt barn (ordet levnadssätt innebär att det ska röra sig om något mer än 
att föräldern brustit vid enstaka tillfälle). Det kan också handla om uppgifter 
om att någon inte respekterar ingångna avtal eller ofta ljuger.61 För att ett 
påstående ska anses innehålla en uppgift krävs det att det är så pass bestämt 
att man kan pröva sanningshalten i det, det kan inte röra sig om rena 
värdeomdömen som t.ex. att någon är ful.62  
 
Bedömningen av om en uppgift är ägnad att utsätta någon för missaktning är 
till viss del subjektiv, den görs utifrån de sociala värderingar som råder 
inom den samhällsgrupp eller personkrets som den utpekade tillhör. Schultz 
ger som exempel att ett utpekande av någon som homosexuell typiskt sett 

                                                
59 Se prop. 1962:10 B s. 141. 
60 Se Jareborg m.fl. (2015) s. 92. 
61 Se Jareborg m.fl. (2015) s. 92 ff; prop. 1962:10 B, s. 126. 
62 Se Sackemark & Schultz (2015) s. 51; se t.ex. RH 2009:40 där domstolen konstaterade 
att uttrycket ”snuthora” var ett värdeomdöme och således inte kunde anses utgöra förtal. Se 
dock NJA 1987 s. 336 där uppgift om att en person var ”klart olämplig som personalledare” 
lämnats av ett fackförbund i ett brev till en arbetsgivarorganisation, som motivering till att 
de avrått sina medlemmar från att ta anställning hos ett visst företag. HD påpekade att 
värdeomdömen kan utgöra förtal om de har viss bestämdhet, vilket det aktuella uttalandet 
ansågs ha. 
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inte är att anse som förtal men om den utpekade tillhör ett religiöst samfund 
där homosexualitet är något som ogillas kan det vara det.63  
 
Det går inte att förtala juridiska personer eller kollektiva enheter såsom 
bolag, föreningar eller medlemmar i vissa grupper. Om ett yttrande kan 
uppfattas som att någon eller några bestämda personer avses trots att det inte 
framgår bokstavligen kan dock förtal anses föreligga.64 
 
För att en uppgift ska kunna anses utgöra förtal krävs det att den har lämnats 
till tredje person. Med uttrycket lämna avses såväl att framställa som att 
sprida vidare en nedsättande uppgift. En gärningsman kan således hållas 
ansvarig för förtal om hen återger beskyllningar som från början kommer 
från någon annan.65 Uppgifter kan lämnas på olika sätt, vanligast är i tal 
eller skrift, men uppgifter kan även lämnas via bilder (t.ex. teckningar, foton 
eller filmer). Vad gäller bilder är det vad som sägs genom bilden som är 
avgörande, en integritetskränkande bild behöver således inte utgöra förtal.66 
Till exempel kan det i allmänhet inte anses utgöra förtal att lägga ut en 
nakenbild på någon på en hemsida, men om det rör sig om en hemsida för 
prostitution skulle bilden förmedla en nedsättande uppgift.67  
 
En uppgift kan utgöra förtal även om den är sann. För nedsättande uppgifter 
som är sanna kan det emellertid finnas omständigheter som medför att den 
som lämnat uppgiften undgår ansvar. Det gäller även för uppgifter som inte 
är sanna men där den som lämnat uppgiften hade skälig grund för att tro att 
den var sann.68 I 5 kap. 1 § andra stycket BrB anges att om det var 
försvarligt att lämna uppgiften eller om personen hade en skyldighet att 
uttala sig ska hen inte dömas till ansvar.69 Situationer där det finns en 
                                                
63 Se Sackemark & Schultz (2015) s. 53; prop. 1962:10 B, s. 126. 
64 Se Berggren m.fl. (2016) kommentaren till 5 kap. 1 §; prop. 1962:10 B, s. 147; se t.ex. 
NJA 1950 s. 250 där namnet på en utpekad firma innehöll firmaägarens namn. Firmaägaren 
ansågs därmed ha utpekats personligen. 
65 Se t.ex. ”Instagrammålet” NJA 2015 s. 482 där två tonåringar dömdes för grovt förtal 
efter att på Instagram ha spridit nedsättande uppgifter om ett stort antal personer genom att 
publicera bilder och kommentarer som andra skickat till dem. I HD behandlades endast 
frågan om jämkning av vårdnadshavarens skadeståndsansvar, för beskrivning av gärningen 
se Göteborgs tingsrätts dom den 25 juni 2013, mål nr. B 705-13.    
66 Se Jareborg m.fl. (2015) s. 95 f.; prop. 1962:10 B, s. 125. 
67 Se Berggren m.fl. (2016) kommentaren till 5 kap. 1 §; se t.ex. NJA 2015 s. 86 där en 
person dömdes för grovt förtal efter att ha smygfilmat ett samlag med målsäganden som 
personen sedan publicerade på en s.k. porrsajt. Enligt HD hade den tilltalade genom 
publicering av filmen förmedlat den felaktiga uppgiften att målsäganden ville att filmen 
skulle göras tillgänglig för andra och dessutom som pornografi; se också NJA 1992 s. 594 
som även det rörde ett smygfilmat samlag, samt NJA 1994 s. 637 där ett i en tidning 
publicerat fotomontage av kända personer inklippta i sexuella situationer tillsammans 
artikelns text ansågs förmedla uppgiften att personerna var sexuellt lössläppta och perversa.    
68 Vad gäller kravet på skälig grund innebär det att man har en slags undersökningsplikt. En 
allvarligare beskyllning medför högre krav på undersökning, se NJA 2014 s. 808 (fallet 
gällde två universitetsstudenter vilka inte ansågs ha haft skälig grund för uppgifter om en 
persons brottslighet vilka lämnats i en uppsats). 
69 Försvarlighetsbedömningen ska dock göras utan att hänsyn tas till om uppgiften var sann 
eller om det fanns skälig grund för den. Först därefter, om lämnandet av uppgiften funnits 
vara försvarlig prövas om uppgiften var sann eller om det fanns skälig grund för den, se 
Jareborg m.fl. (2015) s 98 ff. 
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skyldighet att yttra sig kan t.ex. vara vid vittnesmål, polisförhör eller andra 
förhör och utredningar vid myndigheter. Vad gäller försvarlighets-
bedömningen har det betydelse hur, när, till vem och i vilket syfte som den 
nedsättande uppgiften lämnats.70 Att som referens uttala sig nedsättande om 
en person i ett anställningsförfarande anses i regel vara försvarligt.71 
Yttrandefriheten spelar också en viktig roll här. I den politiska debatten och 
rörande andra samhälleliga frågor kan vissa angrepp av enskilda personer få 
tålas. Enligt förarbetena får även intresset för den yrkesmässiga nyhets-
förmedlingen ofta väga tyngre än skyddet mot kränkande angrepp.72 Det 
anses vidare försvarligt att sprida vidare aktuella uppgifter som t.ex. har stått 
i tidningen eller som framkommit vid en offentlig rättegång. Att tala om nya 
domar eller att som varning påpeka att någon har begått allvarligare brott 
anses försvarligt, men enligt Jareborg kan det anses utgöra förtal att: ”dra 
fram gamla brottmålsdomar ur glömskan.”73 Slutligen kan påpekas att man i 
umgänget med familj och vänner anses kunna vara mer fri i sina uttalanden 
än annars.74 
 
För att förtal ska föreligga krävs uppsåt. Gärningsmannen ska ha haft uppsåt 
till att uppgiften lämnas samt till de omständigheter som medför att 
uppgiften är ägnad att utsätta den som pekas ut för andras missaktning.75 
Uppsåtskravet aktualiserades i NJA 1990 s. 231. Fallet rörde en tingsrätts-
lagman som spridit förtalande uppgifter om en vid tingsrätten anställd 
rådman genom att låta sätta upp ett protokoll på tingsrättens anslagstavla, 
innehållande en bilaga där det gjordes nedsättande uttalanden om 
rådmannen. HD menade att lagmannen måste ha varit medveten om att 
uttalandena fanns i bilagan vilket var tillräckligt för att lagmannen skulle 
anses ha handlat uppsåtligt. Enligt HD hade lagmannen troligtvis inte 
särskilt tänkt på uttalandet när han lät sätta upp protokollet men HD 
konstaterade att det inte var nödvändigt för att uppsåtskravet skulle vara 
uppfyllt. 
 

                                                
70 Se Jareborg m.fl. (2015) s. 98 ff. 
71 Se t.ex. AD 2002 nr. 121 där en rektor uttalat sig negativt om en lärare i ett samtal med 
en rektor på en skola, där läraren sökt anställning. Rektorn hade bl.a. sagt att läraren var 
”kladdig” och ”olämplig för arbete med barn”. Arbetsdomstolen som ansåg att uttalandena 
var försvarliga konstaterade att det är naturligt och nästan ofrånkomligt att en arbetsgivare 
vid avrådande från anställning motiverar sin ståndpunkt med uppgifter som kan anses vara 
nedsättande för arbetstagaren; se även tidigare nämnda NJA 1987 s. 336. 
72 Se prop. 1962:10 B s. 144; se t.ex. NJA 2006 s. 16 där nedsättande uppgifter om en 
polisman som medverkat i Palme-utredningen lämnats i en tidningsartikel. HD fann detta 
försvarligt bl.a. med hänsyn till det stora allmänintresset som fanns för utredningen, samt 
NJA 2003 s. 567 där en uppgift på en löpsedel om att en partiledare skulle medverka i en 
pornografisk film ansetts vara försvarlig med hänsyn till det allmänna intresse som följde 
med personens position. Uppgiften bedömdes dock som förtal då den inte var sann och det 
inte heller fanns skälig grund för den.  
73 Se Jareborg m.fl. (2015) s. 100. 
74 Se prop. 1962:10 B s. 128 och s. 144 ff. 
75 Se Berggren m.fl. (2016) kommentaren till 5 kap. 1 §. 
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3.4 Förtal på internet och sociala medier 
Ovan diskuterades hur internet och sociala medier har förändrat 
kommunikationen mellan människor och hur denna förändring även medfört 
nya möjligheter för människor att kränka varandra. Det gäller inte minst 
kränkning genom förtal. Jareborg beskriver att internet och sociala medier 
gjort det enklare att sprida nedsättande uppgifter om andra och att 
spridningen kan få en helt annan dimension än tidigare.76 Spridning över 
internet är något som kan beaktas i bedömningen av om förtalet ska räknas 
som grovt.77 
 
I Brås rapport Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via 
internet undersöktes 713 anmälningar från år 2012 rörande brott som helt 
eller delvis begåtts på nätet.78 225 av dessa ärenden hade rubricerats som 
förtal. Den handling som lett till förtalsanmälan kunde t.ex. vara en offentlig 
skriftlig kränkning på nätet, att gärningsmannen tagit över målsägandens 
användarkonto eller skapat ett falskt användarkonto i målsägandens namn, 
att gärningsmannen skapat ett Facebook-konto om målsäganden eller att 
gärningsmannen publicerat bilder eller filmklipp på målsäganden. Vanligast 
var att målsäganden hade blivit utsatt för offentliga skriftliga kränkningar på 
nätet (53 %). Detta kan t.ex. ske genom att gärningsmannen lämnar en 
kränkande uppgift i ett eget inlägg eller i en kommentar till ett redan 
befintligt inlägg på ett forum som är allmänt tillgängligt eller åtminstone 
tillgängligt för ett stort antal personer.79 Detta är vad som hänt i tvisten 
mellan Herrey och Aftonbladet där Herrey anser sig har blivit utsatt för 
förtal. Ett annat exempel är det tidigare nämnda ”Instagrammålet” i NJA 
2015 s. 482.  
 
Näst vanligast bland förtalsanmälningarna i Brås rapport var att gärnings-
mannen publicerat bilder eller filmklipp på målsäganden (24 %).80 Detta var 
vad som skedde i NJA 2015 s. 86, som nämnts ovan hade gärningsmannen i 
det fallet smygfilmat ett samlag med målsäganden och därefter publicerat 
filmen på en hemsida för pornografi.81  
 
Enligt min mening skulle det i de flesta fall framstå som långsökt att försöka 
argumentera för att spridande av nakenbilder och sexfilmer skulle vara ett 
handlande som begåtts i tjänsten och som arbetsgivaren därmed skulle ha ett 
ansvar för. När det gäller förtalande handlingar på internet som skulle kunna 
anses begångna i tjänsten är det antagligen främst skriftliga förtalande 

                                                
76 Se Jareborg m.fl. (2015) s. 91. 
77 Se Berggren m.fl. (2016) kommentaren till 5 kap. 2 §. 
78 Se Brå 2015:6 s. 48. 
79 Se Brå 2015:6 s. 63 f. 
80 Se Brå 2015:6 s. 63 f. 
81 Se även t.ex. Svea hovrätts dom den 28 oktober 2011, mål nr. B 4611-11 där fotografier 
på målsäganden när denne har sex har skickats till ett 40-tal av målsägandens vänner på 
Facebook; Göta hovrätts dom den 18 februari 2014, mål nr. B 2417-13 där en nakenbild av 
målsäganden lagts ut på Facebook. 
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inlägg och kommentarer som skulle kunna aktualiseras, t.ex. när en 
konversation eller en debatt på något socialt media spårar ur.  
 

3.5 Ersättning för förtal  
Som tidigare diskuterats bestäms kränkningsersättning skönsmässigt, med 
hänsyn till den kränkning som typiskt sett anses uppkomma vid ett visst 
handlande. I 5 kap. 6 § SkL anges att bestämningen av ersättning vid 
kränkning ska göras utifrån en skälighetsbedömning där hänsyn tas till 
handlingens art och varaktighet. I paragrafen räknas även upp ett antal 
punkter som särskilt ska beaktas. I fråga om förtal är det främst punkt 5 som 
är av betydelse. Av den framgår att hänsyn ska tas till om handlingen ”varit 
ägnad att väcka allmän uppmärksamhet”.82 Redan i förarbetena till 
skadeståndslagen sades att ersättningen bör bli högre när en allvarlig 
kränkning fått stor spridning genom massmedia.83 Men det var först senare 
som detta kom att framgå direkt av lagtexten.84 
 
När kränkningsersättning för förtal ska bestämmas är det främst 
uppgifternas art och spridning som domstolen tar hänsyn till. Ju allvarligare 
beskyllning och ju fler den spridits till, desto större anses lidandet vara.85 
Att förtal sker genom publicering på internet är som tidigare nämnts något 
som beaktas vid bedömningen av om förtalet ska räknas som grovt, då 
publicering på internet innebär att uppgifterna kan få mycket stor spridning. 
Friberg påpekar dock att det inte är tillräckligt att uppgifterna genom 
internetpubliceringen potentiellt sett kan spridas till många människor. Då 
förtalsbrottet fordrar ett utpekande krävs också att den som angrips kan 
identifieras av dessa. Internetpublicering medför således inte att ersättnings-
nivån höjs automatiskt. Det väsentliga är hur stor krets av människor som 
kunnat känna igen den angripne.86  
 
I förarbetena har påpekats att den som utsätts för förtal kan komma att lida 
en ekonomisk skada, men som är svår att bevisa. Detta sägs i propositionen 
vara något som kan beaktas vid bestämningen av skadeståndet, vilket då 
även får utgöra ett slags surrogat för den ekonomiska skadan.87 Andra 
omständigheter som vägs in är risken för att den förtalande uppgiften tas på 
allvar av dem den sprids till, om det funnits möjlighet att dementera 
uppgifterna samt den angripnes identitet.88 I förarbetena har sagts att hänsyn 
kan tas till om den som angrips ”intagit en ansvarsfull ställning eller bedrivit 
en verksamhet som gjort honom särskilt känslig för nedsättande tal.”89 I det 
tidigare refererade NJA 1994 s. 637 tog t.ex. domstolen hänsyn till att de 

                                                
82 Se prop. 2000/01:68 s. 75. 
83 Se prop. 1972:5 s. 572. 
84 Se prop. 2000/01:68 s. 73 ff. 
85 Se SOU 1992:84 s. 141. 
86 Se Friberg (2010) s. 774 f. 
87 Se prop. 2000/01:68 s. 55. 
88 Se Friberg (2010) s. 776. 
89 SOU 1992:84 s. 141.  
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angripna personerna var välkända för allmänheten. I det fallet utgick 
ersättning med 100 000 kr till var och en av målsägandena. Det rörde sig här 
om ett tryckfrihetsbrott och domstolen påpekade att publiceringen fått stor 
spridning. HD påpekade också att det måste ha legat ekonomiska över-
väganden bakom publiceringen, varför det också av preventiva skäl var 
motiverat med ett högt skadestånd. 
 
I förarbetena har uttalats att den preventiva betydelsen av skadestånd kan 
vara större för ärekränkningsbrott än andra typer av brott. Detta eftersom 
påföljderna vid ärekränkningsbrotten är lindriga och straffhotet därmed inte 
gör sig gällande på samma sätt som vid många andra typer av brott. I 
samband med detta har påpekats att det vid ärekränkningsbrott ofta finns 
ekonomiska möjligheter för den ansvarige att utge ersättning, i alla fall när 
det rör sig om tryckfrihetsbrott och att detta kan beaktas vid ersättnings-
bestämningen så att en viss preventiv verkan uppnås.90 Detta var som 
nämndes ett av skälen bakom ersättningsbestämningen i NJA 1994 s. 637. 
Friberg hänvisar även till ett hovrättsfall där liknande resonemang förts91 
men menar att det i övrigt är sällan som preventiva hänsyn tagits med vid 
bestämningen av ersättningen i praxis.92  
 
Som tidigare nämnts finns det inga schabloner från Brottsoffermyndigheten 
att utgå från vad gäller förtal. I domstolspraxis har ersättningsbeloppen 
varierat från 5 000 kr till 100 000 kr. Det är emellertid främst när det rört sig 
om tryck- eller yttrandefrihetsbrott som den övre delen av skalan har 
kommit att användas. I flera fall där en högre ersättning utgått har de 
angripna dessutom varit kända personer.93 Vad gäller förtal som inte utgör 
tryck- eller yttrandefrihetsbrott men med internetanknytning har 
ersättningarna också varit varierande. Flera fall har dock rört spridande av 
sexfilmer/nakenbilder eller andra kränkningar av den sexuella integriteten.94 
Som diskuterats ovan är det enligt min mening inte sådana typer av 
kränkningar som skulle kunna förväntas bli aktuella i principalansvars-
sammanhang. Sådana kränkande uttalanden som främst kan komma att 
aktualiseras i de fallen torde enligt min uppfattning medföra ersättningar på 
5 000 – 15 000 kr. Som exempel kan nämnas ett fall från Göta hovrätt där 
en kommunpolitiker utpekats som brottslig i en kommentar på en blogg, 
ersättning utgick med 5 000 kr.95 I ett annat nyligen avgjort hovrättsfall hade 
en rådman efter att ha meddelat ett interimistiskt beslut där gärningsmannen 
förlorade umgängesrätt, av denne utpekats som pedofil på Facebook. 

                                                
90 Se SOU 1992:84 s. 213; prop. 2000/01:68 s. 55. 
91 Se hovrätten och Skåne och Blekinges dom den 1 september 2005, mål nr T 3062-03. 
Ersättning utgick även där med 100 000 kr. 
92 Se Friberg (2010) s. 747 och 778. 
93 Se Friberg (2010) s. 779 f. 
94 Se t.ex. tidigare nämnda NJA 2015 s. 86 som rörde spridande av sexfilm, ersättning 
utgick med 70 000 kr; Göteborgs tingsrätts dom den 25 juni 2013, mål nr. B 705-13, i 
”Instagrammålet”, ersättningen bestämdes till 15 000 kr per målsägande; RH 1997:61 där 
en falsk kontaktannons publicerats, ersättning utgick med 15 000 kr. 
95 Se Göta hovrätts dom den 19 april 2011, mål nr FT 2010-10; jfr Svea hovrätts dom den 
22 mars 2016, mål nr. B 10613-15 som också rörde ett inlägg på Facebook där en person 
utpekades som pedofil. Ersättning bestämdes till 15 000 kr. 
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Ersättningen bestämdes till 10 000 kr.96 I sammanhanget kan nämnas att 
Herrey yrkade 30 000 kr i ersättning för den kränkning han ansåg sig blivit 
utsatt för, vi vet dock inte om domstolen skulle ha bifallit yrkandet om de 
bedömt att förtal förelåg.97 

  

                                                
96 Se hovrätten för övre Norrlands dom den 19 april 2016, mål nr. B 527-15; jfr även Svea 
hovrätts dom den 12 oktober 2011, mål nr. FT 3777-11 där en person utpekats som 
rasist/nazist på en blogg. Tingsrätten bestämde ersättningen till 5 000 kr. Hovrätten ansåg 
dock inte att förtal förelåg då uppgifterna uppfattades som ”allmänt hållna negativa 
värdeomdömen som en del i en politisk argumentation.”; Kalmar tingsrätts dom den 23 
mars 2011, mål nr. B 4005-10 där uppgifter som framställde målsäganden som en dålig 
förälder publicerats på en blogg och på Facebook, kränkningsersättning bestämdes till 10 
000 kr. Fallet finns refererat i Sackemark & Schultz (2015) s. 112. 
97 Se Stockholms tingsrätts dom den 20 april 2016, mål nr T 11020-15. 
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4 Arbetsgivarens 
principalansvar 

4.1 Historik 
Innan skadeståndslagen infördes på 1970-talet fanns det inget generellt 
principalansvar fastslaget i lagstiftning. Lagstadgade bestämmelser om 
principalansvar fanns dock för fartygsredare och järnvägsinnehavare.98 Ett 
mer allmänt principalansvar hade emellertid utvecklats i rättspraxis. 
Bakgrunden till denna praxis var att det ansågs olämpligt att en företagare 
eller arbetsledare genom att delegera arbetsledande uppgifter skulle kunna 
undvika ansvar för skador vållade i samband med arbetsledning. I dessa fall 
ansågs det att företagaren eller arbetsgivaren skulle identifieras med 
skadevållaren. Det i rättspraxis utvecklade principalansvaret innebar således 
att en arbetsgivare ansvarade för skador som vållats av personer med drifts- 
eller arbetsledande funktion. Arbetsgivaren ansvarade även för en 
arbetstagare utan sådana funktioner om denne hade anförtrotts en ur 
risksynpunkt särskilt ansvarsfull uppgift. I förhållande till en avtalspart 
ansvarade dock arbetsgivaren för skador vållade av arbetstagare oavsett 
ställning.99  
 
När skadeståndslagen infördes lagfästes principerna om arbetsgivarens 
principalansvar. Lagstiftaren bestämde sig dessutom för att utöka principal-
ansvaret till att omfatta skador vållade av alla arbetstagare som arbets-
givaren har i sin tjänst även i förhållande till tredje man. Den tidigare 
ordningen ansågs inte ha gett den skadelidande ett tillräckligt skydd och det 
hade funnits oklarheter kring vilka arbetstagare som arbetsgivaren ansvarade 
för, vilket medförde en risk för att bedömningen i det enskilda fallet blev 
godtycklig. Det lagstadgade principalansvaret skulle omfatta person- och 
sakskada samt ren förmögenhetsskada orsakad genom brott och vissa brott 
mot den personliga integriteten (kränkning).100 
 
Förutom en redaktionell ändring i samband med att kränkning blev en egen 
skadetyp år 2002101 har bestämmelsen om arbetsgivarens principalansvar 
förblivit oförändrad sedan den infördes på 1970-talet. Det samma kan inte 
sägas om det samhälle vi arbetar och lever i. 

                                                
98 Även idag finns speciella lagstadgade bestämmelser för fartygsredare, se 7 kap. 1 § 
sjölagen (1994:1009), samt vad gäller järnväg, se 1 kap. 4 § järnvägstrafiklagen (1985:192). 
99 Se prop. 1972:5 s. 23 f. och s. 180. 
100 Se prop. 1972:5 s. 467, 185 och 223 ff. Ytterligare tankar bakom lagstiftningen 
diskuteras i avsnitt 4.3. 
101 Se prop. 2000/01:68 s. 67; SFS 2001:732. 



 27 

4.2 Allmänt 
Bestämmelsen om arbetsgivarens principalansvar finns i 3 kap. 1 § SkL. 
Som framgår av paragrafen bygger principalansvaret på culpa. Det krävs 
vårdslöshet (i paragrafen betecknat med orden: fel eller försummelse) för att 
ansvar ska kunna utkrävas. Det är emellertid inte arbetsgivarens culpa det 
rör sig om utan arbetstagarens. En arbetsgivare kan hållas ansvarig utan att 
själv ha brustit i aktsamhet. Principalansvaret ses därför som ett strikt 
ansvar. Kort sagt innebär principalansvaret att arbetsgivaren svarar strikt för 
arbetstagarens culpa. Om skadan däremot beror på arbetsgivaren, t.ex. för 
att denne inte lämnat tillräckliga instruktioner eller brustit i tillsynen över 
arbetet kan hen istället hållas ansvarig enligt den allmänna culparegeln i 2 
kap. 1 § SkL.102  
 
Principalansvaret begränsas av att skadan måste vara vållad i tjänsten för att 
ansvar ska inträda. Det är därför avgörande om ett handlande (eller en 
underlåtenhet) bedöms vara gjort inom ramen för arbetstagarens tjänst. 
Denna fråga har stor betydelse för besvarandet av uppsatsens syfte och 
kommer att undersökas närmare i nästa kapitel. 
 
En annan begräsning är att den som har orsakat skadan måste vara 
arbetstagare hos den ansvarige principalen. Utgångspunkten är det 
arbetstagarbegrepp som används inom arbetsrätten. I 6 kap. 5 § SkL anges 
några ytterligare kategorier som ska räknas som arbetstagare i 
skadeståndslagens mening och som därmed omfattas av principalansvaret. 
Där ingår bland annat personer som på uppdrag utför arbete under 
omständigheter som liknar ett anställningsförhållande. Så kan vara fallet när 
en uppdragstagare anlitas regelbundet av en uppdragsgivare och inte kan 
anses vara oberoende och självständig.103 Självständiga medhjälpare, som 
entreprenörer och andra uppdragstagare, anses som huvudregel inte falla in 
under principalansvaret. Ansvar för sådana personers vållande kan 
förekomma enligt annan lagstiftning104 eller enligt allmänna oskrivna 
rättsregler, bland annat i avtalsförhållanden och när uppdragsgivaren har en 
så kallad ”non-delegable duty”, en särskild förpliktelse att vidta vissa 
åtgärder för att skydda allmänheten från fara. Utanför begreppet arbetstagare 
faller även organ för en juridisk person såsom styrelse, firmatecknare och 
även verkställande direktör, trots att hen är anställd i företaget. Ansvar för 
skador vållade av dessa organ grundas istället på 2 kap. 1 § SkL.105  
 
Som framgår av 3 kap. 1 § SkL omfattar ansvaret såväl person- och sak-
skada som ren förmögenhetsskada och kränkning. När det gäller ren 
förmögenhetsskada krävs det brott för att ansvar ska inträda.106 Även vad 
                                                
102 Se Schultz (2013) kommentaren till 3 kap. 1 §. 
103 Se Bengtsson (2015) kommentaren till 3 kap. 1 §, not 34 samt kommentaren till 6 kap. 5 
§, not 159. 
104 Se t.ex. 32 kap. 5 § 1 st. MB om grävning och liknande arbete. 
105 Se Bengtsson & Strömbäck (2014) kommentaren till 3 kap. 1 § under 3:1.2-3:1.5. 
106 Inom avtalsförhållanden ansvarar dock arbetsgivaren oavsett om brottsligt handlande 
föreligger. 
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gäller kränkning förutsätts brottslig gärning i enlighet med 2 kap. 3 § SkL. 
Enligt Bengtsson är det ovanligt att sådana brottsliga handlingar anses vara 
begångna i tjänsten.107 Frågan, som diskuteras i denna uppsats, är om det 
numera finns anledning att ifrågasätta detta vad gäller kränkningar. 
 
Slutligen bör det observeras att bestämmelsen i 3 kap. 1 § SkL är dispositiv, 
i kontraktsförhållanden kan således arbetsgivaren friskriva sig från 
principalansvaret. En sådan friskrivning kan dock komma att jämkas enligt 
36 § avtalslagen (1915:218), AvtL, om den framstår som oskälig.108 
 

4.3 Principalansvarets grunder 
Det har funnits olika tankar om hur principalansvaret ska motiveras. 
Tidigare utgick diskussionen från arbetstagaren som vållat skada. Man 
ansåg att arbetstagaren måste vara ansvarig i första hand och försökte sedan 
motivera varför även arbetsgivaren skulle ha ett ansvar. Hellner kritiserar 
dessa resonemang. Han menar istället att man bör se ”arbetsgivaren och 
arbetstagaren som en enhet i förhållande till dem som drabbas av skador”.109 
Principalansvaret blir då ett sätt att placera kostnaderna för oaktsamhet i 
verksamheten på ett lämpligt vis. Han menar att eftersom man ansett att den 
skadelidande ska ha rätt till ersättning vore det fel att lägga ersättnings-
ansvaret på arbetstagaren. Anledningen till detta skulle vara att arbets-
givaren är den som driver och organiserar verksamheten. Arbetsgivaren är 
även den som har möjlighet att teckna ansvarsförsäkring vilket ökar 
möjligheterna för den skadelidande att utfå ersättning. Kostnaden för 
försäkringspremien kan arbetsgivaren sedan ta med i beräkningen vid 
prissättning av varor eller tjänster i verksamheten.110  
 
Dessa tankar går även att finna i förarbetena till skadeståndslagen. Som 
nämndes i avsnitt 4.1 var syftet med att införa ett allmänt principalansvar att 
ge den skadelidande bättre skydd. I propositionen sägs att ”Det är angeläget 
att de skadelidande bereds ett så gott ekonomiskt skydd som möjligt utan att 
fördenskull en oskäligt betungande börda läggs på andra grupper.”111 Här 
påpekades att det skett en stor utveckling inom försäkringsområdet och att 
ansvarsförsäkringar inom arbetslivet hade blivit allt vanligare. I och med 
detta lades riskerna ut på ett större kollektiv och arbetsgivarens kostnader 
för eventuella skadestånd minskade samtidigt som de skadelidandes 
möjligheter till ersättning förbättrades. Man ansåg också att skadestånds-
bördan fick en mer rättvis fördelning på detta sätt. Det utvidgade principal-
ansvaret var således ett sätt att försöka förmå arbetsgivare att teckna 
ansvarsförsäkringar.112 
 
                                                
107 Se Bengtsson (2015) kommentaren till 3 kap. 1 §, not 38-39.  
108 Se Bengtsson (2015) kommentaren till 3 kap. 1 §, not 33. 
109 Se Hellner & Radetzki (2014) s. 147. 
110 Se Hellner & Radetzki (2014) s. 146 f. 
111 Se prop. 1972:5 s. 214. 
112 Se prop. 1972:5 s. 211 ff. 



 29 

I propositionen finns även tankar om att arbetstagaren inte bör vara den som 
bär ansvaret för skador som vållas i tjänsten. Det sades att det bl.a. i modern 
industriell verksamhet inte var ovanligt att arbetstagare emellanåt vållade 
skador och det ansågs inte lämpligt att arbetstagaren skulle vara ekonomiskt 
ansvarig för dessa. Istället för att den skadelidande skulle drabbas av att 
arbetstagarens ansvar minskades ansåg man att ansvaret skulle flyttas över 
till arbetsgivaren. Som nämnts ovan kunde arbetsgivaren skydda sig genom 
ansvarsförsäkring och även se till att minska riskerna för att skador inträffar 
genom att leda och övervaka verksamheten.113 
 
I förarbetena till skadeståndslagen diskuterades det huruvida kränkning (och 
även ren förmögenhetsskada) skulle omfattas av principalansvaret. Enligt 
skadeståndskommitténs förslag skulle principalansvaret begränsas till att 
gälla för person- och sakskada, bl.a. med hänsyn till att kränkning114 samt 
ren förmögenhetsskada inte täcktes av ansvarsförsäkringar. Och man var 
tveksam till om det var lämpligt att utsträcka ansvarsförsäkringarna så att 
även dessa skadetyper omfattades.115 I övrigt motiverade kommittén 
begränsningen med att området rörande dessa typer av skador och 
arbetsgivares ansvar var för växlande och för svåröverskådligt för att kunna 
utredas där och då. Istället menade de att bestämmelsen om arbetsgivarens 
principalansvar skulle kunna tillämpas analogt vad gällde kränkningar (samt 
rena förmögenhetsskador) i fall som kunde jämföras med vållande av 
person- och sakskada och gav som exempel culpös ärekränkning.116 
Departementschefen var emellertid av en annan uppfattning, enligt honom 
var det bättre att principalansvaret omfattade samma skador som det 
personliga skadeståndsansvaret och att detta framgick direkt av lagtexten 
istället för att domstolarna skulle behöva använda sig av analogier. 
Departementschefen menade att flera av de skäl som låg bakom förslaget att 
utvidga principalansvaret till att omfatta alla arbetstagare gjorde sig gällande 
på samma sätt vid dessa skador som vid person- och sakskador, det viktiga 
var begränsningen till handlanden i tjänsten. Han pekade på att 
uppfattningen att arbetsgivaren ska bära ansvaret för de skaderisker som 
följer med verksamheten gör sig gällande på samma sätt oberoende av 
vilken typ av skada det rör sig om, samt att det oavsett skadetyp är bättre för 
den skadelidande att kunna vända sig till en arbetsgivare med 
ersättningskrav.117  
 
En personlig reflektion kring departementschefens uttalanden är att han inte 
nämner frågan om ansvarsförsäkring, trots att ansvarsförsäkringar varit 
något som tidigare i propositionen framhållits som ett starkt argument 
bakom utvidgningen av principalansvaret. Kanske ansåg departements-
chefen att dessa typer av skador (kränkning och ren förmögenhetsskada) inte 
skulle komma att aktualiseras speciellt ofta i principalansvarssammanhang 

                                                
113 Se prop. 1972:5 s. 215 f. 
114 Av skadeståndskommittén benämnt icke-ekonomisk skada som tillfogas utan samband 
med person eller sakskada. 
115 Se prop. 1972:5 s. 192. 
116 Se prop. 1972:5 s. 193. 
117 Se prop. 1972:5 s. 223 ff. 
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och att avsaknaden av ansvarsförsäkring för dessa skadetyper därför inte 
innebar något större problem. Länge har detta nog kunnat vara ett korrekt 
antagande. Som nämndes ovan har Bengtsson uttryckt att det är ovanligt att 
principalansvaret aktualiseras vid dessa skadetyper. Men det kan som sagt 
finnas anledning att ifrågasätta om det vad gäller kränkning kommer att vara 
så även fortsättningsvis och då kanske tillgången till ansvarsförsäkring får 
större betydelse. Det kan påpekas att det idag är möjligt att teckna en 
ansvarsförsäkring som täcker rena förmögenhetsskador.118 Som framgår 
nedan är det däremot fortfarande svårt att hitta en ansvarsförsäkring som 
täcker kränkning. 
 

4.4 Försäkringsmöjligheter 
Möjligheten att ansvarsförsäkra sig var som sagt något som framhölls i 
förarbetena när principalansvaret utvidgades. Argumentet passar dock dåligt 
in vad gäller kränkningar. Inget av de fem största försäkringsbolagen i 
Sverige119 erbjuder idag någon möjlighet till ansvarsförsäkring vad gäller 
kränkning.120 Kanske är detta något som kan komma att ändras om 
branschen märker att det finns ett behov hos arbetsgivarna av en sådan 
försäkring. Något som talar emot detta är emellertid att kränkning är en 
skada som kräver uppsåt. Många gånger finns det undantag för uppsåtliga 
handlingar i försäkringsvillkoren. Som exempel kan nämnas Trygg Hansas 
ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, där skador som vållats 
uppsåtligen av den försäkrade eller dennes anställda undantas från 
försäkringsskyddet.121 
 
 
 
 
 

                                                
118 Se t.ex. Trygg Hansas villkor: Produktvillkor – Ansvarsförsäkring för ren 
förmögenhetsskada, version 8, beteckning P 8, 2015-01-01. 
119 De fem största bolagen är: Länsförsäkringar, If, Folksam, Trygg Hansa och Moderna 
Försäkringar, se Svensk Försäkring: Fakta och statistik  
http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Fakta--
Statistik/Fakta/Undersidor/Forsakringsforetagen/, besökt 2016-03-16.  
120 Se t.ex. Folksams villkor: Ansvarsförsäkring Företag, 1 juli 2015 Grundvillkor C347:5 
samt Moderna Försäkringars villkor: Ansvarsförsäkring för Företag och Fastighet A 
2001:6, Allmänt villkor, 2013-06-01 där det framgår att kränkning inte omfattas. Jag har 
även varit i kontakt med samtliga bolag per telefon men ingen har uppgett att de har någon 
ansvarsförsäkring som täcker kränkning. På Moderna Försäkringar påpekar man dock att 
försäkringsmöjligheter alltid är en prisfråga. 
121 Se 1.7.1.1 i Trygg Hansas villkor: Produktvillkor – Ansvarsförsäkring för ren 
förmögenhetsskada, version 8, beteckning P 8, 2015-01-01. 
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5 I tjänsten 

5.1 Allmänt 
Att en skada är vållad i tjänsten är som nämndes ovan en förutsättning för 
att principalansvaret ska inträda. Som beskrevs i avsnitt 4.3 pekade 
departementschefen i förarbetena till skadeståndslagen på detta som en 
viktig begränsning när han argumenterade för att principalansvaret skulle 
omfatta samtliga skadetyper.122 Tanken är att ansvaret ska gälla för skador 
som hänger ihop med arbetsgivarens verksamhet och i regel inte för skador 
som arbetstagaren orsakar på sin fritid eller som privatperson. Som utgångs-
punkt kan sägas att en arbetstagares handlingar under arbetstid och när hen 
utför sina vanliga arbetsuppgifter anses vara företagna i tjänsten.123 Men 
principalansvaret sträcker sig längre än så. Hur långt är emellertid inte helt 
klart, praxis på området är begränsad.124  
 
Ett äldre rättsfall, NJA 1969 s. 151, visar på att handlingar som inte tillhör 
arbetstagarens egentliga arbetsuppgifter också kan falla in under 
arbetsgivarens ansvar.125 Enligt Schultz gjorde HD här en ”förhållandevis 
extensiv” tolkning av begreppet i tjänsten.126 I fallet hade en svetsare 
omkommit i samband med reparationen av ett fartyg. Fartygets styrman 
hade kommit överens med arbetsledaren för reparationen om att fartygets 
styrmaskin skulle sättas igång, varvid svetsaren som inte hunnit flytta på sig 
kom i kläm. Underrätten fann att handlandet föll utanför styrmannens 
skeppstjänst, men HovR:n och HD menade att syftet med att sätta igång 
styrmaskinen var att styrmannen skulle kunna kontrollera att fartyget 
reparerats på rätt sätt varför handlandet ansågs omfattas av styrmannens 
tjänst. 
 
Begreppet i tjänsten diskuterades en hel del i motiven till skadeståndslagen. 
Där sägs att det ska finnas ”ett visst samband mellan den skadevållande 
handlingen och vederbörande arbetstagares verksamhet för arbetsgivarens 
räkning.”127 Skadeståndskommittén använde termen funktionellt samband 
och påpekade att handlandet inte behöver innebära ett direkt fullgörande av 
en arbetsuppgift för att en skada ska kunna anses vara vållad i tjänsten, samt 
att det inte är ett krav att skadan vållats under arbetstid. Departementschefen 
anslöt sig till detta. Han menade att arbetsgivarens ansvar är ”ganska 
vidsträckt” även när den skadevållande handlingen ligger utanför de 
egentliga arbetsuppgifterna. Han framhöll dock att ett minikrav gällande 
handlanden som inte direkt ingår i arbetstagarens arbetsuppgifter bör vara 
att det till väsentlig del är till följd av anställningen eller arbetstagarens 
                                                
122 Se prop. 1972:5 s. 223 f. 
123 Se Schultz (2013) kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 2.4. 
124 Se Bengtsson & Strömbäck (2014) kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 3:1.7. 
125 Se Hellner & Radetzki (2014) s. 154. 
126 Se Schultz (2013) kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 2.4. 
127 Prop. 1972:5 s. 469. 



 32 

konkreta arbetsuppgifter som denne har kommit att vålla skadan. T.ex. bör 
inte kravet vara uppfyllt om en arbetstagare som cyklar till arbetet kör på en 
person på väg till arbetsplatsen, eftersom det då inte finns tillräcklig 
koppling till arbetsgivarens verksamhet och arbetstagarens uppgifter i 
denna. Detta gäller enligt departementschefen även om arbetstagaren på 
vägen till arbetet ska uträtta ett ärende på arbetsgivarens begäran eller om 
arbetstagaren har med sig arbete hem. Men om den skada som inträffar 
under arbetstagarens färd till eller från arbetet istället skulle orsakas av ett 
redskap som arbetstagaren använder i sitt arbete, som denne har tagit med 
sig för att kunna använda nästkommande dag på en annan arbetsplats (t.ex. 
vid entreprenadarbete) och redskapets beskaffenhet har betydelse för 
skadans inträffande anses skadan vara vållad i tjänsten. Det är enligt 
motiven karaktären hos den handling som orsakat skada som i första hand är 
av betydelse vid bedömningen av om det finns ett tillräckligt samband med 
arbetstagarens tjänst.128 
 
I NJA 1948 s. 262 ansåg Högsta domstolen att det fanns ett sådant samband 
med arbetstagarens tjänst trots att den skadevållande handlingen inte 
företagits under arbetstid. Där hade en spårvagnsförare som ännu inte 
påbörjat sitt arbetspass, avvisat en berusad person från att stiga på en 
spårvagn och i samband med detta hade personen skadats. HD fann att 
spårvagnsföraren genom att inte uppmärksamma den tjänstgörande föraren 
på avvisningen, med följd att tåget sattes igång för tidigt, hade ådragit 
spårvägsbolaget skadeståndsskyldighet. Spårvagnsförarens handling ansågs 
ha sådant samband med dennes tjänst att det föll in under principalansvaret. 
Domskälen i målet är dock mycket sparsamma. 
 
Omvänt kan, enligt Hellner, handlingar som vidtas under arbetstid men som 
är av rent privat karaktär inte anses falla in under principalansvaret.129 Även 
här finns ett äldre rättsfall från Högsta domstolen. I NJA 1938 s. 575 hade 
en lotslärling skadats när han var på väg hem från en lotsning i lotsplatsens 
tjänstebåt. Skadan uppkom då han skulle flytta ett jaktgevär som fanns på 
båten. I samband med detta gick geväret, som var laddat och osäkrat, av och 
lotslärlingen skadades allvarligt i benet. Geväret tillhörde lotsbåtens befäl 
och hade lånats ut till extralotsen, vilket antagligen var anledningen till att 
geväret befann sig på båten. HD ansåg inte att befälet vållat skadan i 
tjänsten, men inte heller här förde HD något utförligt resonemang kring 
begreppet.  
 
I motiven pekas också på möjligheten till förutsebarhet och övervakning 
från arbetsgivarens sida. När det rör sig om handlingar som varken direkt 
eller indirekt innebär ett fullgörande av en arbetsuppgift är det av betydelse 
för bedömningen huruvida arbetsgivaren i någon mån kunnat räkna med 
denna typ av handlingar i verksamheten. Vardagliga handlingar som arbets-
givaren av erfarenhet vet förekommer i verksamheten omfattas således av 
principalansvaret. Som exempel ges i motiven att en hantverkare orsakar 
skada t.ex. på möbler när hen hjälper till att tömma det rum i vilket arbetet 
                                                
128 Se prop. 1972:5 s. 479 ff. 
129 Se Hellner & Radetzki (2014) s. 154. 
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ska ske eller att hantverkaren i samband med en rökpaus orsakar en brand. 
Arbetsgivarens övervakningsmöjligheter är också av betydelse. Om arbets-
givaren typiskt sett har möjlighet att övervaka arbetstagarens handlingar kan 
kravet på funktionellt samband ställas lägre, t.ex. när en fast anställd 
arbetstagare vållar skada under arbete på den sedvanliga arbetsplatsen. När 
det rör sig om mer tillfälliga arbeten får kravet på samband istället ställas 
högre.130  
 
Som nämndes ovan anses i regel handlingar som arbetstagaren utför under 
arbetstid och enligt sina vanliga arbetsuppgifter falla in under begreppet ”i 
tjänsten”. I dessa situationer är inte arbetsgivarens kontroll- och 
övervakningsmöjligheter lika betydande, vilket illustreras av NJA 2000 s. 
639. I fallet hade en advokat anställd vid ett kommanditbolag av tingsrätten 
förordnats till boutredningsman och i sitt uppdrag orsakat ren förmögenhets-
skada genom att försumma att bevaka ett testamente. HD påpekade att 
boutredningsmannauppdrag var en normal arbetsuppgift inom advokat-
verksamhet (att uppdraget är personligt hade ingen betydelse då många 
uppdrag inom advokatverksamheten är av personlig natur). HD menade 
därför att arbetsgivarens kontrollmöjligheter inte skulle tillmätas alltför stor 
betydelse. Att handlingar som varken kunnat förutses eller kontrolleras i 
regel inte anses falla inom tjänsten hade enligt HD främst betydelse när det 
rörde sig om handlingar vidtagna utanför arbetstid, utanför arbetsplatsen 
eller vid brottsliga handlingar. Handlandet ansågs således falla inom 
advokatens tjänst.131  
 

5.2 Uppsåtligen vållade skador 
En intressant fråga som aktualiseras vid kränkningsskador är vad som gäller 
när arbetstagaren uppsåtligen vållar skada genom brott. Principalansvaret 
innehåller inget generellt undantag för brottsliga handlingar utan arbets-
givaren kan bli ersättningsansvarig även för sådana handlingar. Enligt 
motiven bör man dock vara försiktig med att ålägga arbetsgivaren ansvar i 
dessa situationer. Ett skäl till detta är att det många gånger skulle framstå 
som oskäligt mot arbetsgivaren med ett alltför långtgående principalansvar. 
Även försäkringsmässiga hänsyn talar enligt departementschefen för att 
principalansvaret i dessa fall ska tillämpas restriktivt. Vid uppsåtliga 
skadehandlingar bör det därför förutom ett funktionellt samband även 
krävas att risken för skadan i någon mån varit beräknelig för arbetsgivaren 
och inte helt onormal för den aktuella verksamheten. Om en hantverkare 
under arbetet stjäl från den lägenhet hen arbetar i bör detta således omfattas 
av principalansvaret, däremot bör arbetsgivaren inte bli ersättningsskyldig 
om hantverkaren efter arbetstid tar sig in i lägenheten och då gör sig skyldig 
till stöld, även om hen genom sitt arbete fått information om lägenheten som 
underlättat stölden eller om hantverkaren tagit sig in i lägenheten med 

                                                
130 Se prop. 1972:5 s. 481 f. 
131 Det kan påpekas att det i fallet inte rörde sig om något brottsligt handlande, utan 
ansvaret grundades på särskilda regler för boutredningsmän i ÄB. 
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nycklar som hen haft till följd av arbetet. Ett annat exempel är om en 
arbetstagare som arbetar i garderoben på en restaurang misshandlar en 
person när personen ska avvisas från restaurangen på grund av berusning, då 
bör principalansvaret gälla men inte om misshandeln har privata orsaker. 
Vad gäller slagsmål mellan arbetstagare sägs i motiven att arbetsgivaren bör 
ha ett ersättningsansvar då en överordnad angriper en underordnad och vice 
versa, men inte om två kollegor hamnar i slagsmål under en rast på grund av 
privata omständigheter.132 
 
I praxis har arbetsgivarens kontroll- och övervakningsmöjligheter fram-
hållits när det rör sig om skador som vållats genom uppsåtliga brott.133 Detta 
påpekades i NJA 2000 s. 380, där HD också diskuterade frågan om brottet 
begåtts i tjänsten mer utförligt. Fallet rörde en biträdande jurist vid en 
advokatbyrå som utnyttjat sin ställning och gjort sig skyldig till bedrägeri 
mot ett utomstående bolag. Den biträdande juristen hade förskingrat pengar 
från ett klientmedelskonto och sedan tagit ett lån hos ett utomstående bolag i 
klientens namn (utan dennes vetskap eller uppdrag) för att dölja detta. 
Brottet ansågs inte vara begånget i tjänsten. HD menade att det som sagts i 
motiven om funktionellt samband och att arbetsgivaren skulle bära ett 
”ganska vidsträckt ansvar” också när den skadevållande handlingen ligger 
utanför de egentliga arbetsuppgifterna främst rörde sak- och personskada. 
Enligt HD skulle man, ”i linje med motivuttalandena om uppsåtligt 
skadevållande”, vara återhållsam med att hålla arbetsgivaren ansvarig vid 
rena förmögenhetsskador som orsakats genom brott, särskilt när möjligheten 
till övervakning är begränsad. Det skulle då krävas ett nära samband med 
arbetsgivarens verksamhet. HD pekade på att det i fallet fanns ett visst 
samband med arbetsgivarens verksamhet. Syftet med bedrägeriet var att 
dölja förskingringen från klientmedelskontot, vilket tillhörde en klient på 
advokatkontoret vars uppdrag den biträdande juristen arbetat med. Vid 
bedrägeriet använde den biträdande juristen sig av klientens namn och av 
handlingar som hängde samman med advokatkontorets uppdrag för klienten. 
Den biträdande juristen hade även tagit emot representanten från det 
långivande bolaget i advokatkontorets lokaler. Mot att ålägga arbetsgivaren 
ansvar talade emellertid att det långivande bolaget inte på något sätt stod i 
ett avtalsförhållande med advokatkontoret och att det var den biträdande 
juristen som på eget bevåg tagit kontakt med bolaget, samt att arbetsgivaren 
hade haft små möjligheter att övervaka den biträdande juristens 
förehavanden och förebygga brottet. Sammantaget ansåg HD att det inte 
fanns ett sådant nära samband med tjänsten som krävdes för att 
arbetsgivaren skulle bli skadeståndsskyldig.134 
 
Vad gäller rena förmögenhetsskador utanför arbetsgivarens avtals-
förhållanden menar Bengtsson att dessa mer sällan kan anses ha ett samband 
med arbetstagarens tjänst. Som tänkbara exempel nämner Bengtsson bland 
annat att arbetstagaren ägnar sig åt utpressning eller förtal när hen har 
                                                
132 Se prop. 1972:5 s. 482. 
133 Se Schultz (2013) kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 2.4. 
134 Jfr med vad som sades i NJA 2000 s. 639. Jan Kleineman har varit kritisk mot att HD 
inte fäste någon vikt vid tillitsaspekter för tredje man, se Kleineman (2000/2001).  
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kontakt med personer i arbetsgivarens kundkrets. Men det bör enligt honom 
krävas något närmare samband med själva arbetsuppgiften än att 
arbetstagaren t.ex. gör sig skyldig till förtal i ett telefonsamtal som hen 
ringer från kontoret, för att arbetsgivaren ska kunna hållas ansvarig.135 
 
Inom kontraktsförhållanden kan bedömningen av vad som anses vara 
handlanden i tjänsten vara strängare mot arbetsgivaren. 136 Enligt Hellner 
kan brottsliga handlingar som begås av en arbetstagare i samband med att 
denne utför uppgifter som följer av ett avtal mellan arbetsgivaren och 
principalen i större utsträckning anses omfattas av principalansvaret än 
annars.137 Bengtsson påpekar att det är sambandet med avtalet och inte med 
arbetet som blir avgörande när det finns ett kontraktsförhållande.138 I NJA 
1960 s. 644 hade anställda vid ett åkeri stulit papper som enligt avtal mellan 
åkeriet och ett tidningsbolag skulle transporteras till ett tryckeri. Stölderna 
ägde rum under, samt i nära anslutning till beordrade transporter. HD fann 
att stölderna hade ”sådant samband med utförandet av det uppdrag 
åkeribolaget åtagit sig” att åkeriet skulle hållas ansvarigt.139 Hellner jämför 
fallet med ovan nämnda NJA 2000 s. 380 och pekar på att skillnaden i 
utgången i det fallet antagligen berodde på att det där rörde sig om en ren 
förmögenhetsskada samt att det inte fanns något kontraktsförhållande 
mellan parterna.140 
 
Till sist kan påpekas att principalansvaret normalt inte gäller för så kallade 
abnormhandlingar. Det rör sig om särskilt allvarliga brottsliga handlingar 
som varit helt oförutsebara för arbetsgivaren.141 I motiven beskrivs 
abnormhandlingar som handlingar som ligger ”så långt utanför vad 
arbetsgivaren skäligen borde ta i beräkning, att de inte rimligen bör utlösa 
principalansvar för denne”.142 Det gäller även när det finns tidsmässiga eller 
praktiska samband med arbetstagarens arbete i verksamheten. Som exempel 
ges sabotage och dråp. Sådana handlingar kan enligt motiven endast 
undantagsvis falla in under principalansvaret. Det krävs då att tjänsten är 
sådan att det finns ett mycket nära funktionellt samband med handlingen, 
t.ex. om en nattvakt i rädsla skjuter ner in inkräktare.143 Enligt min mening 
är inte förtal en sådan allvarlig brottslig handling att jämföra med sabotage 
eller dråp att det skulle kunna ses som en abnormhandling. 
 

                                                
135 Se Bengtsson & Strömbäck (2014) kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 3:1.9. 
136 Se prop. 1972:5 s. 483. 
137 Se Hellner & Radetzki (2014) s. 154. 
138 Se Bengtsson (1993) s. 772. 
139 Jfr även NJA 1992 s. 21 där ett svetsningsföretag ålades principalansvar för skada 
orsakad av en uthyrd svetsare. HD hänvisade till att svetsningsföretaget hade en 
kontraktsmässig förpliktelse att hyra ut en kvalificerad svetsare som skulle utföra 
arbetsuppgifterna på ett fackmannamässigt sätt. 
140 Se Hellner & Radetzki (2014) s. 154. 
141 Se Schultz (2013) kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 2.5. 
142 Prop. 1972:5 s. 470. 
143 Se prop. 1972:5 s. 470 och 482 f. 



 36 

5.3 Kränkningar i tjänsten 
Som nämndes ovan finns det begränsat med praxis som rör innebörden av 
begreppet i tjänsten. Ännu svårare är det att finna praxis som rör 
kränkningar och förtal där principalansvar och frågan om huruvida en 
handling är begången i tjänsten aktualiseras. 
 
I AD 2002 nr. 21 ansåg käranden, en lärare, att rektorn på skolan genom att 
lämna uppgift till en annan rektor om att käranden var ”kladdig” och 
”olämplig för arbete med barn” hade gjort sig skyldig till förtal i tjänsten. 
Arbetsdomstolen kom dock fram till att det var försvarligt att lämna 
uppgifterna och att rektorn hade skälig grund för dem varför principal-
ansvaret inte aktualiserades. 
 
I det tidigare nämnda NJA 1990 s. 231 som rörde en tingsrättslagman som 
spridit förtalande uppgifter om en rådman via ett protokoll konstaterade HD 
kort att handlandet företagits i tjänsten. Men då käranden riktat sitt anspråk 
mot lagmannen kom fallet inte att handla om principalansvar utan istället 
om arbetstagares skadeståndsansvar enligt 4 kap. 1 § SkL. Fallet kommer 
således att diskuteras även i kapitel 6. 
 
Som togs upp i kapitel 4 menar Bengtsson att det är sällan som sådana 
allvarliga och uppsåtliga kränkningar som åsyftas i 3 kap. 1 § 3 p. SkL kan 
anses vara begångna i tjänsten och därmed omfattas av arbetsgivarens 
principalansvar. Bengtsson påpekar dock att det finns verksamheter där man 
kan tänka sig att kränkande handlingar inte ligger så långt bort och hänvisar 
till NJA 1962 s. 31 där verksamheten i fråga var ett kreditupplysnings-
företag.144 I fallet hade en tjänsteman på kreditupplysningsföretaget lämnat 
en ärekränkande uppgift om en företagare vid kreditupplysning om denna. 
Kreditupplysningsföretaget ansågs vara ansvarigt för den skada som äre-
kränkningen medfört. 
 
Vad gäller kränkningar som begåtts i tjänsten i internetsammanhang har 
Schultz som tänkbart exempel beskrivit en arbetstagare som har som 
arbetsuppgift att chatta med kunder och då sprider ärekränkande uppgifter. 
Även han påpekar dock att kränkningar sällan aktualiserar principal-
ansvar.145 
 
 
 
 

                                                
144 Se Bengtsson & Strömbäck (2014) kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 3:1.10. 
145 Se Sackemark & Schultz (2015) s. 47. 
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6 Arbetstagarens 
skadeståndsansvar 

6.1 Historik 
Innan skadeståndslagen infördes var arbetstagaren som huvudregel fullt ut 
skadeståndsansvarig för skador som denne vållade i tjänsten. Detta även om 
arbetsgivaren ansågs ha ett principalansvar för skadan. En arbetsgivare som 
till följd av principalansvaret utgett ersättning för en skada som vållats av en 
arbetstagare hade således full regressrätt mot denne. Och omvänt kunde inte 
en arbetstagare som utgett ersättning till en skadelidande återkräva 
arbetsgivaren trots att principalansvar förelåg. Arbetstagarens ansvar kunde 
dock lindras av försäkringar. I en del speciallagstiftning fanns det även 
jämkningsregler för arbetstagares skadeståndsansvar, men det fanns ingen 
generell jämkningsmöjlighet för arbetstagaren.146 
 
I samband med att arbetsgivarens ansvar utökades och allmänt principal-
ansvar infördes begränsades också arbetstagarens skadeståndsansvar. 
Departementschefen konstaterade att den ökade förekomsten av ansvars-
försäkringar visserligen innebar att arbetstagares skadeståndsansvar alltmer 
sällan aktualiserades samt att det var ovanligt att arbetsgivare krävde sina 
anställda på ersättning men fann ändå att det fanns skäl att införa en 
bestämmelse som begränsade arbetstagarens skadeståndsansvar. På så sett 
blev inte arbetstagarens skadeståndsskyldighet beroende av olika för-
säkringsbolags praxis rörande regressvillkor eller arbetsgivarens goda vilja. 
Departementschefen pekade också på fall då ansvarsförsäkring saknas eller 
försäkringen inte täcker den aktuella skadan och arbetsgivaren är insolvent 
och därmed inte har förmåga att ersätta en skada som hen är ansvarig för till 
följd av principalansvaret.147 
 
Enligt departementschefen skulle utgångspunkten vara: ”att ersättnings-
skyldighet över huvud taget skall föreligga endast om det med hänsyn till 
omständigheter i det enskilda fallet föreligger mycket starka skäl att 
arbetstagaren själv helt eller delvis skall gottgöra skadan.”148 Eftersom 
arbetsgivarens ansvar samtidigt utökades medförde inte denna begränsning 
att den skadelidandes möjlighet till ersättning försämrades. Ersättnings-
ansvaret flyttades över från arbetstagaren till arbetsgivaren.149 
 
 

                                                
146 Se prop. 1972:5 s. 388 f. 
147 Se prop. 1972:5 s. 406. 
148 Prop. 1972:5 s. 407. 
149 Se prop. 1972:5 s. 407. 
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6.2 Allmänt 
Bestämmelsen om arbetstagares skadeståndsansvar finns i 4 kap. 1 § SkL. 
Av paragrafen framgår att det rör sig om skador som arbetstagare vållar 
genom fel eller försummelse i tjänsten. Begreppen ”arbetstagare” och ”i 
tjänsten” har samma betydelse här som i bestämmelsen om arbetsgivarens 
principalansvar i 3 kap. 1 § SkL.150 Vidare framgår att det krävs synnerliga 
skäl för att arbetstagaren ska kunna hållas ansvarig och att hänsyn då ska tas 
till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes 
intresse och övriga omständigheter. Detta innebär att det i princip föreligger 
en presumtion för att arbetstagaren inte ska hållas skadeståndsansvarig. 
Endast i undantagsfall blir arbetstagaren ansvarig för skador som hen vållat i 
tjänsten.151 
 
Det finns tre typsituationer när arbetstagares skadeståndsansvar aktualiseras, 
dels när arbetsgivaren utgett skadestånd till tredje man till följd av principal-
ansvaret och regressvis kräver arbetstagaren på ersättning, dels när en 
skadelidande tredje man vänder sig direkt till arbetstagaren istället för till 
arbetsgivaren och slutligen när arbetsgivaren är den som har vållats skada 
och kräver ersättning av arbetstagaren.152 Då det främst är skador som vållas 
tredje man som detta arbete fokuserar på kommer jag inte närmare gå in på 
situationen när arbetsgivaren är den som lidit skada. 
 
Vad gäller arbetstagares regressansvar kan först konstateras att utgångs-
punkten om en arbetstagare vållar tredje man153 skada i tjänsten är att 
ersättningsansvaret ska bäras av och stanna på arbetsgivaren. Arbetsgivaren 
har således endast i undantagsfall möjlighet att regressvis kräva arbets-
tagaren på ersättning, som nämndes ovan krävs för detta att synnerliga skäl 
föreligger. Det första som ska beaktas i bedömningen av om arbetstagaren 
ska hållas ansvarig är den skadegörande handlingens beskaffenhet. Enligt 
förarbetena blir här graden av arbetstagarens vållande av betydelse. Där sägs 
att bedömningen, av preventiva skäl, bör vara strängare mot arbetstagaren 
när handlandet varit uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Men inte ens vid den 
typen av handlingar är det säkert att arbetstagaren behöver ersätta hela 
skadan. Skadeståndet kan sättas ned t.ex. om skadan blivit mer omfattande 
än var arbetstagaren hade kunnat räkna med och det skulle bli oskäligt 
betungande för arbetstagaren att ersätta hela skadan. En förutsättning är 
dock att detta kan ske utan att preventionshänsynen förbises.154 
Bestämmelsen kan således sägas vara både en spärregel och en jämknings-
regel.  
 
Att en handling är brottslig innebär inte att arbetstagaren per automatik blir 
skadeståndsskyldig, även vid brottsliga handlingar ska en prövning göras. 
                                                
150 Se prop. 1972:5 s. 556. 
151 Se Bengtsson & Strömbäck (2014) kommentaren till 4 kap. 1 §, under 4:1.1 – 4:1.2.  
152 Se prop. 1972:5 s. 553. 
153 Tredje man kan här vara t.ex. en kund, en kollega eller någon helt utomstående. Se 
Bengtsson & Strömbäck (2014) kommentaren till 4 kap. 1 §, under 4:1.5.2. 
154 Se prop. 1972:5 s. 556 f. 
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När bedömningen av handlingens beskaffenhet görs tas också hänsyn till om 
arbetstagaren har anförtrotts en speciell uppgift men genom sitt handlande 
sviker det förtroendet och orsakar skada. I sådana fall kan arbetstagaren bli 
skyldig att betala en viss del.155 Nästa omständighet att ta hänsyn till är 
arbetstagarens ställning. Av betydelse blir här om arbetstagaren tillhör 
drifts- eller arbetsledningen eller på annat sätt har getts särskilt förtroende, i 
så fall kan bedömningen mot arbetstagaren bli strängare.156 Samma sak 
gäller om arbetstagaren haft särskilt inflytande över arbetet t.ex. när denne 
har särskilda sakkunskaper i förhållande till arbetsgivaren.157 Till sist ska 
även övriga omständigheter beaktas. I förarbetena nämns arbetsgivarens och 
arbetstagarens ekonomiska förhållanden. Dessa kan bli av betydelse vid 
bestämningen av regressansvarets omfattning när synnerliga skäl för att 
ålägga arbetstagaren ansvar har ansetts föreligga. Motiven nämner särskilt 
mindre förhållanden t.ex. inom jord- och skogsbruk och inom icke-
ekonomisk verksamhet.158 
 
När det gäller arbetstagarens regressansvar bör det påpekas att 
bestämmelsen är dispositiv. Det är således möjligt att reglera frågan i 
kollektivavtal eller i ett enskilt tjänsteavtal. Bedömningen av huruvida en 
sådan avvikande bestämmelse anses otillbörlig mot arbetstagaren kan 
emellertid påverkas av den grundsyn på arbetstagares skadeståndsansvar 
som framgår av lagtexten. Bengtsson menar dock att bestämmelsen har 
kommit att respekteras som den är då den stämmer överens med de 
värderingar som finns på arbetsmarknaden.159  
 
Nästa situation som ska beskrivas är när en skadelidande tredje man riktar 
skadeståndsansvar direkt mot arbetstagaren. Detta bör enligt motiven i 
praktiken endast bli aktuellt när arbetsgivaren saknar ansvarsförsäkring som 
täcker skadan och inte kan betala skadeståndet själv på grund av insolvens 
eller när skadeståndet som arbetsgivaren har att betala har jämkats. 
Bedömningen av arbetstagarens skadeståndsansvar i den här situationen är i 
princip den samma som när det gäller regressansvaret gentemot arbets-
givaren. Men sådana omständigheter som rör förhållandet mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren, som t.ex. om arbetstagaren gör särskilda 
åtaganden, beaktas inte.160 En annan skillnad är att hänsyn ska tas till den 
                                                
155 Se prop. 1972:5 s. 558; jfr RH 1990:51 där TR verkar ha tagit fasta på detta uttalande 
och ansett att synnerliga skäl förelåg för att en polis regressvis skulle hållas ansvarig för en 
försvunnen plånbok som denne anförtrotts att omhänderta. HovR ansåg dock inte att 
synnerliga skäl förelåg och uttalade att polisens handlande inte berodde på bristande hänsyn 
utan snarare på obetänksamhet.  
156 Jfr NJA 1986 s. 702 där bestämmelsen tillämpades analogt gällande upphovsrättsbrott 
och den anställde ansågs fullt skadeståndsansvarig, hänsyn togs till att den anställde var 
ledamot i aktiebolagets styrelse och ensam firmatecknare; se även HovR:s bedömning i 
NJA 1990 s. 231. 
157 Se prop. 1972:5 s. 558. 
158 Se prop. 1972:5 s. 558. 
159 Se prop. 1972:5 s. 561; Bengtsson & Strömbäck (2014) kommentaren till 4 kap. 1 §, 
under 4:1.1. 
160 Jfr RH 1996:18 där en butiksanställd åtagit sig att ombesörja en skylt. En 
förbipasserande snubblade på skylten och ådrog sig personskador. Synnerliga skäl för att 
ålägga den anställde skadeståndsansvar ansågs inte föreligga.  
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skadelidandes intresse. Att den skadelidande inte får hela skadan ersatt av 
arbetsgivaren innebär inte per automatik att arbetstagaren blir 
skadeståndsskyldig. Men i motiven sägs att hänsyn till tredje mans intresse 
kan leda till att bedömningen blir strängare mot arbetstagaren än vad den 
skulle vara om det rörde sig om arbetstagarens regressansvar gentemot 
arbetsgivaren. Parternas ekonomiska förhållanden blir här av större 
betydelse och även förekomsten av försäkringar. I motiven påpekas att 
arbetstagare många gånger inte kan skydda sig genom ansvarsförsäkringar 
och att detta bör tas i beaktande.161       
 

6.3 Arbetstagares skadeståndsansvar för 
kränkning 

Bestämmelsen om arbetstagares skadeståndsansvar omfattar alla typer av 
skador, däribland kränkning. Detta framgår av författningskommentaren i 
propositionen. I kommentaren påpekas att bestämmelsen blir tillämplig t.ex. 
när en arbetsgivare blivit ersättningsskyldig till följd av att arbetstagaren 
ärekränkt någon i tjänsten och regressvis vill kräva ersättning av denne.162 
Mer än så diskuteras emellertid inte kränkning i författningskommentaren, 
inte heller tas frågan upp i den allmänna motiveringen.  
 
I propositionen förs således inga specifika resonemang kring hur arbets-
tagares skadeståndsansvar för kränkningar ska bedömas. Därför får man 
istället se till vad som sägs generellt om de olika omständigheterna. Som 
nämndes ovan bör bedömningen vara strängare mot arbetstagaren när det rör 
sig om uppsåtligt skadevållande. I författningskommentaren påpekas vid 
upprepade tillfällen att det vid uppsåtliga handlingar vanligtvis föreligger 
synnerliga skäl för att hålla arbetstagaren ansvarig.163 Denna uppfattning 
återfinns även i doktrinen, Strömbäck menar t.ex. att uppsåtligt handlande i 
allmänhet leder till att arbetstagaren hålls skadeståndsansvarig.164  
 
Som också nämndes tidigare kan en nedsättning av arbetstagarens skade-
ståndsskyldighet bli aktuell även när det gäller uppsåtliga handlingar. 
Exemplet som där gavs om att skadorna blir mer omfattande än vad arbets-
tagaren kunnat räkna med verkar främst syfta till person- och sakskador. 
Angående ren förmögenhetsskada genom brott sägs istället att 
”arbetstagaren handlat under påverkan av någon överordnad eller i 
arbetsgivarens intresse”165 kunna vara exempel på omständigheter som kan 
leda till att arbetstagarens ansvar sätts ned.166 Det är enligt min mening 
                                                
161 Se prop. 1972:5 s. 561 f. 
162 Se prop. 1972:5 s. 556 f. 
163 Se prop. 1972:5 s. 557 ff. 
164 Se Strömbäck (2015) kommentaren till 4 kap. 1 §, not 86; jfr även Hellner & Radetzki, 
s. 260 där det sägs att en arbetsgivare har regressrätt mot en arbetstagare som gjort sig 
skyldig till uppsåtlig stöld vilket medfört ersättningsskyldighet för arbetsgivaren; Friberg 
(2010) s. 414.  
165 Prop. 1972:5 s. 559. 
166 Se prop. 1972:5 s. 557 ff. 
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emellertid svårt att säga om dessa exempel även skulle kunna appliceras på 
kränkning.  
 
Arbetstagares skadeståndsansvar för kränkning aktualiserades i det tidigare 
redovisade NJA 1990 s. 231, vilket rörde en tingsrättslagman som i tjänsten 
spridit förtalande uppgifter om en rådman genom att låta sätta upp protokoll 
innehållande nedsättande uppgifter på tingsrättens anslagstavla. Hovrätten 
ansåg att det förelåg synnerliga skäl att hålla lagmannen ansvarig och 
pekade på lagmannens ställning som chef för en stor domstol och att det 
rörde sig om en brottslig gärning. HD som kom till motsatt slutsats pekade 
istället på att lagmannen inte hade för avsikt att skada rådmannen utan att 
handlandet istället präglades ”av att han inte ägnat tillräcklig 
uppmärksamhet åt uttalandets innebörd och åt frågan om lämpligheten av att 
anslå protokollet med uttalandet.” Omständigheterna i fallet kan sägas vara 
speciella,167 det är därför svårt att dra några generella slutsatser utifrån 
domen, och i övrigt är praxis där frågan om arbetstagares skadeståndsansvar 
för kränkning har prövats svår att finna. 
 
 

                                                
167 Se Bengtsson & Strömbäck (2014) kommentaren till 4 kap. 1 §, under 4:1.5.2. 
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7 Slutsatser 

7.1 Kan arbetsgivaren hållas ansvarig?  
Uppsatsens övergripande frågeställning har varit om en arbetsgivare kan 
hållas ansvarig för kränkningar som dess arbetstagare gör sig skyldiga till på 
sociala medier. Kärnan i den frågan är huruvida den kränkande handlingen 
kan anses företagen i tjänsten. Till en början kan konstateras att rättskällorna 
erbjuder begränsat underlag när det kommer till frågor om principalansvar 
för kränkning. När principalansvaret lagfästes avhandlades skadetypen 
kränkning kortfattat i motiven, utan någon närmare redogörelse för hur man 
bör resonera kring dessa skador och när de kan komma att omfattas av 
arbetsgivarens ansvar. Inte heller har området kommit att klargöras genom 
rättstillämpning då principalansvar för kränkningar inte har aktualiserats 
särskilt ofta i rättspraxis. I doktrin har ofta bara kort konstaterats att det är 
sällan som kränkningar omfattas av principalansvaret. 
 
Bilden man får av rättskällorna är således att principalansvar för 
kränkningar är något som det inte ägnats särskilt mycket tankar åt. Som jag 
tidigare har diskuterat framstår det som att departementschefen när 
skadeståndslagen infördes tänkte sig att kränkningar inte skulle komma att 
aktualiseras särskilt ofta i principalansvarssammanhang. Detta synsätt har 
sedan bekräftats i rättspraxis och därmed även följt med in i doktrinen. Men 
som framgått i uppsatsen har det kommit att öppna sig en ny värld för 
kommunikation i och med sociala medier och därmed har även om-
fattningen av och mönstren kring kränkningar förändrats. Kränkningar ser 
idag inte ut på samma sätt som de gjorde på 70-talet då principalansvaret 
lagfästes. I denna nya kommunikationsvärld flyter arbete och privatliv 
många gånger ihop. Sociala medier finns tillgängliga överallt och när som 
helst via smartmobiler, surfplattor och datorer. Särskilt hos de unga används 
sociala medier flitigt och jag tänker mig att beteendet kring internet-
användning och sociala medier är något som de unga, särskilt de som nu 
växer upp med internet och sociala medier, kommer att ta med sig in i 
kommande faser i liver. Vad kan det få för betydelse för arbetslivet? Kanske 
kan det leda till att tvister liknande den mellan Herrey och Aftonbladet är 
något vi kommer att se allt oftare. Frågor om arbetsgivares ansvar för 
kränkningar kan därför komma att få större betydelse.  
 
Vad kan då sägas om huruvida arbetsgivare kan hållas ansvariga för 
kränkningar som arbetstagare gör sig skyldiga till på sociala medier, utifrån 
de rättskällor vi har att utgå från i nuläget? Kan dessa kränkningar anses 
företagna i tjänsten? Utgångspunkten är som nämnts att handlingar som 
arbetstagaren företar under arbetstid när hen utför sina vanliga arbets-
uppgifter anses företagna i tjänsten och omfattas därmed av arbetsgivarens 
principalansvar. Vad som är arbetstid och vad som är fritid är dock inte 
alltid lätt att säga när vi ständigt är uppkopplade via våra smartmobiler som 
kan användas för såväl arbetsrelaterade angelägenheter som privata. Som 
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framgår av såväl förarbeten som praxis behöver dock inte handlandet ha 
skett under arbetstid för att kunna anses vara utfört i tjänsten. Att en 
kränkande handling företagits utanför arbetstid är således inte ett hinder för 
att principalansvaret ska kunna träda in. 
 
Inte heller behöver handlandet innebära ett direkt fullgörande av en 
arbetsuppgift eller tillhöra arbetstagarens egentliga arbetsuppgifter. Men 
handlingar av rent privat karaktär omfattas inte av principalansvaret även 
om de skulle företas under arbetstid. Bengtsson har hävdat att det inte är 
tillräckligt att arbetstagaren från arbetsplatsen ringer ett ärekränkande samtal 
för att arbetsgivaren ska kunna hållas ansvarig för kränkningen, utan att det 
bör krävas något närmare samband med arbetstagarens arbetsuppgifter för 
att arbetsgivaren ska kunna hållas ansvarig. I en situation där det inte direkt 
ingår i arbetstagarens arbetsuppgifter att vara aktiv på sociala medier men 
arbetsgivaren uppmanar eller uppmuntrar arbetstagarna till det och arbets-
tagaren sedan gör sig skyldig till förtal, finns det enligt min mening 
möjlighet att argumentera för att den kränkande handlingen inte är av rent 
privat karaktär. Frågan blir om det finns ett tillräckligt samband med 
arbetsgivarens verksamhet.  
 
Ett minimikrav för att sådana handlanden som inte direkt ingår i 
arbetsuppgifterna ska anses företagna i tjänsten är att det till väsentlig del är 
till följd av anställningen eller de konkreta arbetsuppgifter som arbets-
tagaren har kommit att göra sig skyldig till kränkningen. Bedömningen när 
det gäller en kränkning som skett på sociala medier kan bli svår då många 
använder sociala medier även i rent privata intressen. Men kanske skulle 
man kunna anse att det finns ett tillräckligt samband när kränkningen har sin 
grund i en situation som uppstått till följd av att arbetstagaren följt arbets-
givarens uppmaning. T.ex. om en lärare förtalar en förälder till en elev efter 
att på rektorns uppmaning använt Facebook för att kommunicera med 
föräldrar och elever, eller om en journalist förtalar en meningsmotståndare 
efter att ha följt arbetsgivarens uppmaning om att skapa och delta i debatter 
på sociala medier.  
 
En viktig aspekt när det gäller kränkning genom förtal är dock att det rör sig 
om uppsåtliga brottsliga handlanden. Vid uppsåtliga handlingar bör man 
enligt förarbetena vara försiktig med att hålla arbetsgivaren ansvarig. 
Förutom ett funktionellt samband krävs då att risken för att arbetstagaren 
skulle komma att företa den kränkande handlingen i någon mån varit 
beräknelig för arbetsgivaren och inte helt onormal i arbetsgivarens 
verksamhet. Innebörden av uttrycket har inte diskuterats i praxis och det är 
svårt att veta när detta krav är uppfyllt. Huruvida det rör sig om en subjektiv 
eller en objektiv bedömning av arbetsgivarens insikt är heller inte helt klart. 
Man skulle kunna tänka sig att om arbetsgivaren uppmanar sina arbetstagare 
att vara aktiva på sociala medier, bör denne även ha en insikt om att 
arbetstagaren där kan komma att göra sig skyldig till kränkningar. Särskilt 
när syftet med arbetstagarens närvaro på sociala medier är att skapa och 
delta i samhällsdebatter, mot bakgrund av det hårda debattklimat som råder 
på vissa sociala medier som t.ex. Twitter. Exemplet som ges i förarbetena 
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om en hantverkare som stjäl från den lägenhet som denne arbetar i är svårt 
att översätta till att skriva ett förtalande inlägg på sociala medier. De 
exempel i förarbetena som rör misshandel och slagsmål skulle man dock 
kunna dra några paralleller ifrån. Istället för fysiska attacker rör det sig när 
det gäller förtal om verbala attacker. I motiven har sagts att principal-
ansvaret inte gäller om angreppet har rent privata orsaker. Men om 
exempelvis en lärare blir ifrågasatt för sitt undervisningssätt och en 
diskussion om detta uppstår i något socialt media, vilken kulminerar i att 
läraren förtalar en av föräldrarna kan det enligt min mening anses ha en 
koppling till arbetet och inte endast ses som en privat omständighet. 
Liknande resonemang kan föras när det gäller journalister och debatt uppstår 
kring något som journalisten skrivit eller kring exemplet jag tidigare tagit 
upp med domaren som publicerar ett kontroversiellt inlägg på domstolens 
officiella blogg som det sedan uppstår debatt kring.  
 
Frågan är ändå om de situationer som beskrivits ovan skulle anses falla in 
under principalansvaret. HD har ju i NJA 2000 s. 380 uttalat att det ”ganska 
vidsträckta ansvar” som det talas om i förarbetena främst tar sikte på person- 
och sakskador och påpekat att det vid brottsliga handlingar ska krävas ett 
nära samband med arbetsgivarens verksamhet samt att man ska vara 
återhållsam med att hålla arbetsgivaren ansvarig, särskilt när övervaknings-
möjligheterna är små. I fallet diskuterades även arbetsgivarens möjlighet att 
förebygga skadorna. När det gäller kränkningar på sociala medier skulle 
man kunna tänka sig att arbetsgivaren kan försöka förebygga detta genom 
att utbilda arbetstagarna i var gränserna går samt utarbeta policys för 
användningen av sociala medier. När det kommer till övervakning måste 
dock möjligheterna till detta sägas vara små. Ett kränkande inlägg 
publiceras på några sekunder och kan hinna få stor spridning innan 
arbetsgivaren har upptäckt det. Mot bakgrund av detta rättsfall framstår 
möjligheten att ålägga arbetsgivaren ansvar för kränkningar på sociala 
medier som liten. Fallet rörde visserligen ren förmögenhetsskada genom 
brott men det finns enligt min mening anledning att anta att detsamma bör 
gälla kränkningar då även dessa förutsätter brottsligt handlande.  
 
Det kan emellertid diskuteras om det inte finns en skillnad i att genom 
uppsåtligt handlande göra sig skyldig till bedrägeri och att i stundens hetta 
publicera ett olämpligt inlägg och därmed göra sig skyldig till förtal. Det är 
visserligen också en uppsåtlig handling men det utgör inte på samma sätt ett 
planerat brottsligt handlande. Detta skulle enligt min mening kunna vara ett 
skäl till att inte vara lika restriktiv med att hålla arbetsgivaren ansvarig vid 
kränkningar som begås på sociala medier som vid andra typer av uppsåtligt 
skadevållande. 
 
Mot bakgrund av de resonemang som redovisats ovan måste slutsatsen bli 
att det är svårt att ge något säkert svar på frågan om arbetsgivaren kan hållas 
ansvarig för kränkningar som dess arbetstagare gör sig skyldiga till på 
sociala medier. De exempel som ges i förarbeten och praxis är svåra att 
överföra på kränkningar i sociala medier. Det finns emellertid en del som 
talar för att arbetsgivaren inte skulle åläggas ansvar i dessa situationer, så 
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som uttalandet i förarbetena om att man bör vara försiktig med att hålla 
arbetsgivaren ansvarig vid uppsåtligt handlande samt den restriktiva 
bedömningen i NJA 2000 s. 380. I de resonemang jag fört har jag främst 
utgått från en situation där arbetsgivaren har uppmanat arbetstagarna att 
finnas på sociala medier, utan en sådan uppmaning torde möjligheten att 
hålla arbetsgivaren ansvarig vara än mer osäker. Men även i de fall där en 
sådan uppmaning finns får arbetsgivarens ansvar än så länge betraktas som 
en öppen fråga. 
 

7.2 Kan arbetstagaren hållas ansvarig? 
En del i uppsatsen var att undersöka huruvida arbetstagaren kan hållas 
ansvarig för en kränkning på sociala medier om handlingen anses företagen 
i tjänsten. Tanken med bestämmelsen i 4 kap. 1 § SkL är att ansvaret för 
skador vållade i tjänsten vanligtvis ska stanna på arbetsgivaren. För att 
arbetstagaren ska kunna hållas ansvarig krävs att det föreligger synnerliga 
skäl. Det är alltså endast i undantagssituationer som arbetstagaren ska kunna 
hållas ansvarig. En förutsättning för att bestämmelsen ska bli tillämplig är 
att handlandet konstaterats falla inom principalansvaret. Som framgick i 
förgående avsnitt är detta fortfarande en öppen fråga när det kommer till 
kränkningar som arbetstagare gör sig skyldiga till på sociala medier. Det 
kan ändå finnas ett intresse av att diskutera huruvida synnerliga skäl för att 
hålla arbetstagaren ansvarig skulle kunna anses föreligga om en kränkning 
anses företagen i tjänsten. 
 
Vid bedömningen av om synnerliga skäl för att hålla arbetstagaren ansvarig 
föreligger finns det som nämnts fyra olika omständigheter att beakta. Om en 
arbetstagare gjort sig skyldig till en kränkning på sociala medier bör det 
främst vara handlingens beskaffenhet som blir aktuell att ta hänsyn till. I 
förarbetena och i doktrin har sagts att bedömningen bör vara strängare när 
det rör sig om uppsåtligt vållande och att det vanligtvis föreligger synnerliga 
skäl att hålla arbetstagaren ansvarig när handlandet varit uppsåtligt. Detta 
pekar mot att en arbetstagare som förtalar någon på sociala medier skulle 
kunna hållas ansvarig trots att handlandet skett i tjänsten. Även vid 
uppsåtliga brottsliga handlanden kan dock en nedsättning komma att göras. 
Det är emellertid svårt att veta vilka omständigheter man kan ta hänsyn till 
vid en eventuell nedsättning när det gäller kränkning då detta inte diskuteras 
i förarbetena eller i doktrin och det inte heller har kommit att aktualiseras i 
rättspraxis. Kanske skulle omständigheterna kring uppsåtet vid förtal på 
sociala medier som diskuterades i föregående avsnitt kunna medföra en 
mildare bedömning mot arbetstagaren. I NJA 1990 s. 231 pekade HD på att 
lagmannen inte haft för avsikt att skada rådmannen utan att denne kommit 
att vålla skadan genom att inte ägna tillräcklig uppmärksamhet åt uttalandet. 
I det fallet ansågs inte synnerliga skäl föreligga för att hålla lagmannen 
ansvarig. Omständigheterna i fallet har dock sagts vara speciella så det är 
svårt att dra några säkra slutsatser utifrån det. 
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Syftet med att hålla arbetstagaren ansvarig vid uppsåtliga handlanden har i 
förarbetena sagt vara prevention. Det kan här diskuteras om man med 
prevention menar att hindra att arbetstagaren vållar liknande skador igen 
eller att försöka förhindra att dessa skador uppkommer över huvud taget. 
Min tanke är att en arbetstagare som genom att publicera ett kränkande 
inlägg på sociala medier gett upphov till en rättsprocess där arbetsgivaren 
hålls skadeståndsansvarig, redan till följd av detta tänker sig för när denne 
uttalar sig på sociala medier framöver. Journalisten som twittrat i fallet 
mellan Herrey och Aftonbladet stängde t.ex. ner sitt Twitterkonto efter de 
händelser som kom att utspela sig med anledning av hans Twitterinlägg. 
Men att ålägga arbetstagaren ansvar kan ju också vara ett sätt att signalera 
till andra arbetstagare att de bör vara försiktiga med hur de uttrycker sig på 
sociala medier.  
 
När det gäller kränkningar på sociala medier bör det främst vara i regress-
situationer som arbetstagarens skadeståndsansvar aktualiseras. Att en 
skadelidande riktar ett skadeståndskrav direkt mot arbetstagaren bör som 
diskuterats främst bli aktuellt när arbetsgivaren inte har möjlighet att betala 
skadeståndskravet, vilket med tanke på de låga ersättningsnivåer som förtal 
av aktuellt slag medför bör vara sällsynt. Skulle det aktualiseras är det 
troligt att arbetstagaren skulle hållas ansvarig då bedömningen blir strängare 
mot arbetstagaren till följd av att hänsyn tas till den skadelidandes intresse.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas, att kränkning genom förtal görs genom 
uppsåtligt handlande talar för att det föreligger synnerliga skäl för att hålla 
arbetstagaren ansvarig, även om NJA 1990 s. 231 i någon mån skulle kunna 
peka mot en mildare bedömning mot arbetstagaren. En arbetsgivare som vill 
vara säker på att kunna återkräva arbetstagaren kan se till att reglera detta i 
arbetstagarens tjänsteavtal. Helt säker kan arbetsgivaren dock inte vara då 
sådana avtal ibland kan anses vara otillbörliga mot arbetstagaren.  
 

7.3 Bör arbetsgivaren ha ett ansvar? 
Som framgått ovan är rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar för en 
arbetstagares kränkande handlingar på sociala medier till stora delar oklart. 
Det kan dock vara intressant att ur en rättspolitisk synvinkel diskutera vad 
som talar för respektive emot att hålla arbetsgivaren ansvarig för dessa typer 
av skador. Som diskuterades ovan kan det finnas anledning att anta att 
frågan kan få större betydelse i framtiden. Kränkningar på internet och 
sociala medier diskuteras i statliga utredningar och rapporter och samhället 
har börjat visa att kränkningar på internet och sociala medier är ett problem 
att ta på allvar. Att någon bör kunna hållas ansvarig för de kränkningar som 
sker på internet och sociala medier torde det således inte råda några större 
diskussioner om. Men frågan är om det är rimligt att ålägga arbetsgivaren ett 
sådant ansvar? 
 
När principalansvaret utvidgades och lagfästes var det framförallt tre skäl 
som framfördes i förarbetena: skyddet för den skadelidande förbättrades, 
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riskerna kunde fördelas på ett större kollektiv via ansvarsförsäkringar och att 
det var lämpligt att arbetsgivaren bar ansvaret då hen är den som leder och 
övervakar arbetet och därmed är den som har möjlighet att minska risken för 
att skador inträffar. Det finns anledning att diskutera huruvida de tre skälen 
gör sig gällande när det rör sig om principalansvar för just kränkningar som 
arbetstagare gör sig skyldiga till på sociala medier. Vad gäller det första 
argumentet om att ge skadelidande ett bättre skydd kan påpekas att även om 
det kan kännas enklare för en skadelidande att vända sig mot en arbetsgivare 
kan det knappast sägas vara så att en skadelidandes chanser att få ersättning 
blir särskilt mycket mindre om hen istället tvingas rikta kravet direkt mot 
arbetstagaren. Anledningen till detta menar jag är att de ersättningsnivåer 
som det kan bli fråga om är så pass låga att de i de allra flesta fall bör kunna 
utfås av arbetstagaren likväl som arbetsgivaren. Att arbetstagaren inte har 
möjlighet att ansvarsförsäkra sig utgör inte heller något bärande skäl då det i 
dagsläget inte heller är möjligt för arbetsgivaren att ansvarsförsäkra sig mot 
kränkningar. Det innebär också att argumentet om att arbetsgivaren kan 
ansvarsförsäkra sig och därmed fördela ut riskerna på ett större kollektiv 
inte har någon större bäring. Det sista argumentet att det är lämpligt att 
lägga ansvaret på den som har möjlighet att förebygga skador genom att 
leda och övervaka verksamheten är det som skulle kunna tala för att 
arbetsgivaren ska kunna hållas ansvarig. Som konstaterats tidigare är 
visserligen övervakningsmöjligheterna för arbetsgivaren små. Men arbets-
givaren kan ändå sägas ha en viss möjlighet att kontrollera uppkomsten av 
kränkningar på sociala medier. Genom att uppmana arbetstagarna att vara 
aktiva på sociala medier öppnar arbetsgivaren även upp för risken att 
arbetstagarna i den ofta impulsiva och tuffa kommunikation som 
förekommer, där gör sig skyldig till kränkningar. För att undvika detta kan 
arbetsgivaren istället uppmana arbetstagarna att vara försiktiga och inte 
blanda in arbetslivet i sin användning av sociala medier, eller utarbeta 
policys och riktlinjer vad gäller användningen av sociala medier.  
 
De argument som fördes fram i förarbetena talar således både för och emot 
att principalansvaret skulle omfatta kränkningar på sociala medier. 
Möjligheten till försäkring var något som lyftes fram flera gånger. Däremot 
verkade inte departementschefen tycka att det utgjorde något större problem 
att det inte var möjligt att ansvarsförsäkra sig mot kränkningar, utan 
framhöll istället att arbetsgivaren bör bära ansvaret för de risker som följer 
med verksamheten oavsett skadetyp. Visserligen kan man tänka sig att 
departementschefen utgick från att kränkningar inte var något som skulle 
komma att aktualiseras särskilt ofta i principalansvarssammanhang varför 
avsaknaden av försäkringsmöjligheter hade mindre betydelse. Om 
kränkningar företagna av arbetstagare på sociala medier blir ett växande 
problem, kan avsaknaden av försäkringsmöjlighet för arbetsgivaren vara ett 
tyngre vägande argument mot att hålla arbetsgivaren ansvarig. Å andra 
sidan skulle ett växande problem med kränkningar för arbetsgivarna kunna 
medföra att försäkringsbranschen hoppar på tåget och börjar erbjuda 
ansvarsförsäkringar som täcker kränkning.  
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Något som talar mot att ålägga arbetsgivaren ansvar är att en kränkning 
orsakad genom förtal är en uppsåtlig handling. Hellner har också jämfört 
skadeståndsansvaret vid kränkning med ett straff, då det påminner om en 
sanktion mot ett handlande som rättsordningen motsätter sig. Det kan 
ifrågasättas om det då är rimligt att arbetsgivaren hålls ansvarig. Att man 
bör vara försiktig med att ålägga arbetsgivaren ansvar när det gäller 
uppsåtliga handlanden är något som påpekats såväl i förarbeten som i 
praxis. Som jag tagit upp tidigare kan man dock diskutera om inte det råder 
speciella omständigheter kring uppsåtet vid förtal som sker på sociala 
medier. Jag tänker mig att dessa handlingar ofta karakteriseras av 
impulsivitet och obetänksamhet i situationer där en vanlig diskussion snabbt 
kan eskalera till en hård debatt, och inte som man ofta annars kan tänka sig 
uppsåtliga handlingar som planerade och avsiktligt skadevållande.  
 
En annan aspekt är preventionshänsyn. Det är emellertid något som kan tala 
i båda riktningar. Antingen kan man låta arbetstagaren bära ansvaret och 
därigenom försöka förmå arbetstagaren att tänka på hur hen uttrycker sig på 
sociala medier, eller så kan man ålägga arbetsgivaren ansvaret och därmed 
få hen att arbeta aktivt med frågor kring sociala medier. Inte minst i 
branscher där arbetstagarnas närvaro på sociala medier kan ha ett 
ekonomiskt intresse för arbetsgivaren bör preventionshänsyn kunna tala för 
att arbetsgivaren hålls ansvarig. T.ex. i mediabranschen, där syftet med att 
uppmana arbetstagarna att vara aktiva på sociala medier ofta är att på så sätt 
locka till sig läsare/tittare.  
 
Återigen blir den slutliga bedömningen att det inte finns något tydligt svar. 
Det finns omständigheter som talar för att hålla arbetsgivaren ansvarig och 
det finns omständigheter som talar emot. Om arbetsgivaren ska åläggas 
ansvar bör det främst vara av preventiva hänsyn och tanken att arbetsgivaren 
får ta ansvar för de skador som uppkommer i verksamheten. Då bör det inte 
heller vara lämpligt att arbetsgivaren ges möjlighet att genom regress 
återkräva arbetstagaren. 
 

7.4 Avslutning 
Om arbetsgivaren kan och bör åläggas ansvar beror förstås mycket på 
omständigheterna i det enskilda fallet och inom vissa yrken känns frågan 
mer angelägen än i andra. I den här uppsatsen har yrkeskategorierna 
journalister, lärare och domare fått utgöra exempel, men det finns fler yrken 
där sociala medier har kommit att spela en allt större roll. Ett exempel som 
det skulle vara intressant att undersöka närmare är poliser. 
 
Arbetsgivares ansvar för kränkningar som arbetstagare gör sig skyldiga till 
på sociala medier är en öppen fråga. Vägledning från rättspraxis hade varit 
önskvärt och kanske skulle vi kunna få ett svar inom en inte allt för avlägsen 
framtid då Herrey har överklagat tingsrättens dom. För egen del finner jag 
en poäng i att arbetsgivaren skulle kunna hållas ansvarig för kränkningar 
som arbetstagare gör sig skyldiga till på sociala medier. En förutsättning bör 
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enligt min mening då vara att det finns ett uppmanade från arbetsgivarens 
sida. Självfallet måste även konflikten som gett upphov till kränkningen på 
ett eller annat sätt kunna kopplas till arbetstagarens arbete. Tiderna 
förändras, på 70-talet när principalansvaret lagfästes sades i förarbetena att 
arbetstagare i modern industriell verksamhet då och då kommer att vålla 
skador och att det inte var lämpligt att arbetstagaren skulle hållas 
ekonomiskt ansvarig för detta. Idag och framöver kanske man istället kan 
säga att arbetstagare i vissa branscher då och då kommer att göra sig 
skyldiga till kränkningar och om arbetsgivarna vill att arbetstagarna ska vara 
aktiva på sociala medier får de också finna sig i att ta ett ansvar för de 
skador som kan uppstå. 
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