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Sammanfattning !
Sociala medier är en naturlig del av vår vardag såväl privat som i arbetet. Det 
är smidigt och enkelt att dela och tillgodogöra sig all möjlig information. Med 
möjligheter följer även risker för skadegörande handlingar. Kränkningar i me-
dia i form av hot och hat utgör ett av våra största samhällsproblem. Juridiken 
har inte följt med i samma takt som samhälls- och teknikutvecklingen. De rätts-
liga gränserna är många gånger oklara vilket gör ansvarsgränserna oklara. Prin-
cipalansvar för handlingar på sociala medier kan ha flera fördelar. Den skadeli-
dande har ett tydligt ansvarssubjekt att rikta sig mot  allt som oftast har ekono-
miska resurser för att täcka skadeståndet. De flesta arbetsgivare har ansvarsför-
säkringar vilket också gör att de totala kostnaderna allokeras på ett kollektiv. 
Men med ett extensivt ansvar följer en överhängande fara att demokratin och 
yttrandefriheten inskränks. Det är därför av intresse att utreda var de yttersta 
ansvarsgränserna placeras och hur ansvarsgrundande faktorer kan väga mot 
dessa rättigheter och intressen för att förebygga kränkningar.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
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1. Inledning 

1.1. Ämnespresentation 

1.1.1. Bakgrund 

Idag använder de allra flesta sociala medier. Sociala medier kan enklast beskrivas som 

ett samlingsnamn för olika typer av digitala kommunikationsplattformar.  Olika socia1 -

la medier kan ha olika funktioner. Till skillnad från traditionell media kan användare 

kommunicera direkt med varandra genom text, bild eller ljud.  Sociala medier skiljer 2

sig från traditionell media genom att innehållet produceras av användarna. Kanalerna 

kan vara interna, avgränsade eller publika. Samtliga kanaler är utformade för att an-

vändarna ska kunna dela med sig av information till andra plattformar eller webbplat-

ser på vilka andra användare, eller användaren själv, sedan kan kommentera informa-

tionen och dela den vidare.  

Det är i huvudsak att användarna själva som bestämmer innehållet som är skillnaden 

mellan sociala medier och traditionella medier. I traditionella medier gör avsändaren 

en nyhetsvärdering och styr därigenom innehållet. I sociala medier styr mottagaren 

vilket innehåll som får mest utrymme.  Det kan exempelvis ske genom så kallade del-

ningar där mottagaren publicerar innehållet vidare till ytterligare användare och mot-

tagare. Någon publicering och tryckningsprocess behöver inte inväntas, information 

kan skickas omedelbart från en avsändare och nå fram till andra användare samma 

stund oavsett var de befinner sig.  

Stort antal avsändare kan ge upphov till nästintill obegränsat innehåll av varierande 

tyngd. Med hjälp av sökmotorer och filtrering är det relativt lätt att hitta det man sö-

ker. Material och innehåll som hör till samma ämne kan enkelt samlas och strukture-

ras för att kunna hittas av andra användare med hjälp utav symbolen ”hashtag” (#) 
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följt av en benämning på ämnet, till exempel #juridik. Såväl breda ämnen som enga-

gerar en generell grupp människor som smala ämnen kan diskuteras. Personer med 

nischade intressen kan finna varandra, bilda nätverk och ha ett delat utbyte av varand-

ras delade intresse oavsett var i världen de bor. Särskilt relevanta budskap och sensa-

tionella nyheter kan, på mycket kort tid, få stor spridning. Detta kallas för viral effekt 

och eftersträvas ofta av aktörer som vill sprida ett budskap.   3

Sociala medier har bidragit till en öppenhet och transparens på många områden i sam-

hället. Företag och myndigheter kan enkelt kommunicera via olika forum med kunder 

vilka, i sin tur, kan dela upplevelser med varandra. Särskilt positiva eller negativa in-

lägg sprids snabbt. I sociala medier har vi störst tilltro till information från avsändare 

vi känner, så som vänner, och minst tilltro till information som kommer direkt ifrån 

olika företag. Vi använder främst sociala media till vardags för att kommunicera med 

vänner och bekanta, men sociala medier kan även fylla en betydande roll för snabb 

informationsspridning, samhällsinformation och nyhetsrapportering vid större kriser 

och andra liknande situationer.  

Den viktigaste definitionen av sociala medier kan sammanfattas med att användaren 

styr innehållet samt att spridningen inte går att kontrollera efter att en delning av ett 

inlägg har gjorts på en kanal. Exempel på olika kanaler som räknas till sociala medier 

är Facebook, Twitter, YouTube, Instagram och Kik.  

För trycka media gäller ett utgivaransvar enligt 7 kap. TF och vid internetpublicering 

av olika medier gäller ett utgivaransvar enligt 5 kap. YGL. För att en hemsida ska ha 

grundlagsskydd krävs att det faller in under databasregeln i 1 kap. 9 § YGL.  Be4 -

stämmelsen stadgar att en databas vars innehåll kan ändras endast av den som driver 

verksamheten, omfattas av YGL.  Exempel på detta är tidningsredaktioner eller blog-

gar för vilka utgivningsbevis har sökts.  På massmedieföretags hemsidor delas diskus5 -

sionsforum in i modererade och icke-modererade. I de modererade diskussionsforu-
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men granskas inläggen innan de publiceras. På så sätt får den ansvarige utgivaren an-

svar för publicerat innehåll. De icke-modererade diskussionsforumen saknar den 

granskande funktionen då inlägg publiceras direkt på en sida. Där svarar istället den 

som gjort inlägget för innehållet.  I sociala medier saknas i de allra flesta fall en an6 -

svarig utgivare.  På dessa medier ansvarar således den som publicerat innehållet 7

själv.  Den som tillhandahåller tjänsten kan dock ha ansvar som tillhandahållare av 8

tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor.   9

Sociala medier har förändrat vår vardag och vårt samhälle avseende hur människor 

kommunicerar och interagerar med varandra och omvärlden. Genom den ökade an-

vändningen av teknisk utrustning som mobiltelefoner och surfplattor har de sociala 

medierna integrerats i våra dagliga liv. Vi har tillgång till internet i princip varsom-

helst, närsomhelst och kan, om vi så önskar, vara uppkopplade dygnet runt. Tillgäng-

ligheten och de tekniska möjligheterna skapar möjligheter för en nyhet eller ett inlägg 

att kunna få omedelbar och utbredd spridning. Användarens kontroll över hur och när 

information sprids är begränsad. Vilka publiceringar som får störst utrymme styrs av 

mottagarna.  

!
Snabb tillgång till information och nyheter är demokratiskt viktigt och positivt. Ur ett 

skadeståndsrättsligt perspektiv kan det dock innebära omedelbara och stora skador när 

till exempel felaktiga uppgifter eller kränkande information snabbt får omfattande 

spridning. Ökad användning, möjlighet att utrycka åsikter och värderingar, skyndsam 

tillgång till information och att enkelt kunna dela kommunikation och information 

vidare ökar risken för att skadegörande handlingar ska begås. Till skillnad från redak-

tionell media, där avsändaren först gör en nyhetsvärdering, sker publicering i sociala 

medier ofta i realtid utan tid för reflektion över innehållets riktighet.  
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1.1.2. Problemdiskussion 

Det är naturligt att ökad digital användning innebär en ökning av digitala skade-

ståndsgrundande handlingar, särskilt med tanke på den tekniska möjligheten att fort 

sprida åsikter och nyheter till sina följare i social media. Innehållet blir efter publice-

ring sökbart och tillgängligt för en lång tid.  

Skadeståndslagen trädde i kraft år 1972 och är inte utformad för att reglera ett digitalt 

samhälle. Sociala medier var ännu inte uppfunnet och få skadeståndsgrundande hand-

lingar riskerade att få så stor spridning som de kan få genom social medier. Begreppen 

utgår ifrån att tillämpas på kränkningar i den fysiska verkligheten och klarhet saknas i 

hur skadeståndslagens bestämmelser och begrepp skall tillämpas när kränkningar sker 

på sociala medier. 

Uppdateringar och inlägg i de sociala medierna kan ske både i egenskap av privat per-

son och i en yrkesroll. Fördelarna med att använda social medier i en yrkesroll är 

många. Det är lätt och i de flesta fall kostnadsfritt att marknadsföra sig och populära 

eller uppseendeväckande inlägg kan snabbt få stor uppmärksamhet. Företag når enkelt 

ut till en global marknad och kan nå en bred publik. Det är inget kontroversiellt för 

företag att ha en sociala medier-strategi och vissa företag har även sociala medier-av-

delningar. När man tänker på användningen av sociala medier i yrkesrollen är det lätt 

att föreställa sig fördelarna med mediet för till exempel en tidningsredaktion och 

journalist som genom de nya medierna snabbt kan få ut nyheter och väcka debatt ge-

nom att posta inlägg om debattartiklar. Även traditionellt mer konservativa yrken an-

vänder sig av sociala medier för att marknadsföra sig själva och sprida kunskap inom 

sina områden. Advokatsamfundet gick under 2015 ut med riktlinjer för advokaters 

användning av sociala medier och konstaterade att det är ett utmärkt verktyg i advo-

katverksamheten då de ger advokaten möjligheter att marknadsföra sig, skapa rättspo-

litiska frågor och engagera sig i givande konversationer.  Politiker kan föra den poli10 -

tiska debatten närmare befolkningen, kunniga professorer kan bidra i debatten med 

expertkompetens och ny forskning inom olika ämnen och på så sätt bidra till folkbild-

ning, samhällsdebatt och samhällsutveckling. Sociala medier har även utvecklat inter-
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aktionen och närheten mellan artister, konstnärer och skådespelare som kan interagera 

direkt med sina fans, marknadsföra nya shower och skapa popularitet genom delning 

av bilder, musik, filmklipp, samla in röster i tävlingar eller samla in finansiering för 

att kunna framställa nya projekt.  

Att säga att sociala media har revolutionerat mänskligheten och yttrandefriheten på 

många sätt är en underdrift. Men ökad interaktion, användning och möjligheten att 

kunna uttrycka sig fritt kan skapa problem. Olämplig användning som spridande av 

kränkande uttalanden, integritetskränkande bilder eller information kan få omedelbar 

och snabb spridning. Riskerna att skapa stora skador på en kort tid är i de sociala me-

dierna många gånger högre än i den fysiska verkligheten.  

!
Ett problemområde är arbetsgivarens principalansvar med tanke på den problematik 

användandet av sociala medier kan skapa på arbetsplatser. Principalansvarets huvud-

rekvisit är huruvida arbetstagaren anses vara i tjänst eller inte när den skadestånds-

grundande handlingen begås. Sociala medier används av vissa arbetstagare i privata 

syften så väl på arbetstid som efter. Andra arbetstagare använder sociala medier i 

egenskap av en yrkesroll så som journalist, professor eller politiker. Inlägg och sprid-

ning av inlägg tillräknas således arbetsgivaren i allmänhetens ögon om än inte alltid i 

juridisk mening. Gränsdragningen mellan att vara på sociala medier på arbetstid i 

tjänsten och på sociala medier privat är svår och oklar samtidigt som den många 

gånger är viktig och av betydelse för bedömningen av juridiska ansvarsfrågor. På so-

ciala medier finns ingen ansvarig utgivare vilket gör att reglerna om ansvarsfrihet för 

uttalanden i de traditionella medierna så som tidningar och andra skriftliga medier 

normalt inte är tillämpliga. 

!
1.2. Syfte och frågeställning 

1.2.1. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka ansvarsgränsen för arbetsgivarens principalansvar 

i sociala medier och se under vilka förutsättningar ansvar kan aktualiseras. Analysen 

har gjorts med utgångspunkt i 3 kap 1 § SkL, motiven till ansvar, hur reglerna har 
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tillämpats i praxis, hur ansvarsgränsen har definierats tidigare och hur lagens ändamål 

har kommit till uttryck i argumentation i praxis och doktrin. Målet är att i möjligaste 

mån klargöra rättsläget, hur en bedömning och ansvarsgränsdragning kan göras prak-

tiskt och vilka faktorer som kan inverka på och tas i beaktning vid en sådan ansvars-

bedömning.   

1.2.2. Frågeställning 

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar varit arbetets utgångspunkter  
   

• När och under vilka förutsättningar ansvarar principalen för en arbetstagares 

skadegörande handlingar i sociala medier? 

• När ansvarar principalen inte för en arbetstagares skadegörande handlingar på 

sociala medier?  

1.3. Avgränsningar 

Inledningsvis är detta arbeta avgränsat till att i första hand behandla nationell rätt och 

nationella rättskällor. I förhållande till yttrandefriheten behandlas dock även EKMR 

som sedan 1995 inkorporerats i svensk lag. 

!
Då ämnet är avgränsat till arbetsgivarens principalansvar för arbetstagarens handling-

ar inom sociala medier görs ingen ingående redogörelse eller analys av det allmännas 

ansvar, föräldraansvar eller ansvar för vad en arbetstagare gör i tjänst utanför sociala 

medier. För att nå en förståelse för vad som leder fram till att principalansvar kan ak-

tualiseras krävs dock viss genomgång och analys av de grundläggande rekvisiten för 

att principalansvar överhuvudtaget skall bli aktuellt.  

!
Arbetet behandlar enbart principalansvar enligt SkL. Principalansvar enligt speciallag 

behandlas inte. Sådant ansvar innefattar oftast ett slags särpräglat principalansvar och 

föreskriver ibland uttryckligen vem som har ansvaret. I speciallag sträcker sig ofta 

principalansvaret delvis längre än enligt SkL, exempelvis ansvar enligt sjölagen och 

järnvägslagen.  

!
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De situationer som analyseras rör främst utomobligatoriska anspråk, det vill säga ska-

deståndsrättsliga situationer där det inte råder något kontraktuellt förhållande mellan 

principalen och den skadelidande. Den kontraktuella skadeståndsrätten ges därmed ett 

mycket begränsat utrymmet men berörs kort i samband med icke-delegerbara förplik-

telser avhandlas. 

!
Vidare behandlas av framställningstekniska skäl inte organansvaret. Framställningen 

syftar till att belysa de civilrättsliga aspekterna varav för de arbetsrättsliga aspekterna 

endast redogörs för i de delar då de är relevanta för den skadeståndsrättsliga bedöm-

ningen. Då analysen inriktar sig på att analysera när ansvar blir aktuellt för en redan 

konstaterad skadegörande handling behandlas och förklaras inte skadeståndsrättens 

grundläggande begrepp så som culpa, adekvans, kausalitet närmare. Vidare inriktar 

sig arbete på kränkningsskador varav det inte redogörs för de övriga skadetyperna. 

  

Arbetet inriktar sig på sociala medier som utgörs av icke-modererade webbsidor. 

Därmed bortses helt från det utgivaransvar som kan bli aktuellt för de modererade 

websidorna med en ansvarig utgivare. Det grundlagsskyddade området som omfattas 

av TF och YGL behandlas därför inte.  

1.4. Metod och material 

Vid arbetet med denna framställning har klassisk juridisk metod använts.  Detta då 11

metoden baserar sig främst på studier av de sedvanliga rättskällorna det vill säga stu-

dier av lag, förarbeten, praxis och doktrin.  Arbetet har även inslag av rättsanalytisk 12

metod.    13

Rättskällorna har studerats i hierarkisk ordning enligt den traditionella 

rättskälleläran.  Enligt denna är den primära rättskällan lag följt av de sekundära 14
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rättskällorna förarbeten, praxis och doktrin.  Den inbördes hierarkin mellan de se15 -

kundära rättskällorna har ibland varit föremål för diskussion men är traditionellt så 

som uppräknad. Innebörden av denna hierarkiska ordning mellan de sedvanliga 

rättskällorna är att om det uppstår en konflikt mellan rättskällorna hur något skall be-

dömas eller tolkas är det lag som har företräde.  I de fall där lagtexten är tydlig räc16 -

ker det således många gånger att läsa lagtexten för att lösa en rättslig fråga. Det är i de 

fall lagtexten är bristfällig, oklar eller inte ger någon vägledning för hur ett begrepp 

skall tolkas eller tillämpas som vi måste vända oss till de sekundära rättskällorna för 

att lösa en rättslig fråga.   17

I detta arbete är den lag som huvudsakligen studerats skadeståndslagen. Skadestånds-

lagen är en så kallad ramlag. Det innebär förutom att motsatsslut (e contratrioslut) inte 

är tillåtna att lagstiftaren vid skadeståndslagens tillkomst avsåg att många frågor skul-

le besvaras av rättstillämpningen i praxis.  Detta med hjälp utav de redan erkända 18

allmänna skadeståndsrättsliga principerna som delvis kommer till uttryck i motiven. 

Lagstiftaren räknade även med att tolkningen av lagens begrepp skulle komma att 

förändras över tid i takt med samhällsutvecklingen i och med skadeståndsfunktioner-

nas koppling till samhället och samhällsvärderingar.    19

Främst har den praktiska tillämpningen och innebörden av rekvisiten i 3 kap. 1 § SkL 

analyserats. Förarbeten och praxis har använts för att förstå hur bestämmelsens rekvi-

sit skall tolkas och som utgångspunkt för att få förståelse för tolkningen av de allmän-

na förutsättningarna. Det rättsanalytiska inslaget består i att ett nyligen avgjort under-

rättsavgörande har studerats samt studier av myndighetsrapporter.  I övrigt har att 20

den praxis som i huvudsak studerats berört principalansvar i den fysiska verkligheten. 
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Därför har även en analys av skadeståndslagens förarbeten, i synnerhet till 3 kap. 1 § 

SkL, varit den primära utgångspunkten i arbetet. Förarbetena har använts för att ana-

lysera och tolka lagstiftarens syfte och ändamål bakom principalansvarets begrepp. 

Till hjälp att tolka lagstiftarens ändamål har doktrin som behandlar arbetsgivarens 

principalansvar studerats. Doktrin är ett etablerat medel för exempelvis framstående 

professorer inom juridiska ämnesområden att samla, analysera, strukturera och kritise-

ra rätten och rätten kan i varierande mått ta hjälp av doktrinen i sina bedömningar. I 

de fall lagtext och motiv är otydliga tjänar doktrinen som ett hjälpmedel hur vissa 

rättsregler och begrepp har och bör tolkas.   21

Tolkningen i detta arbete har gjorts i syfte att utifrån en ändamålstolkning placera in 

principalansvar för handlingar i sociala medier inom den praktiska tillämpningen av 

skadeståndsrätten.  

1.5. Disposition 

I kapitel ett ges en inledning till det ämne som arbetet behandlar. En bakgrund till 

ämnesval och till vad begreppet sociala medier innebär följs av en presentation av vad 

som ska utredas och frågeställning. Sist i kapitlet förklaras vilken metod som har 

tillämpat och vilket material som använts. 

  

I kapitel två ges en kort bakgrund till principalansvaret. Därefter presenteras de cen-

trala begreppen och rekvisiten för principalansvar enligt 3 kap. 1 § SkL och 6 kap. 5 § 

SkL. Avsnittet syftar till att skapa en förståelse för den bakgrund mot vilken bedöm-

ningen skall göras samt hur de olika begreppen kan tolkas och appliceras på sociala 

medier. Därefter görs en analys av hur respektive rekvisit kan tillämpas på handlingar 

företagna via sociala medier.  

!
I kapitel tre presenteras arbetstagarens ansvar enligt 4 kap. 1 § SkL. Främst utreds 

rekvisitet synnerliga skäl för att övergå i en analys som kopplar begreppet till fram-

ställningens syfte och frågeställning.  

!
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I kapitel fyra görs en riskinventering genom en analys av förhållandet till adekvans 

och det skyddade intresset som ett tillvägagångssätt att bedöma svåra fall av ansvars-

begränsning. I kapitlet diskuteras bestämmelsernas skyddsändamål och vilka risker vi 

kan tillräkna skadevållaren, principalen respektive skadelidande. 

!
I kapitel fem berörs förhållandet till yttrandefrihet.  

!
Slutligen framställs i kapitel sex en kommentar och en sammanställning för att klar-

lägga vad som bör vara gällande rätt utifrån de relevanta omständigheter som har pre-

senterats i framställningen. 

!
!
!
!
!
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!
2. Principalansvar 
1972 bestämde sig lagstiftaren för att kodifiera delar av den svenska skadeståndsrät-

ten. I samband med kodifieringen genomfördes även en reform gällande principalan-

svaret . Reformen avsåg ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och arbetstagare 22

för skador vållade i tjänsten. Från att arbetstagaren bar ett personligt ansvar för skador 

gick ansvaret över till arbetsgivaren.  Tidigare svarade principalen i princip endast 23

för skador orsakade av tjänstemän inom drifts- eller arbetsledningen men i och med 

reformen fick principalen ansvar för skador av en arbetstagare i verksamheten oavsett 

tjänstebefattning inom företaget.  Den nya regleringen infördes i 3 kap 1 § SkL vilket 24

än idag är det stadgande som reglerar principalansvaret.   25

!
Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att ansvar endast aktualiseras för skador orsa-

kade genom eget vållande . Principalansvaret utgör ett undantag från huvudregeln då 26

principalen svarar för någon annans vållande. Principalen svarar oavsett egen culpa, 

det vill säga oavsett eget vårdslöst handlande.  De nya reglerna följde en utveckling 27

inom såväl Europa som Sverige där arbetstagaren och den anställde, från att har setts 

som skilda rättssubjekt, började ses som en enhet.  Principalansvaret har sin grund i 28

såväl sociala samt ekonomiska överväganden för vilka kommer redogöras för framö-

ver i framställningen.  Grunden till principalansvaret kan även motiveras utifrån ska29 -
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deståndsrättens grundläggande funktioner reparation och prevention.  Sett till skade30 -

ståndets reparativa funktion, att skadelidande ska få full ersättning för sin skada, är 

principalansvaret ett sätt att placera skadeståndet på den som har råd. Skadelidande 

anses ha bäst möjlighet och säkerhet att få full ersättning för sin skada från principa-

len då denne många gånger är den som har bäst ekonomi. Principalen anses också ha 

bäst försäkringsmöjligheter. Möjligheterna att teckna försäkring anses inte enbart bäst 

med hänsyn till ekonomi utan även med hänsyn till verksamhetens art. I vissa bran-

scher är principalen uteslutande den som har möjlighet att teckna försäkring och även 

den som bäst känner verksamheten och vilka risker som kan uppstå. Nästan uteslutan-

de alla arbetsgivare har idag en ansvarsförsäkring, något arbetstagaren själv inte har 

samma möjligheter att teckna för sitt arbete. När arbetstagaren och principalen ses 

som en enhet, i förhållande till skadelidande, blir ansvaret en fråga om kostnadsplace-

ring. Förlusten som principalen gör genom att betala skadestånd, kan fördelas över 

principalens övriga verksamhet och på så sätt ”pulveriseras”.  I förhållande till ska31 -

deståndets preventiva funktion, med utgångspunkten att principalen och arbetstagaren 

ses som en enhet, återkommer försäkringsargumenten. Principalen kan bäst förebygga 

riskerna. Det är också principalen som leder och fördelar arbetet och är den som dri-

ver verksamheten (och bereds vinsten från verksamheten) där skadorna kan uppkom-

ma. Skadeståndet blir här ett påtryckningsmedel för principalen att se till att kontrolle-

ra och övervaka sin verksamhet på ett sådant sätt att skador förebyggs i största möjli-

ga utsträckning.   32

!
2.1. Ansvarsförutsättningar  

För samtliga skador principalen svarar för gäller de allmänna skadeståndsrättsliga 

principerna. Det ska föreligga en skada, det ska finnas en skadegörande handling in-

nefattande en ansvarsgrund och mellan handlingen och skadan krävs att det föreligger 

adekvat kausalitet. Principalansvaret är en ansvarsgrund i sig men förutsätter att det 
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finns en föregående ansvarsgrund hos arbetstagaren, det vill säga att denne agerat 

vårdslöst eller med uppsåt. Nedan redogörs för de allmänna förutsättningar som krävs 

för att aktualisera ett principalansvar enligt SkL.  

2.1.1. Principalen… 

3 kap. 1 § 1 st. SkL stadgar att den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta ska-

dor som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Ordet ”den” 

åsyftar principalen.  I de allra flesta fall är det arbetsgivaren i arbetsrättslig mening 33

som är principalen.  Men svårigheter kan uppstå om en arbetstagare är utlånad som 34

arbetskraft för ett uppdrag eller projekt. Vem kan anses vara principal om till exempel 

en journalist är utlånad som gästskribent till en annan tidning och uttalar sig kränkan-

de på Facebook i tjänsten? Kan ett produktionsbolag hållas ansvarig om en 

talkshowvärd twittrar något kränkande innan i samband med en tv-sändning?  kon-

sert? Kan en bloggare hållas ansvarig för ett uttalande någon annan bloggare gör i ett 

gästinlägg och vem ansvarar för en uthyrd konsult som delar en kränkande bild på 

instagram? Frågan om hur man skall se på vem som är arbetsgivare för utlånad ar-

betskraft har prövats av HD. Vägledning från praxis kan hämtas från ”Grävmaskins-

fallet”.   Fallet rörde ett par villaägare som hyrt in ett rörbolag (nedan rörbolaget) för 35

att utföra rörledningsarbete. Rörbolaget hade i sin tur hyrt en grävmaskin med förare 

av ett annat bolag (nedan grävbolaget). Föraren till grävmaskinen var ung och oerfa-

ren.  Vid utförandet av grävmaskinsarbetet uppkom betydande skador på villafasaden. 

Frågan var vilket av bolagen enligt 3 kap 1 § SkL som skulle anses svara för skador-

na. HD pekar på att det i propositionen till SkL uttalas att: ”frågan om arbetsgivaran-

svar vid utlåning av arbetstagare från ett företag till ett annan får ”i första hand av-

göras med utgångspunkt i en bedömning av vilket av de båda företagen som närmast 

utövar kontroll över arbetstagaren och svarar för arbetsledning av de aktuella ar-

betsuppgifterna (prop. 1972: 5 s. 479)”.  Principalansvar gäller således inte alla fall 36
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av uthyrning utan bara fall där arbetstagaren inlemmas i det andra företagets verk-

samhet på ett sätt som gör att han utifrån framstår som helt jämställd med detta före-

tags egna arbetstagare.   Uttalandet ger oss en gräns för varaktigheten. I fall där ut37 -

hyrningsperioden av arbetstagaren är tämligen obetydlig, och sker till en företagare 

som inte själv har några arbetstagare anställda, övergår som huvudregel inte principa-

lansvaret till det inhyrande bolaget. Att ansvaret sådana gånger stannar på uthyraren 

stämmer överens med de allmänna hänsyn som ligger bakom införandet av principal-

ansvaret. Uthyraren är van att ha arbetstagare inom yrket och kan bäst teckna försäk-

ringar inom sitt yrkesområde. Vid en intresseavvägning mellan arbetsgivaren och ska-

delidande är det lämpligt att uthyraren står de ekonomiska kostnaderna.  Arbetsgiva38 -

ren är den som själv eller genom arbetsledning kan övervaka verksamheten, utföra 

kontroll och vidta skadeförebyggande åtgärder för att se till att risken för att arbetsta-

garna vållar skada hålls nere till minimum.  Inhyraren kan i sin tur ha att svara för 39

egen culpa genom culpa in instruendo och eligendo enligt 2 kap. 1 § SkL.  I fallet 40

fann HD att grävmaskinsbolaget (uthyraren) hade att svara för skadorna. Detta med 

tanke på att grävmaskinsbolagets verksamhet bestått i yrkesmässig uthyrning och att 

rörbolaget var ett enmans bolag utan anställda, samt att uppdraget varit kortvarigt. I 

fall där det rör sig om vilket av flera bolag som skall anses vara principal, är faktorer 

som bör beaktas: verksamheternas art, försäkringsmöjligheter, möjlighet till övervak-

ning, kontroll och uppdragets längd. Rörbolaget blev i sin tur ålagda ansvar för egen 

culpa genom bristande arbetsledning och instruktioner.  

!
Av intresse är också att studera den argumentation TR för om förhållandet utåt mot 

villaägarna. I sociala media kan det för mottagaren av information vara svårt att skilja 

på arbetstagaren och principalen varav det är av intresse att utreda huruvida uppfatt-

ningen av anställningsförhållandet utåt sett är av betydelse för bedömningen. Rörbo-
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laget, som stod i avtalsförhållande till villaägarna, hade enligt avtalet att svara för 

skador som uppkom under arbetet. Ingen ansvarsbegräsning hade gjorts gentemot in-

hyrda underentreprenörer. Rörbolaget ansågs därför utåt svara för de uppkomna ska-

dorna med hänsyn till vad som måste tolkas som förmån för skadelidandes intresse att 

få full ersättning för sin skada.  Det anförda innebär att utrymme finns för att inhyra41 -

ren kan ses som principal om det finns en sådan uppfattning utåt sett, i det fall ett av-

tal inte reglerar ansvarsförhållandet.   

!
I enlighet med motiven till SkL ska frågan om vem som är en arbetstagares principal 

avgöras främst med beaktande av vem som närmast utövar kontroll över arbetsupp-

gifter och svarar för arbetsledning.  Om det utåt sett framstår som att inhyraren och 42

arbetstagaren är en enhet kan inhyraren svara gentemot en avtalspart. Om arbetstaga-

ren behåller anknytningen till uthyraren, och utför arbetet självständigt i förhållande 

till inhyraren, stannar ansvaret på den permanente arbetsgivaren även i fall då inhyra-

ren bestämmer arbetsuppgifterna. Övertar inhyraren arbetsledandet är hen istället att 

se som principal.    43

!
I förevarande fall är det fullt möjligt att de ovan nämnda exempel på inhyrande ar-

betsgivare kan bli ansvariga under förutsättning att de är arbetsledande, utövar fak-

tiskt kontroll och utåt sett framstår som en enhet med arbetstagaren.  Om en inhyrd 44

publicerar en kränkande bild på Instagram från inhyrarens konto bör presumtionen 

vara att det är inhyraren som är att ses som arbetsgivare om inget annat framgår av 

publiceringen. Det samma gäller om kränkningen sker i tjänsten från ett annat konto, 

till exempel om konsulten är en inredningskonsult som lägger upp inlägget från ar-

betsplatsen och välkänt är knuten exempelvis till ett inredningsföretag. I de angivna 

exemplen bör ansvaret för den inhyrande arbetsgivaren enligt 3 kap. 1 § SkL aktuali-

seras om det inte klart framgår att journalisten tillhör en annan tidning, bloggaren en 
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annan blogg och talkshowvärden endast är inhyrd för en sändning. Är det tydligt att 

någon annan utövar kontroll och arbetsledning bör den inhyrande arbetsgivaren ej bli 

ansvarig utan istället bör produktionsbolaget där talkshowvärden arbetar, den tid-

ningsredaktion journalisten vanligtvis är skribent för, bloggarens normala arbetsgivare 

eller bemanningsföretaget som konsulten är uthyrd ifrån får stå för skadan.  

!
Avgörande är även uppdragets varaktighet. Varaktighetsrekvisitet kan i sig kopplas till 

kontrollen och uttrycket utåt. Det kan vara betydligt enklare att kontrollera en journa-

lists utförande av arbete om personen arbetar en längre tid för en tidningsredaktion. 

Även utåt bör förhållandet att någon arbetar en viss längre tid för en arbetsgivare bi-

dra till att inhyraren framstår som den som faktiskt leder och fördelar arbetet.  Det 45

anförda gäller anställda arbetstagare, frilansare bedöms under begreppet självständiga 

medhjälpare för vilket redogörs nedan.  

!
Verksamhetens art har även betydelse. Finns det liknande arbetsuppgifter i företagen 

som ska utföras så att båda företagen har samma möjlighet att instruera, övervaka och 

teckna försäkring bör varaktigheten tillmätas större betydelse. Om de arbetsuppgifter 

som arbetstagaren ska utföra är främmande för den ena verksamheten, talar det för att 

det företag där arbetsuppgifterna vanligtvis ingår är att se som principal.   46

2.1.1.1. Arbetstagare  

Enligt motiven till SkL omfattar principalansvaret undantagslös den som faller in un-

der det civilrättsliga arbetstagarbegreppet.  Klarast är de fall där det föreligger ett 47

rent anställningsavtal. Det har ingen betydelse om anställningen är tillfällig eller var-

aktig.  I övrigt får vägledning tas främst av den arbetsrättsliga bedömningen av be48 -

� "20

 Hellner & Radetzki s. 155. 45

"För utförandet av de arbetsuppgifterna som har lett till att arbetstagaren orsakat skada.  46

 Se prop. 1972:5 s 471. 47

 Bengtsson & Strömbäck, kommentar till 3 kap. 1 §. 48



greppet arbetstagare.  Det går dock inte att enbart ta ledning av anställningsavtal och 49

bedömningen av det arbetsrättsliga begreppet. Den arbetsrättsliga bedömningen görs 

utifrån att någon skall beredas en förmån eller har en arbetsskyldighet medan den 

skadeståndsrättsliga bedömningen görs för att besvara frågan för vem principalen ska 

ansvara utåt, vilket ofta är en mer utvidgad krets.  Faktorer som spelar in är om nå50 -

gon står under kontroll eller subordinationsförhållande till en ansvarig principal. Även 

under arbetstagarbegreppet tas hänsyn till om den som anlitat en person för att utföra 

ett visst arbete och den som utför arbetet utåt sett framstår som en enhet. Det har ing-

en betydelse vilken befattning arbetstagaren har i organisationen, ansvaret gäller för 

arbetstagare på samtliga organisationsnivåer.  Undantagna är dock exempelvis styrel51 -

semedlemmar eller VD i aktiebolag som inte är anställda hos bolaget. För dessa svarar 

aktiebolaget som juridisk person enligt 2 kap 1 § SkL. Även anställda hos stat och 

kommun omfattas av arbetstagarbegreppet i 3 kap. 1 § 2 st. om arbetet inte innefattar 

myndighetsutövning.   52

2.1.1.2. Självständiga medhjälpare 

Tillämpningssvårigheter uppstår när 3 kap. 1 § SkL inte är tillämplig utan skadevålla-

ren i förhållande till arbetsgivaren intar en oberoende ställning. Det finns en krets som 

trots att de intar en oberoende roll faller in under principalens ansvarskrets. Huvudre-

geln är att entreprenörer och egna företagare som anlitas för att utföra arbete åt någon 

annan svarar för eget vållande. 6 kap. 5 § SkL anger dock att vissa kategorier ska lik-

ställas med arbetstagare vid tillämpningen av SkL. På så sätt utvidgas arbetstagarbe-

greppet. Med arbetstagare likställs enligt 6 kap. 5 § SkL, värnpliktiga (p.1), interner 

och skolelever (p.2) och den som utför arbete åt någon annan under omständigheter 

som liknar anställningsförhållanden (p.3). Hit hör uppdragstagare som utför arbete 

under sådana omständigheter som liknar sådana vid ett anställningsförhållande. För 
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principalansvarets aktualiserande i sociala media får 6 kap. 5 § SkL särskild betydelse 

vid bedömningen av frilansande arbetstagare. Det är vanligt förekommande att jour-

nalister och exempelvis andra kulturarbetare utför sitt arbete inom ramen för enskild 

näringsverksamhet men i själva verket styrs och kontrolleras av en eller flera andra 

arbetsgivare. En journalist som frilansar åt ett antal tidningsredaktioner kan falla in 

under kategorin i 6 kap. 5 § SkL. Viktigt är att skilja på fall där någon formellt upp-

träder som en uppdragstagare men i realiteten är att ses som en arbetstagare och därav 

faller in under det vanliga arbetstagarbegreppet i 3 kap. 1 § SkL.  Ett sådant fall kan 53

vara en frilansande journalist som har en enskild näringsverksamhet men endast en 

och samma uppdragstagare. Jämför en sådan arbetstagare med journalisten som skri-

ver ett enstaka arbete för en tidningsredaktion och kan falla in under 6 kap. 5 § SkL.  54

I motiven till SkL nämns exempel på gränsfall som ideella arbetare för idrottsföre-

ningar, familj och väntjänster.  Det finns inget krav på att någon form av ekonomiskt 55

utbyte eller ersättning ska utgå, även utförandet av vederlagsfria arbeten kan aktuali-

sera principalansvar. Således faller även vissa typer av ideellt arbete in under be-

stämmelsen. En förutsättning är att själva arbetet är av en sådan karaktär att det hade 

varit naturligt att en utomstående person istället anställts för arbetet. Här kan den som 

utan ersättning publicerar innehåll åt ett företag falla in under arbetstagarbegreppet 

och därav aktualisera principalansvar. Även för bedömningen av om någon faller in 

under 6 kap. 5 § SkL kan varaktigheten ha betydelse. Principalansvar blir därför säl-

lan aktuellt när det gäller mer tillfällig hjälp så som att bära en möbel eller tvätta en 

bil. Av intresse i sociala medier kan detta gälla när någon ytterst flyktigt hjälper någon 

att publicera ett inlägg. Personen faller således inte in under arbetstagarbegreppet och 

något principalansvar aktualiseras inte. Ytterst handlar det om att den självständiga 
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medhjälparen oavsett vad som anges formellt har en faktiskt eller ekonomisk beroen-

deställning till sin uppdragsgivare.  56

!
I sammanhanget bör nämnas att det företag som anlitar en självständig företagare kan 

bli ansvarig för denne i utomobligatoriska förhållanden om det åvilar principalen en 

preciserad förpliktelse att utföra viss/vissa handlingar för att tillgodose allmän säker-

het.  Resonemanget bakom ansvaret är att den som innehar ett sådant ansvar inte kan 57

skjuta över det på en självständig företagare eller anställda hos denne. I doktrin ut-

trycks ansvaret som “non-delegable duties”, icke-delegerbara förpliktelser, och syftar 

till skyldigheter som ålagts någon genom särskild författning och inte förpliktelser 

som följer av allmänna rättsgrundsatser.  De ålagda förpliktelserna måste vidtas av 58

den som ålagts ansvar och kan inte delegeras till någon annan. Skolor har till exempel 

enligt SkolL ansvar för att elever inte blir mobbade.  Om en självständigt anlitad lä59 -

rare vid en privatägd skola kränker en elev genom sociala medier kan det föranleda 

skadeståndsansvar för skolan.  

!
I doktrin anges andra fall där principalansvar kan aktualiseras för självständiga före-

tagare. Motiveringen till ansvar kan vara att principalen är den närmast åtkomliga par-

ten, företagaren kan vara mindre åtkomlig eller svår att identifiera.  Andra skäl kan 60

vara att den skadevållande företagaren saknar ansvarsförsäkring. Skadelidandes in-

tresse av att kunna erhålla full ersättning tillgodoses då bäst genom att ålägga princi-

palen skadeståndsansvar.  Skadeståndet kan sedan regleras genom regress (återkrav) 61

mot arbetstagaren. Andra sätt för principalen att skydda sig mot kostnaden för skade-
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stånd är att kräva att de självständiga företagarna har ansvarsförsäkring för att kunna 

bli anlitande.   62

2.1.2. skador vållade genom fel eller försummelse… 

Fel eller försummelse är i skadeståndslagen ett gemensamt uttryck för vållande. 

Ibland talas det om att skrivelsen skulle ha en mera vidsträckt innebörd än innebörden 

av culpa. Försummelse tar sikte på underlåtenhet att handla och fel tar sikte på rena 

oaktsamma handlingar. Det krävs alltså att det handlade som lett till en skada har skett 

genom att arbetstagaren har agerat felaktigt eller vårdslöst för att principalen ska kun-

na bli ansvarig. Rena olyckshändelser undantas. Bedömningen görs i princip på sam-

ma sätt som vid ansvar för eget vållande enligt 2 kap 1 § SkL.  De typer av skada 63

som aktualiseras vid skadevållande handlingar i sociala media är dock redan i sig fel 

då det rör sig om kränkningar som måste utgöras av en handling som är straffbelagd 

enligt 2 kap. 3 § SkL. Att begå ett brott är i sig en vårdslös handling, arbetstagaren har 

genom sitt kränkande handlande överträtt en norm. Således bör det, i alla fall som be-

rör konstaterade kränkningar på sociala medier, kunna konstateras att det föreligger 

fel eller försummelse eftersom det redan har slagits fast att det föreligger en ersätt-

ningsgill kränkningsskada. Föreligger det inte fel eller försummelse utgör handlingen 

ingen kränkning som i skadeståndsrättslig mening är ersättningsgill.  

2.1.2.1. Särskilt om kränkning 

Inom skadeståndsrätten delas skador in i två huvudgrupper - ideella och ekonomiska 

skador.  Ekonomiska skador är skador som kan uppskattas i ett ekonomiskt värde och 64

ideella skador sådana som inte går att uppskatta i ett ekonomiskt värde.  För att ideel65 -

la skador ska ersättas krävs stöd i lag.  I skadeståndslagen finns det två skadetyper 66

som kan aktualisera skadestånd för ideell skada - personskada som lett till fysiskt eller 

psykiskt lidande och kränkningsskador. I skadeståndsrättslig mening syftar begreppet 
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kränkning, i 2 kap. 3 § SkL, till den momentana upplevelsen eller skadehandling som 

kan uppstå när en person blir utsatt för ett brott.  Vad som kan utgöra en kränkning 67

utgår inte ifrån personens subjektiva upplevelse. Bedömningen görs utifrån hur en 

brottslig handling typiskt sätt uppfattas.  Det som prövas är således huruvida den ak68 -

tuella handlingen typiskt sett leder till en kränkningsskada. Den handling som i skade-

ståndsrättsliga sammanhang kan utgöra en kränkning utlöser “känslor av visst slag” 

hos annan. Känslorna kan vara förnedring, skam, rädsla eller liknande.  Bedömning69 -

en ska vara objektiv. Det krävs inte att den som blivit utsatt för skada kan påvisa fak-

tiskt skada.  För skadeståndsansvar är det tillräckligt att den som drabbats kan visa 70

att den utsatts för ett brott av det slag som anges i 2 kap. 3 § SkL. Det är själva skadan 

kränkningen innebär som ersätts, varav det inte fordras en faktiskt skada.  Rättsläget 71

klargjorde genom ett avgörande från HD 2007 “Den sovande flickan”.  En sovande 72

treåring hade utnyttjats sexuellt. Det fanns inget som tydde på att flickan själv hade 

uppfattat vad som hänt. HD utdömde ändock kränkningsersättning och bortsåg däri-

genom från skaderekvisitet i 2 kap. 3 § SkL.  

!
Det finns en tydlig koppling mellan straffansvar och skadeståndsansvar vid kränkning 

vilket påminner om kopplingen till straffrätt vid ren förmögenhetsskada.  Det fram73 -

träder främst genom kravet på att det föreligger brott för att skadestånd ska utgå. 

Kränkningsersättning kräver dessutom, jämfört med ren förmögenhetsskada, att det är 

fråga om viss typ av brott.  “Den som allvarligt kränker någon annan genom brott 74

som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den 
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skada som kränkningen innebär”, det vill säga brott mot den personliga sfären.  I 75

doktrin kan utläsas att angrepp mot person, rör angrepp mot den kroppsliga integrite-

ten, exempelvis misshandel, våldtäkt och vållande till kroppsskada.  Angrepp mot 76

frihet rör brott mot rörelse- och handlingsfrihet det vill säga brott som människorov, 

olaga frihetsberövande, försättande i nödläge, olaga tvång, rån och utpressning.  An77 -

grepp mot frid syftar till angrepp mot individens rätt att få vara ifred och hålla sitt pri-

vatliv okänt för andra, exempel på brott som faller in under begreppet är olaga hot, 

hemfridsbrott, ofredande, intrång i förvar, brytande av post- och telehemlighet och hot 

mot tjänsteman.  Relevant i kontext till sociala medier är angrepp mot ära. Typen av 78

brott som kan aktualiseras är angrepp som riktar sig mot någon annans anseende eller 

självkänsla som förtal, mened, falskt eller obefogat åtal, förolämpning och falsk eller 

vårdslös tillvitelse.  Det fordras inte uppsåtsbrott, oaktsamhetsbrott kan grunda ska79 -

destånd men det bör krävas grov oaktsamhet.  Gärningsmannen behöver inte ha bli80 -

vit dömd så länge brottsrekvisiten är uppfyllda.  Det finns inte något krav på att 81

handlingen skall vara ett brottsbalks-brott, men det krävs att det går att utkräva 

straffansvar för handlingen för att den ska vara skadeståndsgrundande.  Endast all82 -

varliga kränkningar ersätts, vilket uttrycks explicit i 2 kap. 3 § SkL som allvarlighets-

rekvisitet. Flera av de brott som kan bli aktuella är redan i sig så pass allvarliga att 

rekvisitet kan anses uppfyllt. Vid mindre allvarliga brott utgår bedömningen ifrån om-

ständigheterna i det enskilda fallet. Ledning kan tas av bedömningen av skadeståndets 

storlek enligt 5 kap. SkL. 

!
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Som konstaterats ovan krävs, för att principalen ska svara för kränkningsskada som 

vållats av arbetstagaren, att arbetstagaren gjort sig skyldig till brott mot den personli-

ga integriteten. Det krävs också att själva kränkningen är allvarlig och att den har 

skett i tjänsten. I enlighet med vad som krävs enligt bestämmelsen i 2 kap. 3 § SkL är 

det många gånger fråga om allvarliga och uppsåtliga kränkningar vilket med beaktan-

de av motiven till 3 kap. 1 § SkL i regel sällan torde leda till ansvar för principalen. 

Att handlingen utförs på sociala medier föranleder ingen annan bedömning. Innan 

SkL trädde i kraft ansåg ett kreditupplysningsföretag ansvariga för ärekränkande upp-

gifter som lämnats av en av kreditföretaget anställd tjänsteman.  Vissa typer av verk83 -

samheter, trots kränkningsskadans särställning, bör kunna föranleda att verksamhetens 

karaktär innefattar vissa risker för att kränkningar ska uppkomma i tjänsten på sociala 

medier på ett sådant sätt att principalen har att svara för detta. Hit torde alla typer av 

yrkesgrupper som kontinuerligt använder sociala medier för opinionsbildande och in-

tresseväckande falla in. Till exempel journalister som aktivt använder sociala medier 

för att göra inlägg i den politiska debatten eller för att göra inlägg i debatten i andra 

intresseväckande ämnen. Dock med beaktande av att dessa också kan ha ett utökat 

skydd för sina uttalanden. Mer om detta i kapitel 5.    

!
2.1.3. … I tjänsten 

För att den skadegörande handlingen ska tillräknas principalen krävs att den vidtagits 

av arbetstagaren i tjänsten.  Begreppet är principalansvarets huvudrekvisit och funk84 -

tionen är ansvarsbegränsande. Vad som krävs för att en handling skall anses företagen 

i tjänsten framgår inte av lagtexten och rättspraxis på området är sparsam. Säkert är 

att handlingar som klart ingår i arbetstagarens arbetsuppgifter, utförs på arbetstid, i 

arbetsgivarens lokaler och med arbetsgivarens utrustning faller in.   I vissa fall kan 85

en arbetstagares handlande fall in under begreppet ”i tjänst” trots att hen vid det ska-

degörande tillfället inte arbetade. Den skadegörande handlingen anses i de fallen ha 
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ett sådant nära samband med arbetet att arbetsgivaren blir ansvarig.  Som ett mini86 -

mikrav krav för att en handling skall anses företagen i tjänst uppställs enligt motiven 

att det till väsentlig del är just på grund av tjänsteförhållandet eller de konkreta ar-

betsuppgifterna som arbetstagaren har haft att utföra som hen kommit att vålla skada. 

!
Frågan om en handling har ett sådant samband med arbetet att principalen blir ansva-

rig har prövats av HD i NJA 1948 s.262 ”Spårvagnsfallet”. En spårvagnsförare, A, 

åkte, utan att vara i tjänstgöring, spårvagn. Under färden avvisade han en person som 

var berusad, C, och försökte kliva på spårvagnen. Han varnande dock inte föraren 

som tjänstgjorde, B utan denne satte igång spårvagnen innan C hade hunnit kliva av 

ordentlig varav C skadades. Trots att A inte var i tjänstgöring ansågs handlingen ha ett 

sådant samband med hans normala arbetsuppgifter och såväl A som B fanns skade-

ståndsskyldiga för sin underlåtenhet att se till att tåget inte sattes igång så länge detta 

kunde medföra skada för passagerarna.   87

!
I huvudsak två utgångspunkter går att utläsa ur motiv, praxis och doktrin. Den ena är 

att arbetsgivaren svarar för risker som är förutsebara i verksamheten.  Jag ser detta 88

som en form av adekvansbedömning mellan handlingen och själva tjänstgöringen. Det 

handlar ytterst om vad som är förutsebart och vad som är rimligt att ålägga arbetsgi-

varen ett särskilt ansvar för. Vilka skador kan arbetsgivaren typiskt sätt räkna med att 

arbetstagaren genom sitt arbete kan vålla? Den andra utgångspunkten är kontroll. Vil-

ka skadevållandehandlingar kan arbetsgivaren i viss mån kontrollera genom sin ar-

betsledning?  Kontrollen kan närmast hänföra sig till kausaliteten. Det ska på något 89

sätt finnas ett orsakssamband mellan skadan, handlingen och den verksamhet som ar-

betsgivaren bedriver. Det handlar alltså om förutsebarhet och kontroll som återigen 

faller tillbaka på de allmänna hänsyn som principalansvaret grundar sig på  

!
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I kontext till sociala medier innebär förutsebarheten av risker att olika yrkesgrupper 

kan komma att behandlas olika. Det framstår som betydligt mer förutsebart och som 

en möjlig risk att en journalist som uppmuntras att flitigt göra inlägg på sociala medi-

er för att skapa uppmärksamhet och väcka debatt hos läsare kan komma att skriva el-

ler dela något som också kan mottas som kränkande än att en kock ska göra detsam-

ma. Med detta inte sagt att kockar aldrig kan företa handlingar som tillräknas princi-

palen i sociala medier. Låt säga att en kock är välkänd inom sitt yrke och är en fllitig 

användare av sociala medier. I och med sitt användande av sociala medier skapar 

kocken uppmärksamhet omkring sig och den restaurang han jobbar på (nedan arbets-

givaren). Många av hans inlägg hänför sig till restaurangen och dess verksamhet vil-

ket arbetsgivaren inte har något emot då det genererar omskrivningar i media och på 

så sätt flera middagsgäster. I det här fallet är det för arbetsgivaren till viss del förutse-

bart att kocken också kan komma att kränka någon i sitt inlägg. Givetvis är förutse-

barheten och risken större om kocken dessutom är välkänd för att uttrycka sig provo-

kativt. I stort sett alla gånger som arbetsgivaren uppmuntrar att arbetstagaren är aktiv i 

de sociala medierna bör huvudregeln vara att principalansvar aktualiseras. Även i fall 

av underlåtenhet kan möjligheten till principalansvar aktualiseras. Om exempelvis en 

redaktion misstycker till att en journalist, välkänd inom sitt område och aktiv inom 

sociala medier, använder sig av redaktionens namn på sitt konto, underlåter att erinra 

hen om detta, bör skadeståndsansvar för kränkande handlingar journalisten företar på 

sociala medier kunna tillräknas redaktionen. Har redaktionen däremot tydligt tagit av-

stånd från journalistens handlande i sociala medier bör utgångspunkten vara att jour-

nalisten får svara själv för sina handlingar. Vid lagstiftningsarbetet inför skadestånds-

lagens tillkomst framhöll Skadeståndskommittén att det för principalansvar krävs ett 

särskilt samband mellan skadegörande handling och arbetsgivarens verksamhet. En 

avgörande faktor vid bedömningen av rekvisitet i tjänst är huruvida det finns ett funk-

tionellt samband. 

2.1.3.1. Funktionellt samband 

Med funktionellt samband innebär att det skall finnas en nära anknytning. Begreppet 

är extensivt tolkat i doktrin och praxis vilket stämmer väl överens med arbetsskade-

begreppet. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för skador en arbetstagare ådrar 
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sig i tjänsten och arbetsskadebegreppet har en vid tolkning till skyddsintresse för ar-

betstagaren.  Arbetsgivaren svarar för skador, i sina lokaler, även om arbetstagaren är 90

på rast eller på väg till eller från arbetsskift. Skadetillfället bör ha anknytning till ar-

betstiden, arbetsplatsen eller arbetstagarens normala arbetsuppgifter.   91

!
I NJA 2000 s. 380 hade en biträdande jurist vid en advokatbyrå utnyttjat sin position 

på byrån genom att förskingra pengar från ett klientmedelskonto och på så sätt begått 

bedrägeri mot tredje man. Juristen upptog ett lån hos en kreditgivare i kundens namn 

och använde advokatbyråns brevpapper, brukade advokatbyråns lokaler och använde 

en förfalskad fullmakt. Frågan var huruvida principalen, i detta fall advokatbyrån, 

skulle ansvara för den rena förmögenhetsskada tredje man lidit. HD fann att advokat-

byrån inte hade principalansvar för bedrägeriet trots att det gentemot mot tredje man 

måhända framstod som att juristen uppträde för advokatbyråns och klientens räkning. 

Trots att det kunde konstateras att det fanns ett visst samband med advokatbyråns 

verksamhet betonade HD att försiktighet bör vidtas när det gäller att ålägga arbetsgi-

varen ansvar för uppsåtlig handling ”särskilt då övervakningsmöjligheterna är begrän-

sade”.  Försiktighet vidtogs troligen i fallet då skadelidande drabbats av en ren för92 -

mögenhetsskada genom brott för vilka HD påpekat att skadeståndsskyldighet bör 

åläggas med stor återhållsamhet. Om brottet har ett samband med tjänsten kan princi-

palen bli ansvarig särskilt om det har samband med utförandet av ett avtal mellan den 

skadelidande och principalen.  Juristen uppträdde som representant för advokatbyrån 93

gentemot kreditgivaren vilka måste ha fäst tillit till att juristen hade ett uppdrag och 

tredjemans tillit bör därför föranleda principalansvar.   94

!
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Gällande principalansvar på sociala medier kan man tänka sig att det vid bedömning-

en huruvida en handling är företagen i tjänst kan vägas in om mottagaren har en viss 

uppfattning. Ett uttalande från en journalist som är förknippad med en större tidnings-

redaktion kan inge en viss tyngd till uttalandet. Har tidningen inte tidigare motsatt sig 

att journalisten publicerar material med hänvisning till att journalisten publicerar för 

tidningsredaktionens räkning bör de inte plötsligt kunna frånsäga sig koppling på 

grund utav skadeståndsansvar. Även arbetsuppgifter som kan ha personlig karaktär 

kan tillräknas principalen. Detta stöds av NJA 2000 s. 639 ”boutredningsmannen”, där 

en advokat i egenskap av förordnad boutredningsman vållat skada genom att försum-

ma att bevaka ett testamente. Trots att uppdraget som boutredningsman är av person-

lig karaktär ansågs den skadegörande handlingen falla in under arbetstagarens ordinä-

ra arbetsuppgifter och utföras i arbetsgivarens intresse. 

  

För skadegörande handlingar som begåtts uppsåtligen och genom brott krävs troligen 

att det rör sig om vissa typiska risker i nära samband med skadevållarens arbetsupp-

gifter och arbetsgivarens verksamhet för att principalen ska bli ansvarig. Motiven an-

för att ansvar ska tillräknas principalen med försiktighet vid uppsåt då det anses kunna 

leda till obilliga resultat mot arbetsgivaren. Föreligger det däremot ett avtalsförhållan-

de mellan arbetsgivaren och den skadelidande bör bedömning mot principalen vara 

strängare.  

!
Kontroll och övervakning av en arbetstagarens handlade i sociala medier är av natur-

liga skäl svårt. Att övervaka varenda publicering är i princip omöjlig om inte arbets-

givaren först måste godkänna alla inlägg som publiceras. Det är givetvis inte fullt 

omöjligt men i ett samhälle där nyhetsvärdet sjunker för varje sekund som går, i vart 

fall ineffektivt. Vid uppsåtliga kränkande handlingar bör ansvar för principalen, i lik-

het med bedrägerifallet, åläggas med försiktighet. En arbetstagare ska givetvis inte 

kunna utnyttja principalansvaret för att undgå personligt ansvar för rättsstridiga hand-

lingar. Men principalen ska inte heller kunna undgå ansvar då något gynnar principa-

lens verksamhet eller när hen direkt har uppmuntrat arbetstagare att vara aktiva på 

sociala medier. De begränsade kontroll och övervakningsmöjligheterna på sociala 
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medier är dock faktorer som talar för att principalansvaret på sociala medier ska 

tillämpas med viss restriktivitet. Att uppmärksamma är att kontrollen inte behöver 

gälla omedelbar kontroll. Principalens kontrollmöjligheter innebär även ett urval av 

vem man anställer som arbetstagare, hur man utbildar och informerar sina arbetstaga-

re för att förebygga skador eller tecknande av försäkring.   95

2.1.3.2. Vad faller utanför? 

Principalen anses gå fri vid helt oförutsebara handlingar och så kallade abnormhand-

lingar. Som exempel på sådana handlingar nämns ofta sabotage eller dråp även i de 

fall handlingarna begås i direkt anslutning till arbetsuppgifterna.  Rör det sig dock 96

om handlingar som på grund av särskilda förhållanden kan tas med i beräkningen blir 

principalen ansvarig.  För handlingar av så kallat utpräglad privat karaktär svarar inte 97

principalen även om de utförs under arbetstid.  I motiven har uttalats att handling 98

som det ”med hänsyn till verksamhetens art eller arbetsuppgiftens art, saknas skälig 

anledning att taga i beräkning” svarar principalen inte för.  Ett exempel på detta kan 99

vara en Twittrande lagerarbetare, där lagret (principalen) inte har någon koppling till 

sociala medier och därmed med hänsyn till verksamhetens art inte bör ta med i beräk-

ningen att arbetstagaren kan vidta en kränkande handling via Twitter.  

2.1.3.3. Anonym culpa och kumulerande fel. 

Vissa gånger kan en specifik skadevållare/arbetstagare inte utpekas. Kan det dock 

konstateras att en skada har vållats av någon som principalen ansvarar för har det ing-

en betydelse vem den skadevållande är när talan riktas mot principalen. Det talas i fall 

då, vållandet tillskrivs ett kollektiv eller icke identifierad person inom kollektivet, om 

anonym culpa.  I de fall flera arbetstagare, var och en, är skyldiga till mindre oakt100 -
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samhet som ensamma inte är tillräckliga för att föranleda skadeståndsansvar kan de i 

vissa fall tillsammans ses som en tillräcklig oaktsamhet för att leda till skadeståndsan-

svar för principalen. Detta kallas kumulerande fel.   101

!
Anonymitet på internet är ett stort problem gällande de kränkningsskador som kan bli 

aktuella. I och med principalens ansvar för anonym culpa kan ansvaret sträcka sig 

längre. Man kan tänka sig situationen att ett inlägg på exempelvis Instagram, Face-

book eller Twitter görs ifrån ett företagskonto där det tydligt framgår att ett visst före-

tag står bakom innehållet. Kanske framgår det inte vem som har postat inlägget eller 

så kanske det inte går att identifiera inom företaget vem den ansvarige arbetstagaren 

är. I dessa fall kan anonym culpa aktualisera principalansvar då man tydligt kan här-

leda inlägget till principalens verksamhet. I detta fall är det utan betydelse vem som 

har postat inlägget eftersom att kopplingen om sambandet med verksamheten framgår 

av att det är verksamheten som står bakom kontot. Anonymitet på internet är många 

gånger ett problem då det krävs att någon kan identifieras för skadeståndsansvar. I 

dessa fall kan principalansvar genom reglerna om anonym culpa i vissa fall vara ett 

verktyg för att tillgodose skadelidande ersättning i fall där en specifik skadevållare 

inte kan utpekas men ett inlägg kan identifieras med en arbetsgivares verksamhet. Ar-

betsgivarens ansvar vilar på idén att arbetsgivaren i sin tur genom försäkringar och 

genom regress förväntas kunna få tillbaka pengar som arbetsgivaren fått betala i ska-

destånd. Att skadevållaren är svår att finna ska inte ligga skadelidande till last. Kan 

principalen åläggas ansvar i dessa fall bör dömas till skadeståndsansvar. I vissa fall 

kan upprepade kränkningar som var för sig inte ses som allvarliga, tillsammans ses 

som tillräckligt allvarliga för att principalen skall åläggas skadeståndsansvar enligt 

principen om kumulerande fel. Exempelvis skulle det kunna gälla mindre allvarliga 

poster från flera olika arbetstagare inom samma verksamhet riktade mot en och sam-

ma skadelidande. En annan fördel med att utkräva civilrättsligt ansvar genom skade-

stånd är beviskravet. I straffrätten krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den åta-

lade har begått gärningen.  Inom civilrätten räcker det däremot med att skadelidande 102
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gör troligt att svarande har orsakat skadan.  Många gånger är det svårt att straffrätts103 -

ligt utkräva ansvar för handlingar i sociala medier då bevisningen helt enkelt inte når 

upp till beviskravet. Vanligt förekommande är att påstå att någon annan i hemmet har 

använt datorn, att man haft mobilen framme på en fest eller att man på jobbet blivit 

utsatt för att en anonym kollega postat något från ens konto.  Med anonym culpa 104

finns det större möjligheter att kunna utkräva ansvar för dessa handlingar eftersom det 

inte har någon betydelse att skadelidande inte vet exakt vem som har utfört den krän-

kande handlingen, utan är tillräckligt att handlingen kan kopplas till principalens 

verksamhet.  

!

3. Arbetstagarens skadeståndsansvar  

3.1. Synnerliga skäl 

Enligt 4 kap 1 § SkL blir en arbetstagare som genom fel eller försummelse vållat ska-

da i tjänsten ansvarig endast i de fall det föreligger synnerliga skäl.  Bestämmelsen 105

är ett resultat av det utökade principalansvaret i och med och införandet av 3 kap. 1 § 

SkL.  Innan svarade arbetstagaren själv för skador företagna i tjänsten fullt ut.  106 107

Begreppet arbetstagare ska tolkas på samma sätt som begreppet enligt 3 kap. 1 § SkL 

och bestämmelsen träffar även de som omfattas av principalansvar enligt 6 kap. 5 § 

SkL.  Likt bakgrunden till principalansvaret har restriktiviteten till att ålägga arbets108 -

tagaren ansvar sin grund i dels arbetsgivarens bättre möjligheter till försäkring och 

dels skadelidandes intresse av att få full ersättning för sin skada.  Det finns även en 109
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tanke att arbetstagaren inte ska behöva riskera att ådra sig skadeståndsansvar i arbetet 

oavsett om arbetstagaren har handlat vårdslöst. Enligt grundtanken är det arbetsgiva-

ren som ska organisera verksamheten på ett sådant sätt att skador undviks och före-

byggs.  Kravet på synnerliga skäl är en hög tröskel. Det räcker ofta inte med vårds110 -

löshet utan i de flesta fall fordras att arbetstagaren handlat med grov vårdslöshet för 

ansvar.  Av bestämmelsen kan utläsas i vart fall tre begränsandes aspekter.  För det 111 112

första skyddar rekvisitet synnerliga skäl arbetstagaren från anspråk från en skadeli-

dande tredje man. För det andra skyddas arbetstagaren från regresskrav från arbetsgi-

varen och för det tredje begränsar kravet arbetstagarens ansvar för skador hen orsakat 

arbetsgivaren.  Främst är således bestämmelsen att ses som ett utökat skydd för ar113 -

betstagaren och skador denna kan orsaka i tjänsten.   114

Bedömningen av huruvida det föreligger synnerliga skäl ska enligt bestämmelsen gö-

ras med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadeli-

dandes intresse och övriga omständigheter.   115

!
I första hand tas hänsyn till graden av vållande, det vill säga handlingens beskaffen-

het.  Rör det sig om uppsåtligt handlande blir ansvarsbedömningen troligtvis sträng116 -

are men behöver inte med säkerhet resultera i ansvar.  Även mindre oaktsamma 117

handlingar kan leda till ansvar. Avgörande är omständigheterna i det enskilda fallet. 

Uppsåt som i ett fall ses som synnerliga skäl behöver således inte vara det i ett annat 

fall.  Har den skadegörande handlingen lett till större skador än arbetstagaren kunnat 118
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räkna med kan skadeståndet sättas ned om fullt ansvar skulle anses som oskäligt be-

tungande. Hänsyn tas till om arbetstagaren genom att bli anförtrodd en speciell upp-

gift, genom sitt handlande, svikit ett från arbetsgivaren givet förtroende.  Vid be119 -

dömningen ska även vägas in huruvida handlingen är brottslig.  

!
När det gäller skadestånd i sociala medier har det redan konstaterats att det krävs att 

handlingen är brottslig. För bedömningen av handlingens beskaffenhet är arbetstaga-

rens handlande, redan av anledningen att det föreligger brott, allvarligt. Som tidigare 

nämnt är dock synnerliga skäl ett juridiskt kraftuttryck som sätter upp en hög tröskel 

att nå för arbetstagarens handlande. Det går därför inte att dra slutsatsen att det för 

alla skadegörande handlingar i sociala medier föreligger synnerliga skäl bara för att 

handlingen i sig är kriminaliserad. Av kränkningsskadans karaktär kan dock slutsatsen 

dras att det rör sig om allvarliga handlingar. Fokus gällande bedömningen av hand-

lingens beskaffenhet i sociala medier kan istället hamna på uppsåts, insikts- eller 

vårdslöshets bedömningen.  

!
Vid bedömningen av arbetstagarens ställning tas hänsyn till vilken ställning inom 

företaget arbetstagaren har. Det ses allvarligare på försumlighet från en arbetstagare 

med en position högre upp inom företaget än en arbetstagare som har inte har en före-

tagsledande tjänst. Det har också betydelse om det är en arbetstagare som är specialist 

och på så sätt har ett större inflytande på ett område än arbetsgivaren. Försumligheten 

kan då bestå i att specialisten har gjort en felaktig bedömning eller gett ett felaktigt 

råd som specialisten litar på.   120

!
I sammanhang till sociala medier kan arbetstagaren vara någon som är speciellt ut-

sedd till att ansvara för sociala medier eller publika relationer. En sådan arbetstagare 

har vana av att kommunicera med andra människor om företaget och har ett särskilt 

ansvar att representera principalens verksamhet i enlighet med företagets riktlinjer för 

sådan kommunikation. I vissa fall kan det att en person med en sådan ställning inom 
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företaget också kräver ett större utrymme för att kunna kommunicera om företaget. 

Det kan även tänka sig att någon som inte alls är van att hantera sociala medier och 

företagets kommunikation ändå nödgas utföra en arbetsuppgift som innefattar publi-

cering på sociala medier. I ett sådant fall kan arbetstagarens okunskap utgöra en om-

ständighet som påverkar handlingens allvarlighetsgrad.   

!
Beaktandet av skadelidandes intresse ska göras utifrån skadelidandes möjlighet till 

full ersättning. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer utgås ifrån att, som tidi-

gare nämnts i detta arbete, principalen har bäst möjlighet att ekonomiskt tillgodose att 

skadelidande blir ersatt för hela skadan. Det kan givetvis finnas situationer där arbets-

tagaren har bättre ekonomi än principalen varför en avvägning av vem av principalen 

och arbetstagaren som har bäst ekonomiska förutsättningar att ersätta skadelidande tas 

i beaktning i bedömningen. Även för bedömningen av övriga omständigheter vilar 

tyngdpunkten främst på ekonomiska hänsyn. Här kan hänsyn tas till likande resone-

mang som för skadelidandes intresse men även varaktigheten av anställningen och 

arbetstagarens privatekonomi.  121

!
Som nämndes ovan under handlingens beskaffenhet är de skadegörande handlingar en 

arbetstagare kan vålla i sociala medier per se vårdslösa eftersom de handlingar som 

kan bli aktuella för prövning utgör brott. Det kan givetvis finnas fall där det inte är 

klart huruvida något utgör ett brott som föranleder skadestånd för kränkning,d 

huruvida det finns en ersättningsgill skada, utan att detta först måste prövas i domstol. 

Den prövningen föregår frågan om ansvar. Finner en domstol att det inte föreligger 

någon ersättningsgill skada prövas inte heller frågan om ansvar. Vid en bedömning av 

arbetstagarens handlande kommer alltså skadan redan ha blivit bedömd som ersätt-

ningsgill varför vi kan förutsätta att arbetstagaren har begått en brottslig handling när 

ansvar för skada på sociala medier prövas och därigenom i vart fall varit vårdslös. 

Även om vi i fallet kränkningsskador i vår bedömning av huruvida något är vårdslöst 

har hjälp av att skadevållaren har överträtt en norm kan det röra sig om ett gränsfall 

där bedömningen huruvida handlingen utgör ett brott eller inte är svårbedömd. Exem-
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pel på sådana brott kan vara förolämpning eller förtal där omständigheterna i det en-

skilda fallet väger in. Det går därför inte att på förhand bedöma alla kränkningar som 

grovt vårdslösa. Omständigheter i det enskilda fallet kan tala för att det inte föreligger 

synnerliga skäl att döma ut ansvar för arbetstagaren enligt 4 kap. 1 § SkL.  

!
Den som råkat ut för en skada i sociala medier där skadevållaren är en arbetstagare 

bör många gånger av ekonomiska hänsyn ha ett intresse av att primärt åberopa ansvar 

enligt 3 kap. 1 § SkL. Det finns dock inget som hindrar att en skadelidande, sekun-

därt, åberopar ansvar för arbetstagaren, men detta bör då ske genom åberopande av 

arbetstagarens egen culpa enligt 2 kap. 1 § SkL. 4 kap. 1 § SkL bör ses som en inbör-

des ansvarsfördelningsregel mellan principalen och arbetstagaren. Främst fungerar 

bestämmelsen som en regressregel i fall då arbetsgivaren först åläggs att betala ut 

skadestånd vilket hen sedan med hjälp utav bestämmelsen kan återkräva om det före-

ligger synnerliga skäl. Inget hindrar dock att 4 kap. 1 § SkL tillämpas samtidigt som 3 

kap. 1 SkL, det vill säga att bestämmelserna tillämpas vid sidan av varandra och både 

arbetstagaren och principalen får svara för skadan.  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!

4. Riskinventering  

4.1. Adekvans och normskyddsläran 

Frågan om skadeståndsansvarets begränsning löses traditionellt i praxis genom krav 

på adekvat kausalitet.  I begreppet finns två krav: 1) ett krav på att det ska finnas ett 122

orsakssamband, kausalitet, mellan handling och skadan, vilket kan uttryckas som en 

orsaksbedömning och 2) ett krav på rimlighet, adekvans, mellan skadeföljderna och 

handlingen, en orsakssambandsvärdering.  Orsaksbedömningen syftar till att fast123 -

ställa huruvida en handling har orsakat skadan. Vad är det som faktiskt har hänt?  124

Det vill säga i fallet skadegörande handlingar på sociala medier: har A:s inlägg/publi-

cering/handlande lett till en kränkning av B?  Orsakssambandsvärderingen går ut på 125

att besvara frågan om orsakssambandet mellan följden och handlingen är rättsligt re-

levant.  Bör A ansvara för det som hänt?  Eller i fallet principalansvar: bör princi126 127 -

palen, C, svara för As skadegörande handling mot B? I förhållande till principalansva-

ret kan man se en del av rekvisitet ”i tjänst” som ett krav på kausalitet mellan arbets-

tagarens handling och principalens verksamhet. Den andra delen motsvaras av ade-

kvans prövningen. Ska principalen svara för arbetstagarens handling? 

!
Vid prövningen av principalansvarets gräns är det adekvansen till handlingen vi prö-

var: är det rimligt att principalen skall ansvara för skadan? (där kausaliteten ingår som 
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ett tidigare led). En slags sannolikhetsprövning.  Genom kravet bortfaller följder av 128

en handling som i förhållande till skadan är alltför opåräkneliga, slumpmässiga eller 

inte ligger ”i farans riktning”.   129

!
Motiven till SkL talar om att ansvarsbegränsande frågor ska kunna lösas genom beak-

tande av det skyddande intresset, även kallat normskyddsläran.   Normskyddsläran 130

härstammar från Tyskland och läran innebär att skadeståndet ska omfatta sådana in-

tressen som skyddas av den norm som skadegöraren överträtt. Skador som faller utan-

för normens skyddsändamål får bäras av skadelidande. I svensk rätt är normskyddslä-

ran omstridd. På vissa områden råder i allmänhet överensstämmelse om dess tillämp-

ning men på de flesta områden är meningarna delade. Även om läran primärt syftar 

till att skapa en förhållningsram till skadeståndsansvarets begränsning och alltså syftar 

till att begränsa ansvaret har den även använts för att utvidga ansvaret.   131

!
Håkan Andersson, en av de svenska förespråkarna för normskyddsläran, har utvecklat 

en egen version av läran som kallas skyddsändamålsläran. I sin avhandling uttrycker 

han att skyddsändamålsläran skall vara ”ett sammanfattande uttryck för alla de vär-

deringar och ändamålssynpunkter som påverkar skadeståndsansvarets gräns.”  En132 -

ligt Andersson bör en avvägning göras av vilka risker som skall åläggas skadevållaren 

och vilka risker som den skadelidande bör få bära själv vid en slags rimlighetspröv-

ning. Juridiska frågor skall, enligt Andersson, lösas mot bakgrund av en helhetsförstå-

else för problematiken.  Med skyddsändamålsläran kan vi på så sätt göra en norma133 -

tiv bedömning av ansvarets gräns. 

!
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I sociala medier är det uteslutande överträdelser av normer som skyddar den personli-

ga integriteten som utgör de vårdslösa handlingarna. Det är således skyddet av den 

personliga integriteten som är det skyddande intresset bakom ansvarsgrunden för de 

aktuella skadegörande handlingarna. Därför krävs därför en inventering av risktagan-

den  på skadelidande respektive skadevållandesidan vilka kan sätta skyddet för den 

personliga integriteten ur spel.  

!
Ur ett skadelidandeperspektiv kan den som använder sociala medier anses ha gett sitt 

samtycke till att information och bilder som hen publicerar där sprids. Genom att pub-

licera är användaren beredd på att få kommentarer som till viss del kan vara kränkan-

de. Inom skadeståndsrätten menar man att någon som samtyckt till en viss handling 

som typiskt sätt är ägnat att skada någons person, frihet, frid eller ära inte kan bli 

kränkt då hen anses ha frånsagt sig sin integritet, exempelvis samtycke till ringa fy-

siskt våld. Har du godtagit att någon får slå dig har du således inte blivit utsatt för en 

kränkning när du då blir slagen. Det bör tilläggas att det i svenskt rätt endast går att 

samtycka till ringa våld. Frågan har exempelvis uppkommit vid tillfällen då man dis-

kuterat om en person som tillhandahåller sexuella tjänster skulle kunna kräva kränk-

ningsersättning för de handlingar hen utsätts för. I det fallet är det således till skadeli-

dandes nackdel att hen genom att saluföra tjänsten på så vis har samtyckt till att utsät-

tas för de typiskt sätt kränkande handlingarna. Att sälja sexuella tjänster har alltså an-

setts falla utanför skyddsområdet.  Alla bör dock ha samma rättigheter att inte bli ut-

satt för brott. 

!
Även om det kan anses hårt att belasta skadelidande med att hen vistas på sociala me-

dier är detta något som kan vägas in i bedömningen. Är till exempel skadelidande en 

medial provokatör som är van att själv kasta ur sig uppseendeväckande uttalanden och 

provocera fram personliga angrepp kan det i vissa fall anses som ett samtycke till 

kränkning och frånsägande av den personliga integriteten.  

!
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Emot ett sådant synsätt kan anföras risken för är kränkningar blir normaliserade och 

inkräktar på yttrandefrihet och demokrati.  Kränkningar bli något som användaren 134

förväntar sig eller behöver tåla för att kunna nyttja sociala medier. Givetvis eftersträ-

vas inte en sådan attitydförändring där samhället accepterar kränkningar som en del 

av klimatet på sociala medier. Tillämpningen av argumentet att skadelidande själv har 

frånsagt sig sin personliga integritet bör därför var restriktiv.  

!
Ytterligare en omständighet som kan läggas skadelidande till last är vilket yrke hen 

har. I både förarbeten till SkL och praxis har getts uttryck för att vissa yrkesgrupper 

bör ta med i beräkning att bli utsatta för kränkningar i enlighet med 2 kap. 3 § SkL.  135

Exempel på sådana yrkesgrupper är poliser, ordningsvakter och anställda inom psyki-

atrin.  Genom att de bör räkna med att bli utsatta för kränkningar förväntas de ha 136

”viss beredskap” och vara förberedda mentalt för dessa kränkningar. Det bör krävas 

mer än i normalfallen för att personer med nämnd typ av yrken skall anses ha blivit 

utsatta för en allvarlig kränkning.  Det har även diskuterats i doktrinen att samma 137

resonemang bör kunna appliceras på yrkeskårer som till exempel lärare.  138

!
I likhet med NJA 2012 s.711, där en ordningsvakt blev slagen, riven i ansiktet,samt 

hotad till döden av en berusad gäst, torde vissa arbetstagare med en viss typ av yrken 

på sociala medier vara beredda på att tåla hårdare tilltal än andra yrken.  Ett exem139 -

pel på detta kan vara journalister och politiker som typiskt sätt är vana vid debatter 

och att motta kritik för sina uttalanden. I doktrinen talas om en ansvarslindring för 

gärningsmannen i dessa fall.  I ett pleniavgörande som gällde en polisman som bli140 -
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vit spottad i ansiktet uttalade HD att ansvarslindring i dessa fall bör tillämpas försik-

tigt och HD fann att Polismannen trots sitt yrke hade blivit allvarligt kränkt.  Det 141

bör alltså närmast ses som en indikation mer än ett konstaterande att yrkesgruppen har 

en mental beredskap. En avvägning av samtliga omständigheter fordras för att sätta 

kränkningen i sitt sammanhang.   

!
Ur skadevållarens perspektiv utgörs risktagandet av den otillåtna handlingen. Skade-

vållaren har genom sin kränkning överträtt en norm, vilket per se är ett otillåtet riskta-

gande. Överträdelsen behöver inte ha skett med uppsåt. Risktagandet kan bestå i att 

skadevållaren har publicerat icke-verifierad information och på så sätt genom oakt-

samhet vållat skadan. När en uppgift riskerar att kränka någons personliga integritet 

bör skadevållaren ha ett långtgående ansvar att kontrollera att informationen dels är 

sann och dels huruvida den bör publiceras eller inte med tanke på rätten till skydd för 

personlig integritet.  

Ur principalens riskperspektiv kan, vilket tidigare har diskuterats, argumenteras för att 

möjligheten att inse risken rimligen är störst hos en arbetsgivare som uppmuntrar sina 

anställda att använda sociala media i tjänsten. Detta innebär att en arbetsgivare som 

har minimal möjlighet att inse risken för att arbetstagare begår skadegörandehand-

lingar i tjänsten inte bör åläggs något ansvar alls.  

!
Sammanfattningsvis, kan vissa yrkesgrupper av arbetstagare typiskt sett får räkna med 

att mötas av kritik då de genom sitt yrke får anses kunna krävas en högre tolerans hos 

dessa yrkesgrupper. Den skadelidandes egna beteende på sociala medier bör också 

vägas in i bedömningen huruvida skadelidande har samtyckt till kränkning och från-

sagt sig sin personliga integritet. Vidare, med beaktande av det skyddande intresset, 

bör vissa arbetsgivare få räkna med att dennes arbetstagare kan komma att vidta ska-

degörande handlingar i sociala medier medan vissa yrkesgrupper arbetsgivare aldrig 

bör behöva räkna med principalansvar för handlingar vidtagna av arbetstagre i sociala 

medier.  
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5. Förhållandet till yttrandefriheten 
I sociala medier utgörs de skadegörande handlingarna av skriftliga yttranden, video-

publiceringar, ljudklipp och bilder. Det finns de som hävdar att skadeståndsansvar för 

sådana publiceringar och yttranden utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Att 

skadeståndsansvar innebär en oproportionelig begränsning i individens yttrandefrihet 

och därmed innebär ett hot mot demokratin. Det är därför relevant att analysera hur 

principalansvar för kränkningar i sociala medier förhåller sig till yttrandefriheten.  

!
Alla konventionsstater har en förpliktelse, enligt artikel 1 EKMR, att åta sig att garan-

tera de fri och rättigheter som ställs upp.  Det finns även krav enligt RF att beakta en 142

balans mellan avvägning av olika skyddsintressen. Av särskild betydelse för denna 

framställning är avvägningen mellan skyddet för personlig integritet och yttrandefri-

het.   

5.1. Europakonventionen  

Europakonventionen trädde i kraft år 1953 men inkorporerades först i sin helhet 

1995  och innehåller regler som innebär konkreta förpliktelser för 143

medlemsstaterna.  Av intresse för denna framställning är artikel 8 EKMR och artikel 144

10 EKMR. 
!
Artikel 8 EKMR stadgar rätten till skydd för privatliv. Det innebär bland annat ett 

skydd för den personliga integriteten.  Artikelns skyddsintressen: privatliv, familje145 -

liv, hem och korrespondens, är inte definierade vilket har resulterat i att begreppen har 

tolkats extensivt.  Tolkningen av artikeln kan ske med hänsyn till den tekniska och 146
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sociala utvecklingen.  Artikeln innebär främst en negativ skyldighet för staten att 147

avhålla sig från att ingripa i enskildas rätt till privatliv.  Staten har även en positiv 148

förpliktelse att se till att den enskilde inte får sin rättighet kränkt i förhållande till and-

ra enskilda rättssubjekt. Den positiva förpliktelsen kan till exempel innebära krav på 

lagregler mot ingrepp i privatlivet samt inrättande av offentliga organ som ingriper 

mot övergrepp eller utövar kontroll.  Främst innebär artikeln ett krav för konven149 -

tionsstaterna att utfärda lagar som tillgodoser artikelns skyddsintressen och kontrolle-

ra att lagarna upprätthålls och följs.  Av intresse för frågeställningen, i det här arbe150 -

tet, är den enskilda individens skydd mot skada genom kränkande uttalanden så som 

ryktesspridning och spridning av integritetskränkande uppgifter. Tillämpningen av 

artikel 8 EKMR för offentliga personers rätt till privatliv har varit föremål för pröv-

ning av Europadomstolen. Enligt domstolen är det fastställt att även människor som 

självvalt lever i offentligheten har rätt till privatliv.  Domstolen har i ett antal avgö151 -

rande ställt frågan huruvida den som klagar har haft ”en rimlig eller legitim förvän-

tan” på privatliv och integritet. För offentliga personer är det närmast en självklarhet 

att figurera på sociala medier.  Det råder en ”jag syns på sociala medier alltså finns 152

jag” – kultur där det är viktigt att vara aktiv på medierna för att bibehålla popularitet 

och kontakt till fans. Många offentliga personer har byggt upp hela sin offentliga per-

son via sociala medier och är kända för allmänheten på grund utav sina olika publice-

ringar. Domstolen har fastställt att i fall där den klagande frivilligt delat med sig av 

information har rätten till privatliv enligt artikel 8 inte blivit kränkt genom publice-

ring.  Då någon till exempel sprider en redan publicerad bild, oaktat att avsändaren 153

senare tagit bort bilden, kan alltså inte anses ha kränkt avsändarens rätt till personligt 
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integritet då denna delat med sig av bilden frivilligt.  Vägledning för när artikel 8 154

har ansetts kränkt, trots att klaganden varit en offentlig person, kan tas från Europa-

domstolens praxis på gällande presspublicering. Samma principer bör vara utgångs-

punkten vid en bedömning av en publicering i sociala medier. I fallet ”von Hannover 

vs. Tyskland” hade fotografier av prinsessan Caroline av Monaco, tagna av paparazzi-

fotografer, publicerats i Tyskland. Uppgifterna var varken nedsättande eller kränkande 

men domstolen fann att de, med hänsyn till att de saknade allmän intresse, utgjorde en 

kräkning av artikel 8 EKMR.  Den yttersta gränsen mellan yttrandefrihet och per155 -

sonlig integritet ska, anförde domstolen, dras utifrån om det finns något allmänintres-

se med en publicering.  Även om offentliga personer måste utstå mer än icke-offent156 -

liga personer, är en publicering inte godtagbar om det inte finns ett legitimt allmän 

intresse av uppgifterna.   Domstolen konstaterade i fallet att publiceringen av bil157 -

derna endast syftade till att ”tillfredsställa nyfikenhet” hos läsarna och inte till att bi-

dra till en debatt om allmänna frågor.  Slutligen anförde domstolen ytterligare ut158 -

gångspunkter, särskilt intressanta för sociala medier. Kommersiella intressen får stå 

tillbaka för personlig integritet. Domstolen uttalade även att med hänsyn till de nya 

kommunikationsformerna, som gör det möjligt att lagra och reproducera data, är det 

nödvändigt med större vaksamhet.  En principal vars anställd publicerar ett innehåll, 159

vilket rör en persons privatliv, bör således bedömas strängare om publiceringen leder 

till kommersiell vinst. De möjligheter som finns att spara och sprida innehåll vidare 

på sociala medier bör föranleda att kränkningen är att anses som grövre.  

!
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Artikel 10 EKMR stadgar rätten till yttrandefrihet. Artikeln innebär ett skydd för en-

skilda mot ingripande från offentliga myndigheter från att hindras eller bestraffas för 

spridning av yttranden, tankar och idéer.  Likt artikel 8 EKMR innebär statens skyl160 -

dighet enligt artikel 10 EKMR inte enbart en negativ förpliktelse, att inte ingripa, utan 

även en positiv förpliktelse att skydda yttrandefriheten från angrepp av enskilda.  161

När staten beskär och kontrollerar yttrandefriheten kallas det censur, när privata rätts-

subjekt gör detta är det inte censur utan helt enkelt tillåtet.  Staten har däremot en 162

positiv skyldighet att se till att enskilda individers yttrandefrihet inte blir angripen och 

inskränkt av andra enskilda på ett otillåtet sätt.  

!
Av artikel 10. 2 st. EKMR framgår att yttrandefrihet kan begränsas med hänsyn till tre 

grundläggande krav.  1) begränsningen skall ske i lag 2) begränsningen skall syfta 163

till att tillgodose något av följande ändamål: statens säkerhet, förebygga oordning el-

ler brott, skyddande av hälsa eller moral eller annans goda namn och rykte eller rät-

tigheter, förhindrande av att förtroliga underrättelser sprids eller upprätthållande av 

domstolars auktoritet och opartiskhet. 3) Inskränkningarna ska vara i ett demokratiskt 

samhälle nödvändiga för att tillgodose något av de nämnda ändamålen.  Artikelns 164

skyddsintresse, yttrandefriheten, är intressant att studera i och med att de skadegöran-

de handlingar som aktualiseras utgörs av någon typ utav yttrande eller informations-

spridning. Det är således av vikt att analysera huruvida dessa kan vara skyddade av 

yttrandefriheten.  

!
Det är inte ovanligt att två rättigheter ställs emot varandra och att en intresseavväg-

ning måste göras mellan de två skyddsintressena och ändamålen. Inte sällan är det 

yttrandefriheten mot skyddet för privatliv och personlig integritet som ställs mot 
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varandra.  Då både artikel 8 EKMR och artikel 10 EKMR medger en möjlighet till 165

inskränkning av respektive rättighet till förmån för andra rättigheter, krävs i dessa fall 

en bedömning av hur de motstående intressena kan, och ska, vägas mot varandra.  166

Enligt doktrin kan ur praxis från Europadomstolen utläsas följande allmänna princi-

per.   167

!
Politiker och liknande ämbetsmän i beslutande funktioner måste vara beredda på att 

de kan utsättas för kritik och granskning vilket i vissa fall kan anses vara på gränsen 

till kränkningar.  Här får rätten till privatliv stå tillbaka för rätten till yttrandefrihet.  168

!
Journalister måste ha en frihet att kunna granska och rapportera i allmänhetens intres-

se. I detta ingår att de ibland kan skriva sådant som kan vara av kränkande karaktär.  169

Även här kan rätten till privatliv behöva stå tillbaka för rätten till yttrandefrihet. Jour-

nalister bör samtidigt ha ett ansvar att, före publicering och i så stor utsträckning som 

möjligt, undersöka uppgifter som kan innebära skada för någon och ge hen tillfälle att 

kommentera uppgifterna. Här har alltså, i viss mån, rätten till privatliv företräde fram-

för rätten till yttrandefrihet.  

!
Vid beaktande av huruvida något utgör ett kränkande uttalande  är det viktigt att upp-

märksamma skillnaden mellan värdeomdömen och fakta. Fakta är ett faktiskt sakför-

hållande.  Ett värdeomdöme reflekterar en subjektiv uppfattning hos den som fäller 170

omdömet, vilket ibland kan vara så grovt att det inte behöver tolereras.  Om den 171

som uttalat sig var i god tro eller haft fog för att uttala sig och sprida omdömet vidare, 
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kan uttalandet vara godtagbart även om det inte är sant.  Fakta kräver bevis om san172 -

ningshalt till skillnad från värdeomdömen som ges ett större skydd enligt Europadom-

stolens praxis.  173

!
Även om det i det enskilda fallet kan anses legitimt att döma till skadestånd måste 

skadeståndet vara proportionerligt. EKMR ska tolkas dynamiskt så att det inte står i 

konflikt mot någon annan bestämmelse i konventionen. Bestämmelserna ska även tol-

kas ur ljuset av de olika EU-principerna.   174

!
Enligt effektivitetsprincipen måste rättigheterna vara praktiska och effektiva.  Tolk175 -

ningen av effektivitetsprincipen i EU-domstolens praxis präglas av omständigheterna 

i det enskilda fallet.  Enskilda ska garanteras icke diskriminerande och effektiva 176

rättsmedel för att kunna tillvarata sina rättigheter.  Utövandet av rättighet får inte 177

vara omöjligt eller orimligt svårt.  Ett exempel på detta är det ska finnas en rätt till 178

skadestånd för kränkning av den enskildes rättigheter och att det inte skall vara orim-

ligt svårt att kunna utkräva sådant.   De nationella förfarandena för att tillvara ta sina 179

konventionsrättigheter får inte vara mindre förmånliga än vad som gäller för en lik-

värdig talan el ler åtgärd som är grundad på nationell rät t enligt 

likvärdighetsprincipen.  180

!
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Vidare godtas en inskränkning som kränker en rättighet endast om det är proportio-

nerligt enligt proportionalitetsprincipen.  Bedömningen görs utifrån huruvida åtgär181 -

den är ägnad att tillgodo se ett legitimt ändamål och om fördelen med åtgärden står i 

rimlig relation till det intresse den är avsedd att tillgodose.  Det krävs dessutom att 182

inskränkningen är ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle”, i annat fall anses in-

skränkningen utgöra ett konventionsbrott.  Ingen rättighet får ställas över den andra 183

hierarkiskt utan alla rättigheter ska väga lika tungt.  

!
I sociala medier är det medlemsländernas positiva skyldighet att tillgodose rätten till 

skydd mot nedsättande uppgifter, förtal och skydd mot en persons rykte i artikel 8  

EKMR som ska vägas mot yttrandefriheten i artikel 10 EKMR. Tillräckliga starka in-

tressen av att negativa uppgifter och information om en person publiceras eller sprids 

kan leda till att yttrandefriheten tar över. Men det får inte bli en oproportionerlig in-

skränkning som leder till obilliga resultat på bekostnad av den personliga integriteten. 

En risk med den realtidspublicering som sker i sociala medier är att nyhetsvärdering 

och verifikation av uppgifter får stå tillbaka till förmån för lockelsen att vara först 

med att publicera en  uppgift. Tanken på att bli omtalad och få en omfattande sprid-

ning på sin nyhetspublicering kostar på skyddet för den personliga integriteten. En 

journalist som vill publicera information om en enskild tar sig inte tiden till efter-

forskning och reflektion innan publicering med tanken att publiceringen är viktigare 

än att kontrollera måttet av sanning. Att ta hänsyn till i förhållande till sociala medier 

är att inlägg inte bara sprids snabbt och omfattande utbredning utan också förblir sök-

bart en längre tid. Användare kan även enkelt spara all information som publiceras för 

att senare sprida vidare även om avsändaren senare tar bort en förhastad publicering. 

Omfattningen av skada en felaktig uppgift kan resultera i är enorm. Å andra sidan 

finns det, med ett långtgående ansvar, en risk för att den enskilde och även demokra-

tibärande yrken så som journalister och politiker börjar självcensurera sig. Med med-

vetenhet om att eventuellt skadestånd kan åläggas vid en felaktig publicering kan det 
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uppstå en risk för återhållsamhet i det man publicerar. På så sätt kan allmänheten gå 

miste om viktig information och debatter som är nödvändiga för att upprätthålla ett 

demokratiskt samhälle. Emot detta kan anföras att privata rättssubjekt redan idag har 

policys och uppförandekoder som till viss del reglerar på vilket sätt en arbetstagare 

bör yttra sig i arbetet. Att införa likande regler för yttranden i sociala medier är en del 

av samhällsutvecklingen. I likhet med bakgrunden till arbetstagarens begränsade an-

svar för skada är det också rimligt att principalen, de gånger ett uttalande sker i sam-

band med tjänsten, är ansvarig för skadan. På så sätt kan vi, genom att i sociala medi-

er ha ett extensivt principalansvar, lägga risken för skada på principalen för att arbets-

tagaren på så sätt ska känna sig fri att utföra sina demokratibärande uppgifter utan 

självcensur. Placerar vi kostnaden på principalen, som kan teckna ansvarsförsäkring 

för sin verksamhet, kan arbetstagaren mer obekymrat utföra sina arbetsuppgifter utan 

att vi nödvändigtvis inkräktar på enskildas yttrandefrihet.  

!
5.2. Regeringsformen  

I både 1 kap. RF och 2 kap. RF finns bestämmelser som syftar till att värna om den 

personliga integriteten.  1 kap. 2 § RF stadgar att det allmänna ska värna den enskil184 -

des privatliv och familjeliv.  I 2 kap. 6 § 2 st. RF anges att var och en är skyddad 185

gentemot det allmänna mot intrång i den personliga integriteten, utan samtycke och 

om det innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållan-

de.  I 2 kap. 1 § RF stadgas att var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad ytt186 -

randefrihet och att var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad informationsfri-

het.   187

!
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Det anges i motiven till RF att det finns vissa yttranden, som faller utanför grundlags-

skyddet i RF, som kan bli föremål för straffrättsliga ingripanden utan stöd i 

grundlag.  Yttranden som ingår i ett led av brottsliga gärningar, utan att det nödvän188 -

digtvis är att se som en begränsning av yttrandefrihet att ingripa mot dessa.  Såväl 189

yttrandefrihet som informationsfriheten tillhör de fri- och rättigheter som enligt 2 kap. 

20 § får begränsas enligt lag i den utsträckning som anges i RF.  Detta styrs av 2 190

kap. 21 § RF som anger att begränsningar får göras endast för att tillgodose ändamål 

som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, får aldrig gå utöver vad som är nöd-

vändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig 

så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen.  I 2 kap. 23 § anges sär191 -

skilt vilka fall yttrande- och informationsfriheten får begränsas. Däribland nämns en-

skildas anseende och privatlivets helgd.  Yttrande- och informationsfriheten får in192 -

skränkas endast om särskilt viktiga skäl föranleder det. Vid bedömningen ska särskilt 

beaktas vikten av yttrande- och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, ve-

tenskapliga och kulturella angelägenheter.   193

5.3. Personuppgiftslagen 

Även utanför det grundlagsskyddade området finns det bestämmelser som reglerar 

förhållandet mellan spridning av personuppgifter och yttrandefrihet. Av intresse för 

frågan om principalansvar på sociala medier är PuL.  

!
Enligt lagen får personuppgifter inte publiceras om de är kränkande mot den person 

uppgifterna handlar om. Undantaget är om de kränkande uppgifterna publiceras med 
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så kallat journalistiskt ändamål.  Uppgifterna kan även publiceras av en privatperson 194

som vill informera, kritisera eller väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för all-

mänheten. Uttalande av informationen rör något som inte har med kritik mot utövan-

det av någons offentliga tjänst, utan enbart privata förhållanden.  I 7 § 2 st PuL stad195 -

gas att för rent journalistiska ändamål görs undantag från vissa av reglerna om be-

handling av personuppgifter enligt PuL.  Bestämmelsen ger ett utrymme att publice196 -

ra personuppgifter som inte omfattas av yttrande- eller tryckfrihetslag, men som ingår 

i seriös journalistisk, konstnärlig eller litterär verksamhet, och om syftet är att sprida 

information, åsikter eller idéer till allmänheten i enlighet med de angivna ändamålen 

som tillåter publicering av personuppgifter.  Detta för att de typer av verksamhet 197

som nyss beskrivits skall kunna bedrivas obehindrat även om verksamheten inte om-

fattas av reglerna i TF eller YGL.   198

!
När vi bedömer ansvarsfrågan för principalansvar har vi alltså att förhålla oss till så-

väl yttrandefriheten som rätten till privatliv. Den enskilde bör tillförsäkras ett långtgå-

ende skydd för att yttra sina åsikter och sprida information till allmänheten som är 

viktiga ur ett demokratiskt perspektiv, men måste även tillförsäkras ett långtgående 

skydd för sitt privatliv. Ett principalansvar får inte bli så långtgående att en arbetsta-

gare tillslut inte kan yttra sig i frågor som är av intresse för allmänheten. Men det får 

heller inte tillämpas så restriktivt att den personliga integriteten inte respekteras. Vid 

bedömningen av principalansvar på sociala medier kan principalen således ha att räk-

na med att följande kan beaktas i förhållande till rätten till privatliv och yttrandefrihet: 

vissa yrken medför en långtgående rätt och ibland skyldighet att uttala sig på ett så-

dant sätt att det ibland kan innehålla känsliga och i viss mån kränkande uppgifter. Det 

bör innebära att risken för kränkningar inom de yrken där yttrandefriheten är långtgå-
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ende, tillexempel inom journalistiken, är större än inom andra yrken. Därmed torde 

principalansvaret, i den mån yttrandena har ett samband med principalens verksam-

het, vara något mer långtgående än inom andra yrkesgrupper. Andra yrken kan inne-

fatta att rätten till privatliv är inskränkt på grund utav yrkets karaktär. Framför allt gäl-

lande politiker, opinionsbildande yrken och offentliga personer med stor följarskara.  

!
!

6. Kommentar  !
Syftet med det här arbetet har varit att undersöka principalansvarets gräns i sociala 

medier. I inledningskapitlet ställdes ett antal frågor upp som hållpunkter och hjälp för 

arbetets utformning och analys. Utgångspunkten för att besvara frågorna har varit en 

analys av 3 kap. 1 § SkL.  

!
Den första frågan som ställdes var, när ansvarar principalen? Inledningsvis för att 

besvara denna fråga definierades hur vi kan identifiera principalen I sociala medier är 

den primära principalen den som arbetsrättsligt kan utpekas som arbetsgivare. Det 

konstaterades att tillämpningsproblematik kan uppstå när någon har flera arbetsgivare, 

exempelvis vid uthyrning av konsulter. Betydande faktorer som avgör vid bedöm-

ningen är vem som närmast utövar kontroll och övervakning. Det kan även ha bety-

delse vilken typ av verksamhet det rör sig om, huruvida de arbetsuppgifter som utförs 

har närmare anknytning till något av de flera bolagen, vilket bolag som har bäst för-

säkringsmöjligheter för verksamheten och arbetsuppgifterna samt uthyrningens längd. 

Principalens möjligheter att ständigt ha kontroll och övervakning för sina anställda i 

sociala medier är begränsade. En arbetstagare kan på några sekunder generera stora 

skador genom att publicera otillbörligt innehåll på sociala medier. Det skulle krävas 

ständig övervakning för att kunna kontrollera arbetstagaren. Vid en jämförelse med 

den fysiska världen kan dock konstateras att de absoluta övervakningsmöjligheterna 

är begränsade även där. På en arbetsplats som till exempel brukar farliga maskiner i 

verksamheten återfinns samma problematik. En farlig maskin som brukas på fel sätt 
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kan snabbt ge upphov till stora skador.  Möjligheten till kontroll hamnar därför i ett 199

förebyggande skede. Det blir en bedömning av förutsebarheten av skada. Principalens 

kontroll blir av utbildande och informerande karaktär. För att kunna avgöra vem som 

är principalen måste vi undersöka vem som närmast kan vidta dessa förebyggande 

åtgärder för kontroll. Här kan möjligheten till att teckna försäkring vägas in som en 

omständighet som talar för eller mot möjlighet till förebyggande kontroll. När det ska 

avgöras vilken arbetsgivare som närmast utövar kontroll och övervakning måste vi 

även bedöma karaktären på handlingen och dess innehåll. Till vilken arbetsgivares 

verksamhet kan starkast anknytning till handlingen återfinnas? Vem framstår utåt sätt 

som ansvarig arbetsgivare för arbetstagaren och det innehåll som publicerats? Inne-

håll från en avsändare vi känner igen skapar större förtroende än sådant innehåll från 

avsändare vi inte känner igen.  Uttrycket utåt ifrån sätt måste således kunna få bety200 -

delse för vem som ska ses som principal.   

!
Den primära ansvarskretsen är arbetstagare enligt det arbetsrättsliga arbetstagarbe-

greppet. I vissa fall kan dock ansvaret sträcka sig längre. Faktorer som spelar in är om 

någon står under kontroll eller subordinationsförhållande till en ansvarig principal. 

Tidsaspekten för arbetet har inte samma betydelse för bedömningen av vem som är 

arbetstagare som vem som är principal. Även för mycket korta uppdrag kan någon 

räknas som arbetstagare. Om någon exempelvis publicerar material för ett företag på 

Twitter enbart under en dag räknas personen, trots att uppdraget är kort, som arbetsta-

gare. Det spelar ingen roll vilken befattning arbetstagaren har inom företaget. Viktigt 

för bedömningen av arbetstagarbegreppet i sociala medier är 6 kap. 5 § p.3 SkL om 

utvidgar kretsen med den som utför arbete åt någon annan under omständigheter som 

liknar anställningsförhållanden. Under bestämmelsen kan i vissa fall självständiga 

medhjälpare och uppdragstagare omfattas av principalens ansvarskrets. Bestämmelsen 

har stor betydelse för arbetstagarbegreppet i sociala medier då material många gånger 

publiceras av t.ex. frilansande journalister. Även om journalisten är frilansande kan 
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material publiceras för en arbetsgivares räkning. Det är också vanligt förekommande 

att företag, för att få större uppmärksamhet, hyr in exempelvis en känd frilansande 

skådespelare för att publicera material under en kampanj eller liknande. Genom 6 kap. 

5 § p.3. SkL kan den frilansande personen ses som arbetstagare och på så sätt aktuali-

sera principalansvar.  

!
Den huvudsakliga frågan som ställs för att besvara frågeställningen när principalen 

ansvarar är huruvida arbetstagaren begått fel eller försummelse i tjänsten. De skador 

som är aktuella i sociala medier är kränkningsskador. Kränkningsskadans säregna ka-

raktär har diskuterats i detta arbete under avsnitt 2.1.2.1. För att något ska utgöra en 

ersättningsgill skada krävs att det föreligger brott mot den personliga integriteten (an-

nans person, frihet, frid eller ära) enligt 2 kap. 3 § SkL. Bedömningen huruvida något 

utgör fel eller försummelse i sociala medier kommer alltså att gälla huruvida en hand-

ling utgör ett sådant brott eller inte. Om vi inte finner att kränkningen utgör en otillå-

ten handling kommer bedömningen att stanna här och principalen blir inte ansvarig 

eftersom det inte finns någon ersättningsgill skada. Finner vi dock handlingen utgör 

brott av sådan karaktär som anges i 2 kap. 3 § SkL kan vi gå vidare och pröva huruvi-

da handlingen är företagen i tjänsten. Ett minimikrav för att en handling skall anses 

företagen i tjänsten är att det till väsentlig del är på grund av tjänsteförhållandet eller 

de konkreta arbetsuppgifterna som arbetstagaren har haft att utföra som hen kommit 

att vålla skada. Principalen svarar för risker som är förutsebara och som på så sätt, för 

principalen, går att kontrollera och förebygga. Här konstaterades att det för vissa typer 

av yrken i verksamheten finns större risker för skadegörande handlingar i sociala me-

dier än i andra. Handlingen ska utgöras av ordinarie arbetsuppgifter och utföras i ar-

betsgivarens intresse. För att en handling skall anses vidtagen i tjänst krävs vidare att 

det finns ett särskilt samband mellan den skadegörande handlingen och principalens 

verksamhet, detta har definierats som att det finns ett krav på att det mellan handling-

en och verksamheten ska finnas ett funktionellt samband. Med detta menas att det ska 

finnas en nära anknytning. Vad som utgör nära anknytning är dock inte helt klarlagt i 

motiv eller praxis. Begreppet har tolkats extensivt och harmoniserar i viss mån med 

arbetsskadebegreppet. Det krävs att handlingen åtminstone har anknytning till arbets-
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tid, arbetsplats eller normala arbetsuppgifter. Det räcker med anknytning till en av 

dessa funktioner. Att arbetstagaren publicerar information vid ett tillfälle då denne 

inte är schemalagd för arbetstid bör ges mindre tyngd. Avgörande är istället huruvida 

handlingen kan anses ha viss anknytning till arbetsgivarens verksamhet. I den fysiska 

världen ansvarar arbetsgivaren för skador som arbetstagaren vållar på en arbetsplats, 

även om det inte sker på normala arbetstider, när själva skadevållande handlingen ut-

görs av något som ingår i arbetstagarens normala arbetsuppgifter. Ett rörmockeri an-

svarar för skador som arbetstagaren orsakar på rör ute på uppdrag även om vållandet 

sker när arbetstagaren utför arbete på rören utanför normal arbetstid. Om rörmockaren 

däremot istället skadar en tv-apparat på uppdragsplatsen, utanför arbetstid, bör ar-

betstsgivaren som huvudregel inte ansvara. Detsamma bör gälla i sociala medier. 

Twittrar en journalist, som normalt twittrat åt en arbetsgivare, något som kan anses 

falla in under journalistens normala arbetsuppgifter bör principalen som utgångspunkt 

svara oavsett när handlingen vidtas. Detta resulterar i att vissa yrkesgrupper kommer 

att anses agera i en yrkesroll på sociala medier i en vidsträckt omfattning. Sådana yr-

kesgrupper kan vara journalister och politiker. Detta kan kritiseras som allt för långt-

gående. Att det i viss mån inskränker dessa arbetstagares möjlighet till att uttrycka sig 

som privatpersoner och rätten till yttrandefrihet. Emot detta kan anföras att alla ar-

betstagare har möjligheten i dessa fall att tydligt avisera att arbetsgivaren inte står 

bakom publiceringen till exempel genom att registrera ett privat konto där det framgår 

att arbetstagaren uttrycker sina personliga åsikter. Mottagarens uppfattning och tillit 

till vem som ansvarar för information på sociala medier bör spela in i bedömningen. 

Det diskuterades även att det, med beaktande av principalens svårigheter till kontroll 

och övervakning av arbetstagarens handlingar i sociala medier, finns anledning att 

utdöma principalansvar i sociala medier med restriktivitet. Även vid direkt uppsåtliga 

och brottsliga handlingar ska, av samma anledning, ansvar åläggas principalen med 

restriktivitet.   201

!
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För vad ansvarar principalen inte? Principalen ansvarar inte för så kallade abnor-

malhandlingar. Vanligtvis hänvisar motiv, praxis och doktrin till handlingar som 

mord, dråp eller våldtäkt. Dessa exempel ger oss dock föga vägledning för bedöm-

ningen inom sociala medier. I sociala medier får vi Här kan vi istället tänka oss att 

arbetsgivaren som huvudregel inte ansvarar vid direkt uppsåtliga handlingar. En ab-

normalhandling i sociala medier kan också tänkas vara ett grovt brott så som grovt 

förtal. Vid sådana brott bör principalen vara fri från ansvar. Även här kommer hänsyn 

till förutsebarheten in. Handlingar som med hänsyn till såväl verksamhetens som ar-

betsuppgiftens art, saknas skälig anledning för principalen att taga i beräkning bör hen 

inte svara för.  

TJag anser att tyngdpunkten i bedömningen av principalansvarets gräns bör vila på 

huruvida det, för principalen, är en förutsebar risk i verksamheten att arbetstagare i 

tjänst kan komma att kränka någon i sociala medier. Förutsebarheten kan kopplas ihop 

med såväl ekonomiska som preventiva hänsyn.  Vissa yrken kommer typiskt sätt 202

kunna inräknas i den gruppen med anledning av yrkesgrupp medan det i andra yrkes-

roller torde krävas en mer ingående prövning och framförallt ett närmare samband 

med den skadegörande handlingen och tjänsten. Bedömningen av rekvisitet i tjänsten 

bör få en central roll då det tjänar som en begränsning och prövning av adekvansen 

för principalansvar. På grund av karaktären av de skadegörande handlingar som kan 

bli aktuella kan det krävas att det funktionella sambandet i sociala medier (online) är 

starkare än i den fysiska verkligheten (offline).   203

!
Finns det anledning at göra skillnad på yrkesgrupper? Kan detta föranleda andra pro-

blem? Det föreligger redan sedan länge skillnader inom olika yrkesgrupper. Ett större 

ansvar åvilar den som bedriver farlig verksamhet med höga risker för person och 

sakskador. Rimligen bör ett mer långtgående ansvar i sociala medier åläggas de som 

bedriver verksamhet med större risk för kränkningsskador. Klart är att yrken som ty-
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piskt sätt är aktivt mediala då oftare riskerar att åläggas ansvar, så som journalister, 

reklamföretag och andra mediala yrken. Andra yrken kommer också typiskt sätt i läg-

re grad omfattas av ansvar exempelvis brandförsvar, åkeriföretag eller sjukhus där det 

typiskt sätt oftast inte ingår i tjänsten att vara aktiv på sociala medier. Finns en direkt 

uppmaning från principalen till de anställda, även i de yrken som typiskt sätt inte för-

knippas med sociala media, bör samma principalansvar åläggas en sådan arbetsgivare. 

Det bör krävas att sambandet är starkare än att arbetstagaren använder sociala medier 

i arbetsgivarens lokaler eller från arbetsgivarens utrustning (dator, läsplatta, mobil). 

Mycket av den tekniska utrustningen är idag portabel (bärbar) på ett sådant sätt att en 

gränsdragning mellan när arbetstagaren använder utrustningen i tjänst eller på fritiden 

inte kan göras utifrån vems utrustning eller vems lokaler något utförs ifrån. Istället får 

en bedömning göras utifrån sambandet mellan avsändaren och innehållet. Sker en 

kränkande publicering på arbetstid och arbetsgivarens verksamhet normalt sett inne-

fattar att arbetstagaren skall vara aktiv på sociala medier, kanske rent utav att det in-

går i arbetstagarens konkreta arbetsuppgifter och arbetsbeskrivning eller föregås av 

direkta uppmaningar från arbetsgivaren att arbetstagaren ska exempelvis Twittra, tor-

de detta tala starkt för att ett funktionellt samband finns. I de fallen bör arbetsgivaren 

åläggas ett ansvar. Vid direkta uppmaningar att Twittra blir handlingen en del utav 

arbetsgivarens arbetsledning och instruktioner varav sambandet hittas genom den 

funktionella ledningen. Att bedöma yrkesgrupper som typiskt sätt löper större risk att 

företa kränkande handlingar i sociala medier något strängare än yrkesgrupper som 

typiskt sätt inte löper risk att företa kränkande handlingar följer motiven om förutse-

barhet, kontroll och riskbedömning. En farlig verksamhet kräver större kontroll och 

vissa typer av risker är mer förutsebara i vissa yrkesgrupper än andra. Det faller sig 

därför naturligt att arbetsgivaren bör räkna med att dessa risker kan komma att aktua-

liseras i verksamheten varav hen kan ta med dessa i beräkning och på så sätt jobba för 

att förebygga dessa. Kontrollen, arbetsledningen och förutsebarheten spelar alltså in 

på bedömningen huruvida risken bör beaktas och förebyggas. En risk som är helt 

oförutsebar i en yrkesgrupp är svårare att förebygga. Resonemangen kring förutsebar-

het i verksamheten stämmer väl överens med motiven till principalansvaret. Det är 

arbetsgivaren som anses ha den bästa möjligheten att försäkra sig mot typiska risker i 
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sin verksamhet. Idag har de allra flesta arbetsgivare en ansvarsförsäkring. Försäk-

ringsmöjligheterna bygger på ekonomiska hänsynstaganden. Man talar inom skade-

ståndsrätten om att arbetsgivaren anses ha ”the deepest pocket”. Resonemanget vilar 

på idén att risker ska bäras av den som har störst ekonomisk möjlighet att hantera den. 

Jämfört med den enskilde arbetstagaren har arbetsgivaren oftare bättre ekonomiska 

förutsättningar att bära risken för skada och eventuellt skadeståndsansvar. Inom före-

taget kan kostnader för skadestånd beräknas och slås ut på företagets övriga poster för 

att på så sätt pulveriseras. Genom att pulverisera kostnaderna på detta sätt blir skade-

ståndet inte orimligt tungt för en enskild utan bärs antingen genom att slås ut på flera 

(genom premier) eller genom att pulveriseras på hela verksamhetens omsättning. ”The 

deepest pocket”-resonemanget tillgodoser också skadeståndets bakomliggande funk-

tioner. Genom att principalen åläggs en skadeståndsskyldighet är denne mer mån om 

att förebygga skador och på så sätt tillgodoses skadeståndets preventiva funktion. Den 

skadelidande har ofta större möjlighet att erhålla full ersättning för sin skada vilket 

tillgodoser skadeståndets reparativa funktion. 

!
Bedömningen bör inte enbart göras med beaktande av vilket yrkesgrupp en arbetsta-

gare tillhör utan utifrån ett helhetsperspektiv. Givetvis bör en lastbilschaufför som 

Twittrar för ett åkeri falla in under bedömningen att handlingen utförs i tjänsten förut-

satt att det är något som kan kopplas till arbetet. Kanske har åkeriet som en marknads-

föringsstrategi bestämt sig för ett nytt grepp i sin verksamhet där de direkt uppmanar 

en av lastbilschaufförerna att under smeknamnet ”Chauffören”, för åkeriets räkning, 

aktivt publicera material om sin arbetsdag på sociala medier och för att väcka upp-

märksamhet vara något provokativ. ”Chauffören” tar sin uppgift på allvar och går 

skadeståndsrättsligt för långt i sitt publicerande varav hen kränker någon i sociala 

medier. I detta fall kopplas normalt sett yrkesgruppen lastbilschaufförer inte ihop med 

ett aktivt användande i tjänsten av sociala medier. Men i det enskilda fallet är den ak-

tuella lastbilschauffören känd för att som ”Chauffören” publicera material i åkeriets 

tjänst. Trots att yrkesgruppen inte faller in som normala användare av sociala medier i 

tjänst, får det anses finnas ett funktionellt samband mellan skadegörande handling och 

arbetsgivarens verksamhet. Det är alltså inte tal om att statiskt dela in yrkesgrupper 
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där ansvar kan aktualiseras eller inte men yrkesgruppen kan i sig starkt tala för att 

samband föreligger. Vidare spelar bedömningen av begreppet i tjänsten en central roll 

och det funktionella sambandet kan i sociala medier krävas vara starkare än i fysiska 

verkligheten.  

!
De aktuella kränkningsskadorna kan ibland ske genom yttranden som kan vara skyd-

dade av yttrandefrihet. Såväl yttrandefriheten som rätten till skydd för privatliv får 

inskränkas. Det är viktigt att en proportionalitetsbedömning görs i varje enskilt fall 

där dessa rättigheter ställs mot varandra. En risk med ett extensivt principalansvar för 

handlingar i sociala medier är att användare börjar själcensurera sig för att undvika 

kränkning eller ansvar för kränkning. Särskilt är detta et hot mot de som deltar i den 

demokratiska debatten vilket hotar att påverka de demokratibärande yrken som har till 

uppgift att bedriva politiskt arbete samt granska samhällets makthavare. 

Den tydligaste indikatorn på att principalansvar för skadeståndsgrundande handling i 

sociala medier skulle vara aktuellt är att det klart och tydligt framgår direkt av en ar-

betstagares anställningsavtal att det ingår i dennes arbetsuppgifter att hen skall publi-

cera inlägg för arbetsgivarens räkning på sociala medier. Det är dock inte talan om att 

ansvar i dessa fall skulle vara absolut enbart för att det enligt anställningsavtal ingår i 

arbetsuppgifterna. En bedömning av handlingens samband med tjänsten måste givet-

vis göras ändå. En annan fråga är hur långt ansvaret bör sträcka sig. Om det inte ut-

tryckligen anges i anställningsavtalet kan det ibland tänkas ingå som en dold arbets-

uppgift. Ytterligare en indikator är att handlingen företagits under arbetstid. Om själva 

innehållet innehåller något med anknytning till arbetsgivaren till exempel en klickbar 

länk, om avsändarens profil på något sätt länkar till arbetsgivaren, eller om arbetsgi-

varen uppges som avsändare kan även tala för principalansvar. Det är av ringa bety-

delse vilken tidpunkt ett inlägg publicerats. I vissa sammanhang bör man inte kunna 

särskilja privata inlägg från de inom ramen för arbetstagarens tjänst, till exempel bör 

inlägg från politiker i princip alltid anses företagna i tjänst. Mottagarens uppfattning 

kan också spela in. Uppfattas principalen och arbetstagaren utåt sett som en enhet ta-

lar detta för principalansvar. Sådana tillitsfaktorer har bland annat kommit till uttryck 

i en dom från AD. En reporter, anställd vid en redaktion på SVT, publicerade ett in-
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lägg av kommunpolitisk karaktär på sin privata Facebooksida.  Trots att publice204 -

ringen skedde utanför arbetstid och på reporterns privata sida ansågs dock reportern, 

utåt sett, ha en sådan stark anknytning till SVT att företaget hade rätt att omplacera 

reportern för brott mot anställningsavtalet. Att uppmärksamma är att SVT är ett public 

service bolag där bolagets oberoende ställning är betydande för dess verksamhet vil-

ket sannolikt var en påverkande faktor för bedömningen av arbetstagarens agerande. 

Domen ger dock uttryck för att intrycket utåt spelar in vid ansvarsbedömningen.  205

!
Frågan om arbetsgivarens principalansvar har ännu inte prövats av någon svensk 

domstol men var på väg att prövas i ett nyligen avgjort mål i Stockholms Tingsrätt.  206

Frågan i målet var dels huruvida en journalist som i ett inlägg på Twitter kallade en 

känd artist för ”din gamle rasist”, hade kränkt artisten genom förtal, och dels om det 

var den tidning som var journalistens arbetsgivare som i så fall hade principalansvar 

för journalistens handlande. Domstolen fann dock på grund utav omständigheterna i 

det enskilda fallet att uttalandet som journalisten hade gjort i inlägget inte utgjorde 

förtal utan var att anse som ett värdeomdöme. Därav prövades aldrig principalansva-

ret. 

!
Av parternas inställningar kan man dock utläsa argumentationslinjer för och emot 

principalansvar i sociala medier som kan kopplas ihop till de begreppen och utgångs-

punkter bedömningarna som har anförts och analyserats i detta arbete. 

!
Käranden angav att det framgår av anställningsavtalet att publiceringen på Twitter 

vidtogs i tjänst. Journalisten var en kulturskribent och det får anses som en del av ar-

betsuppgifterna att också publicera inlägg på sociala medier. Inläggen från journalis-

ten innehöll ofta länkar till arbetsgivaren och arbetsgivaren angavs som avsändare. 

Kärande framhöll att mottagaren av inläggen därför gavs uppfattningen att det var ar-

betsgivaren som var avsändare. Arbetsgivaren i fallet var även ett registrerat känt va-
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rumärke. En känd arbetsgivare kan innebära att journalistens uttalanden får en viss 

trovärdighet. Stor spridning innebär stor kränkning. Innehåll på sociala medier blir 

sökbart länge och kan delas vidare obegränsat. Det framhölls att, om användning inte 

skett direkt i tjänsten, det i vart fall fanns ett nära samband. Vidare anförde käranden 

att det ej går att särskilja arbetstagarens privata inlägg från de inom ramen för arbets-

tagarens tjänst.  

!
!
Journalisten själv framhöll att han deltog aktivt i den politiska debatten som opinions-

bildare. Uttalandet var därför inom ramen för en politisk diskussion. Då debattklima-

tet ofta innehåller påhopp får man som deltagare vara beredd på delvis nedsättande 

kommentarer. Han anförde slutligen att hans uttalande föll inom ramen för yttrande-

friheten.  

!
  

Arbetsgivaren anförde att de saknar inflytande över vad som publiceras på sociala 

medier och vem som registrerar sig där. De argumenterade för att de inte hade någon 

möjlighet till övervakning och kontroll jämfört med artiklar som publiceras och blir 

granskade innan. Inlägget publicerades under ej schemalagd tid varav det fick anses 

ha skett på fritiden. Principalen har ej ansvar för det arbetstagaren gör på fritiden. Vi-

dare anförde arbetsgivaren att det handlade om ett ämne journalisten ej hade publice-

rat artiklar i tidigare (oaktat att journalisten hävdade att han ofta deltar i den politiska 

debatten). Kontot var registrerat privat och hanterades ej av arbetsgivaren.  

!
Samtliga argument i domen kan hänföras tillbaka till allmänna hänsyn. Dels från kä-

rande sidan om funktionellt samband och om mottagarens förtroende för innehållets 

avsändare. Svarande sidan anförde å sin sida argument som långtgående skydd för 

yttrandefrihet och avsaknaden av kontroll och övervakningsmöjligheter.    

!
Näthat och kränkningar på internet är idag en del av mångas vardag och har blivit ett 

samhällsproblem. Förtal, förolämpning och olaga hot, alla är olagliga handlingar, har 
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många gånger fritt spelrum på internet i och med anonymitet och bristande kunskap 

om rättigheter, ansvarsutkrävande och vad som faktiskt inte är tillåtet. Det här arbetet 

har inte syftat till att fastställa vilka gärningar som är otillåtna eller tillåtna eller att 

utvidga antalet handlingar för vilka skadeståndsansvar kan aktualiseras. Syftet har va-

rit att definiera och bedöma gränsen för principalansvar för dessa handlingar. Vidare 

har syftet varit att försöka redogöra för vilken begreppsapparatur vi kan ta vägledning 

av när vi ska bedöma och avgöra svåra gränsfall. Ambitionen har inte varit att faststäl-

la en definitiv gräns utan att utarbeta riktlinjer och försöka klarlägga vilka faktorer 

som kan spela in i bedömningen och kan vägas in. För att försöka ta fram dessa fakto-

rer har en avvägning av olika värderingar som ligger bakom grunden till ansvaret stu-

derats tillsammans med de skadeståndsrättsliga värderingar som genomsyrar den 

svenska skadeståndsrättsliga argumentationslinjen, regleringen och bakomliggande 

principer. 

!
Kan man konstatera ett extensivt principalansvar kommer arbetsgivarna få ett större 

incitament att utarbeta tydliga policys och uppförandekoder för hur arbetstagare bör 

handla på sociala medier. Många företag har redan tagit fram sådana policys så som 

till exempel Sveriges Radio. Även advokatsamfundet har tagit fram policys för hur 

advokater bör använda sig av sociala medier. Om arbetsgivarens sociala medier-poli-

cys ingår som en del utav anställningsavtalet begår arbetsgivaren ett avtalsbrott om 

hen inte följer de riktlinjer som arbetsgivaren har ställt upp. Därmed inte sagt att en 

arbetsgivare som har policys aldrig kan bli ansvarig. Reglerna om principalansvar är 

förvisso dispositiva. Det innebär att en ansvarsfriskrivning för principalansvar enligt 

SkL borde vara giltig.  Emellertid kan en eventuell friskrivning jämkas enligt 36 § 207

Avtalslagen. Det kan också finnas tvingande regler som principalen inte kan avtala 

bort eller friskriva sig ifrån.  Oavsett torde en utbredning av införandet av tydliga 208

policys och uppförandekoder leda till att arbetstagarna har större ansvar att iakta dessa 

och en medvetenhet att om de inte följer de uppställda reglerna kan de komma att bli 
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skadeståndsskyldiga själva. Därav borde en större försiktighet, medvetenhet och efter-

tänksamhet vidtas av alla som använder sociala medier oavsett om detta är i tjänst el-

ler inte, större motivation till kontroll och därav på sikt god potential att leda till färre 

kränkningar.  

!
Emot ett vittgående principalansvar på sociala medier kan anföras att det inkräktar på 

yttrandefriheten. Yttrandefriheten skyddas som nämnt av bland annat EKMR, RF och 

PuL. Journalister som har en viktig uppgift att kritisera, informera, ifrågasätta och 

väcka allmän debatt har redan en större frihet att lyfta fram sådana uppgifter och in-

formation. Det är något som ska tas in i bedömningen huruvida något utgör en kränk-

ning i skadeståndslagens mening, inte en bedömning om principalansvarets gräns. 

Även politiker får vara beredda att tåla mer kritik på grund utav sitt yrke. I kränk-

ningsbegreppet och allvarlighetsbedömningen tas idag hänsyn till att vissa yrkesgrup-

per får tåla ett visst mått av kränkningar på grund utav att de genom sitt yrke anses ha 

en större beredskap för att utsättas för kränkande handlingar. Det risker ett sådant syn-

sätt kan innebära är att kränkningar normaliseras, användarna börjar tillämpa själv-

censur och detta påverkar det demokratiska arbetet med att bevaka och granska politik 

och makthavare.  

!
För att motverka detta måste ansvarsfördelningen för kränkande handlingar bli tydli-

gare. Dels så att deltagare i den demokratiska debatten känner sig fria att öppet grans-

ka och kritisera makthavare och dels så att den som lider skada har ett tydligt ansvars-

subjekt att vända sig till. Principalansvaret kan lösa en del av de anonymitetsproblem 

som finns med kränkningar i sociala medier. Det krävs att det vidtas kunskapshöjande 

insatser på fler nivåer i samhället såväl rättsligt som inom företag. Det behövs en atti-

tydförändring till hur vi förhåller oss till kränkningar på nätet. Ett extensivt principal-

ansvar kan bidra till att skapa nya värderingsgrunder för uppförande i sociala medier.  

!
Som ett steg i samhällsutvecklingen kan det antas att policys för arbetstagares hand-

lingar på sociala medier kommer bli allt vanligare. Förhoppningsvis kan ett utarbe-

tande av tydliga riktlinjer ha ett motverkande syfte på skadegörande handlingar i soci-
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ala medier. Ett litet steg för den enskilde principalen, men stort steg i rätt riktning i 

kampen mot näthat och för en vänlig ton på sociala medier.  
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