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Sammanfattning  
Internet och sociala medier är ett växande fenomen. Det finns idag möjlighet att ständigt vara 

uppkopplad och uppdaterad inom allt som sker runt om i världen. Allt från direktsända 

nyhetsuppdateringar till de mest banala vardagsbilder florerar och fyller våra smarta telefoner 

och datorer.  Även företag har upptäckt möjligheten att enkelt sprida information och prisvärd 

marknadsföring.   

Med dessa möjligheter följer även risker och skadegörande handlingar. Kränkningar och hot 

som sprids på olika sociala medier är ett ökande problem som sprider osäkerhet hos 

människor. I januari 2018 infördes den nya lagen olaga integritetsintrång, en början på en 

nutidsanpassad lagstiftning. Lagens syfte är att täcka upp för vad brottet förtal inte behandlar. 

Vi redogör för vad införandet av lagen kan ge upphov till för konkreta förändringar samt 

möjlig fortsatt utveckling.  

  

En stor del av uppsatsen handlar om fall där arbetstagare kränker någon på sociala medier i 

antingen tjänsten eller på ett av arbetsplatsens medier. Gällande detta finns det enligt oss en 

stor osäkerhet i ansvarsfrågan. Det finns inget tydligt rättssubjekt att kräva ersättning av. Vi 

redogör i vår uppsats för de yttersta gränserna för när det finns möjlighet att ansvara för någon 

annans handling på sociala medier.   

  

Den slutsats som dras är att det nu blir enklare att bli dömd för kränkande publiceringar på 

sociala medier. Tidigare tänjdes rekvisiten i förtal till sitt yttersta för att skydda den utsatta. 

Tack vare olaga integritetsintrång finns det nu anpassade paragrafer, till de brott som begås på 

internet och sociala medier, för domstolarna att döma utifrån.  Det är upp till framtiden att 

utvisa hur dessa domar kommer att se ut.   
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  

Den 19 juni 2015 skrev Martin Aagård, journalist på Aftonbladets kulturredaktion, ett illa 

menat uttalande till artisten Richard Herrey på det sociala mediet Twitter. Under en politisk 

diskussion ska Aagård ha kallat Herrey ”din gamle rasist”. Detta ledde till ett åtal där Herrey 

stämde Aftonbladet, i egenskap av principal för journalisten Aagård, samt Aagård personligen 

för förtal. Enligt Herrey har Aftonbladet ett ersättningsansvar då inlägget publicerats av 

journalisten i tjänst, medan Aftonbladet yrkar på att inlägget publicerats under fritiden och 

helt varit utan koppling till anställningen. Tingsrätten ogillade åtalet om förtal.1 Även i 

Hovrätten förlorade Herrey målet mot båda parterna då formuleringen visserligen var 

nedsättande, men desto mer svårbedömd än att direkt anklaga någon för att vara rasist.2 

Herrey överklagade till HD som inte fann orsak till att lämna prövningstillstånd.3 Målets 

avgörande faller egentligen utanför ramarna för uppsatsen. Det relevanta är den del som inte 

behandlats av domstolen, alltså om Aftonbladet som arbetsgivare hade kunnat hållas 

ansvariga genom principalansvaret om ett förtal ansågs föreligga.  

  

Idag blir det allt mer vanligt att sociala medier används i både egenskap av privatperson och i 

en yrkesroll. Företag har upptäckt fördelarna att med hjälp av sociala medier marknadsföra 

sig, då populära eller uppseendeväckande inlägg snabbt får spridning och uppmärksamhet. 

För exempelvis en tidningsredaktion och journalist kan de genom sociala medier snabbt få ut 

nyheter och väcka debatt genom att posta inlägg. Även företag inom traditionellt mer 

konservativa branscher hittar vi på de vanligaste sociala medierna för att marknadsföra sig 

eller sprida information. Baksidan är att på samma sätt som man nu enkelt kan sprida kunskap 

kan man även lika enkelt sprida kränkande uttalanden, integritetskränkande bilder eller på 

annat sätt skapa stora skador. Principalansvarets primära problemområde i och med detta blir 

den redan befintliga svårigheten, att avgöra när handlingen har begåtts i enlighet med 

rekvisitet i tjänsten, tillsammans med den juridiska ansvarsfrågan för arbetstagarens 

skadevållande handling på sociala medier.    

  

                                                 
1 Stockholms tingsrätts dom 2016-04-20, mål nr T 11020–15, aktbilaga 1.  
2 Svea hovrätts dom 2017-09-29, mål nr T 4399-16.  
3 Högsta domstolens protokoll vid prövningstillstånd 2017-12-06, mål nr T 4934-17, aktbilaga 4.  
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Skadeståndslagen trädde i kraft år 1972 och är inte utformad för att reglera ett digitalt 

samhälle. Regelverket utgår från att kränkningar sker i den fysiska verkligheten och inte på 

sociala medier. Den nya lagen olaga integritetsintrång kan vara en början till en förändrad och 

moderniserad lagstiftning efter nutidens behov. Just vad den nya lagen betyder för 

principalansvaret har inte prövats i förarbetena och resultatet kan det än så länge endast 

spekuleras om.  

  

1.2 Syfte   

Huvudfrågan och syftet med denna uppsats är att utreda vilket skadeståndsrättsligt ansvar en 

arbetsgivare har för skador dess anställda vållar utomstående i tjänsten på sociala medier. Vi 

vill undersöka förutsättningarna och begränsningarna för principalansvaret samt hur långt 

detta ansvar sträcker sig. Vi är medvetna om att det finns flera uppsatser som berör ämnet 

principalansvar och näthat. Däremot har ingen av de tidigare publicerade uppsatserna tagit 

den nya lagen olaga integritetsintrång, som trädde i kraft januari 2018, i beaktande. Genom en 

kritisk granskning av den nya lagen olaga integritetsintrång får vår uppsats ett nyhetsvärde. 

Med hänsyn till internets utveckling och ökande problem finns anledning att anta att rättsläget 

nu kommer förändras när kränkning på internet blir ett lagstadgat brott i brottsbalken.   

  

1.3 Problemformulering  
  

• Hur förändras förutsättningarna för principalansvar i och med lagen olaga 

integritetsintrång för anställds kränkningar på nätet?   

  

1.4 Avgränsning  
Uppsatsens ämne avgränsas till arbetsgivarens principalansvar för arbetstagarens handlingar 

inom sociala medier i Sverige. Däremot görs en översiktlig beskrivning av principalansvaret 

och dess rekvisit för att skapa förståelse för vad som leder fram till att principalansvaret kan 

aktualiseras. Vi fokuserar på utomobligatoriskt ansvar med kränkning mot tredje man. 

Skadeståndsrättens grundläggande begrepp så som culpa, adekvans och kausalitet förklaras 

inte närmare då vi enbart behandlar redan konstaterad skadegörande handling. Vidare kommer 
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vi inte att avgränsa till några specifika yrken utan resonemangen i uppsatsen torde gå att 

tillämpa på de flesta av yrkesgrupper.  

  

Utav de skadetyper som tidigare funnits fokuserar vi på förtal, då det är den kränkning som 

enligt oss är mest relevant inom sociala medier. Orsaken till detta är att det inledande fallet 

mellan Herrey och Aftonbladet har rubricerats som tvist om förtal. Emellertid kommer frågan 

som faktiskt avgörs i domstolen, om uttalandet att kalla Herrey ”din gamle rasist” är ett förtal 

eller ej, hamna utanför uppsatsens ramar och inte diskuteras. En redogörelse om förtal, för att 

förtydliga förtalsbrottet, kommer att redovisas i 3.3 och 3.4 i vår uppsats. De nya paragraferna 

vi finner relevanta för uppsatsen rubriceras som olaga integritetsintrång och finns i 4 kap. 4b § 

punkt 7 BrB som hänvisar till de nya 6 c och 6 d §§. Dessa beskrivs i denna uppsats under 

kapitel 4.   

  

Vi kommer att avgränsa punkt tre till lagen i sig och inte i förhållande till TF och YGL. 

Sambandet till dessa grundlagsskyddade områden är viktigt för lagens utformning, men 

beaktas inte i vår uppsats på grund av utrymmesskäl. Vi fokuserar enbart på hur lagen 

förändrar förutsättningarna för principalansvaret vid kränkning på sociala medier. Vi har 

avgränsat sociala medierna till fyra av det mest relevanta och populära. Vi kommer i 

uppsatsen att avgränsa oss till icke-modererade webbsidor, därför bortses utgivaransvar helt 

och det blir inte heller då aktuellt att se till TF och YGL.  

  

1.5 Metod  

Utredning samt analys kommer att ske genom en kartläggning av det nuvarande rättsläget, de 

lege lata. Analysen i detta arbete har gjorts i syfte att utifrån ett ändamålsresonemang placera 

in principalansvar för handlingar i sociala medier inom den praktiska tillämpningen av 

skadeståndsrätten. Det följs av en diskussion där vi analyserar möjliga förändringar utifrån 

den nya lagen om olaga integritetsintrång. Vi ser till tolkningsmöjligheterna av den nya lagen 

och vilka förändringar av rättsläget förarbetena ger sken av. På grund av avsaknad av praxis 

har vi i analysdelen valt att formulera ett eget exempel. Hur ansvarsbestämningen ser ut med 

hänsyn till den nya lagen när det gäller principal och arbetsgivare.   

  

Vi kommer i arbetet främst att utgå från traditionell rättsdogmatisk metod med dess hierarki 

inom rättskälleläran i form av lagstiftning, förarbeten, praxis, allmänna rättsgrundsatser och 
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doktrin. De lagar och tillhörande förarbeten som är relevanta för denna uppsats är främst 

skadeståndslagen (1972:207), men även olaga integritetsintrång (SOU 2016:7) och 

brottsbalken (1962:700). Inom skadeståndsrätten är lagtexten mycket kortfattad, något som 

gjordes med avsikt vid lagens tillkomst, därför är lagförarbeten en värdefull rättskälla.4 Även 

praxis inom arbetsgivarens principalansvar är mycket begränsad. Vad gäller olaga 

integritetsintrång har denna inte blivit föremål för praxis ännu och lagförarbeten är den 

primära källa som finns.   

  

Rättsfall har främst hämtats från Högsta domstolen, men i viss omfattning även från 

Hovrätten och Arbetsdomstolen. Därutöver kommer vi att använda oss av den omfattande 

doktrin som finns, i form av böcker och lagkommentarer av väletablerade författare inom 

området, så som Hellner, Radetzki, Bengtsson, Strömbäck, Schultz, Karlgren och Schmidt.   

  

1.6 Disposition  

Inledningsvis görs i kapitel 2 en introduktion av de plattformar som är föremål för uppsatsens 

frågeställning. Här beskrivs hur användandet av sociala medier och internet ser ut idag. 

Eftersom hela uppsatsen bygger på kränkningar som utspelar sig på dessa plattformar vill vi 

ge läsaren en inblick i vilka sociala medier som finns, användningsområde och främsta 

målgrupp.  

  

I kapitel 3 behandlas ämnet kränkning och dess definition samt närmare om brottet förtal.  

Kapitlet syftar till att ge läsaren förståelse om förtalsbrottets grunder och konsekvenser.  

  

I kapitel 4 beskriver vi den nya lagen olaga integritetsintrång, dess bakgrund och mening.  

  

I kapitel 5 ges en kort bakgrund till principalansvaret. Här behandlas de centrala begreppen 

och rekvisiten i enlighet med 3 kap. 1 § SkL och 6 kap. 5 § SkL. Därefter presenteras även 

arbetstagarens eget ansvar enligt 4 kap. 1 § SkL. Avsnittet åsyftar att skapa en förståelse för 

hur bakgrunden till begreppen kan tolkas och appliceras på kränkningar på sociala medier.  

  

                                                 
4 Lagstiftaren avsåg att många frågor skulle besvaras av rättstillämpningen i praxis. Hellner & Radetzki, 2014, s. 

27 f.   
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Uppsatsen avslutas med kapitel 6 som är en analys av uppsatsens frågeställning där våra 

slutsatser redovisas. Här presenteras de förändringar för principalens ansvar i och med den 

nya lagen olaga integritetsintrång.   
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2. Internet och sociala medier  

2.1 Allmänt  
Internet och sociala medier är någonting som de flesta kommer i kontakt med dagligen. 

Digitaliseringen gör att vi idag har möjlighet att vara mer informerade om vad som händer 

runt om i världen. Vi har tillgång till offentlig information och vi har möjligheten att enkelt 

kommunicera med en större del av befolkningen, inte bara i Sverige utan runt om i världen.  

Eftersom människor idag har internet och sociala medier lättillgängligt oavsett tid och plats är 

det enkelt att i samma stund som något sker, kunna publicera detta. För de allra flesta är 

internet till och med en stor del utav det dagliga arbetet. Det blir allt vanligare att företag 

använder sociala medier, dels att kommunicera med och dels till viral marknadsföring.5 

Eftersom vi valt att inte utgå ifrån någon speciell yrkesgrupp kan vi inte generalisera 

arbetsgivarens inställning till sociala medier närmare.  

  

Tack vare så kallade smarta telefoner och surfplattor finns möjlighet att vara uppkopplad och 

tillgänglig under hela dygnet. Att publicera ett inlägg behöver inte ta mer än några sekunder 

och görs med lätthet oavsett syfte både under arbetstid och på fritiden. Andelen svenskar som 

använder sig av internet i telefonen ökar allt mer och 2017 var det ca 85 % som använde sig 

av det och 75 % som använde det dagligen, jämfört med 2007 då det istället endast var 2 % 

som använde sig av det dagligen.6 Drygt åtta av tio personer uppger att de har använt internet 

på jobbet för privata ändamål.7 Som konsekvens av att fler väljer att kommunicera på internet 

och sociala medier medför detta tyvärr även en ökad mängd brott på dessa plattformar, då det 

blir lättare att sprida och ta del av bilder, inlägg och uttalanden som är kränkande.   

  

2.2 Sociala medier  
Sociala medier är ett samlingsnamn för olika typer av digitala kommunikationsplattformar. De 

har olika funktioner och syften, till exempel publicera bilder, skriva kortare texter eller skicka 

bilder till varandra. Olika typer av sociala medier används dagligen av många och antalet ökar 

varje år. Enligt Svenskarna och internet, i en årlig studie av svenskarnas internetvanor, har 81 

% svarat att de använder sociala medier och 56 % att dessa används dagligen, vilket är det 

                                                 
5 Användning av befintliga sociala nätverk för att sprida ett reklambudskap.  
6 http://www.soi2017.se/allmant-om-utvecklingen/internet-i-mobilen/ besökt 2018-04-08.  
7 http://www.soi2017.se/internet-pa-arbetet/anvander-internet-pa-jobbet-for-privata-andamal/ besökt 2018-0408.  
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dubbla då det 2010 endast var 28 % (statistik 2017).8 Användandet ökar oavsett ålder. Det kan 

dock skilja mellan hur och vilka sociala medier som används, då vissa används till största 

delen av den yngre generationen och andra används mestadels av medelålders och äldre 

människor.  

  

De populäraste och mest använda sociala medier i Sverige idag är Facebook9, Instagram10, 

Snapchat11 och Twitter12. De fungerar på olika sätt men har samma syfte; användarna gör 

information och bilder tillgängliga för andra, sprider sina tankar, åsikter och visar upp sin 

vardag genom film eller bilder.   

  

På Facebook delar användarna med sig av vardagliga händelser där man skriver inlägg eller 

postar bilder och videos till sina vänner. Här går det även enkelt att göra privata grupper eller 

skapa publika event. Användningen ökar årligen och 2017 använder tre av fyra 

internetanvändare Facebook. Användningen har ökat bland användare från 26 år och minskat 

sedan 2016 bland de yngre.13   

  

För Instagram, som till stor del går ut på att publicera bilder och på det sättet dela med sig av 

sin vardag med andra användare, är det största antalet användare mellan 12–35 år. Bland 

användare mellan 16–25 år är det cirka 81 % som använder Instagram, mellan 12-15 år är det  

86 % och för tjejer mellan 12–15 år är det hela 97 % som använder Instagram. 14   

  

På Snapchat publiceras bilder och videofilmer som antingen kan göras tillgängliga för alla 

eller skickas endast till specifika personer. Poängen med Snapchat är att bilderna och filmerna 

oftast kan ses i ett begränsat antal sekunder och sedan försvinner de och kan inte ses igen. 

Även för Snapchat ökar antalet användare ständigt och är, liksom Instagram, populärare bland 

den yngre generationen.   

  

                                                 
8 http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/anvandning-av-sociala-plattformar/ besökt 2018-04-08.  
9 https://www.facebook.com/pg/facebook/about/.  
10 https://www.instagram.com/about/us/.  
11 https://www.snap.com/sv-SE/.  
12 https://about.twitter.com/.  
13 http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/facebook/ besökt 2018-04-10.  
14 http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/instagram/ besökt 2018-04-10.  
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Twitter går ut på att skriva kortare inlägg om max 280 tecken. Kort formulerade åsikter, 

reaktioner och tankar som sedan kan läsas av väldigt många. Twitters syfte är att användare 

runt om i världen ska diskutera aktuella samtalsämnen och världsnyheter.15 I Sverige är 

Twitter inte lika populärt och har endast någon gång använts av 25 % av alla 

internetanvändare.16 Det var på Twitter som Aagård (Aftonbladet journalist) skrev ett inlägg 

och kallade Herrey för “din gamle rasist” vilket sedan ledde till en tvist mellan dem.   

     

                                                 
15 https://about.twitter.com/.  
16 http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/twitter/ besökt 2018-04-10.  
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3. Kränkning   

3.1 Definition av kränkning i skadeståndslagen  
Enligt 2 kap. 3 § SkL framgår att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som 

innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som 

kränkningen innebär. Det omfattas enligt 3 kap. 1 § SkL av arbetsgivarens principalansvar. 

Inom skadeståndsrätten finns skadestånd för de som lider en ideell skada, vilket innebär bland 

annat personskada som lett till fysiskt eller psykiskt lidande och kränkningsskador. Dock 

krävs stöd i lag för att ideella skador ska ersättas.17   

  

I boken Skadeståndsrätt av Hellner & Radetzki definieras kränkning som att en handling som 

utlöser känslor hos annan, såsom rädsla, förnedring eller skam.18 En prövning görs för att 

fastställa att en handling har lett till kränkningsskadan och bedömningen ska vara objektiv. 

När det kommer till kränkning och bedömning så krävs inga bevis på en faktisk skada, utan 

den drabbade behöver visa att hen utsatts för ett kränkningsbrott då det är skadan kränkningen 

medför som ersättning fås för.19 Det är svårt att bedöma en skada som skett genom kränkning 

i pengar, då främst psykisk skada inte kan lindras med pengar. Därför görs istället en 

bedömning utifrån olika värderingar till exempel moral, sociala värderingar och kränkningens 

storlek istället för den utsattes egna upplevelser.20 Istället används schabloner för att bedöma 

hur stor ersättning som ska utgå, dess kan dock enligt förarbeten frångås om något i den 

specifika händelsen pekar på att något anses grövre eller mildare än vanligt.   

  

Att bli kränkt medför inte automatiskt att personen som råkat ut för skadan har rätt till 

ersättning, utan det är begränsat till att kränkningen måste anses vara tillräckligt allvarlig för 

att skadestånd ska kunna utgå.21 I 5 kap. 6 § framgår en viss ledning i hur en kränkning ska 

bedömas och hur stor ersättning som ska utgå, då varje fall får bedömas enskilt utifrån 

omständigheter som föreligger samt hur allvarlig kränkningen är.   

  

                                                 
17 Hellner & Radetzki, 2014, s. 341.  
18 A.a. s. 74.  
19 A.a. s. 74.  
20 Prop. 2000/01:68 s. 48 ff.  
21 Friberg, 2010, s. 654. 
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En koppling mellan straffansvar och skadeståndsansvar dras och påminner enligt Hellner om 

kopplingen till straffrätt vid ren förmögenhetsskada.22 Jämfört med ren förmögenhetsskada 

krävs, för att få ersättning vid kränkning, att det är fråga om en viss typ av brott och endast 

allvarliga kränkningar ersätts enligt 2 kap. 3 § SkL.  

  

3.2 Kränkning på sociala medier  
Som nämns i kapitel två så ökar användandet av internet och sociala medier varje år och allt 

fler använder sig av det flera gånger om dagen. Enkelheten att kommunicera, uttrycka sina 

åsikter, ifrågasätta och delta i diskussioner och debatter medför även en del nackdelar. Då det 

är enkelt att dela med sig av text och bild som blir synligt för ett stort antal är detta ett 

effektivt sätt att föra fram hot och kränkningar. Provokativa och uppseendeväckande inlägg 

sprids ofta extra fort och kan få större spridning och påverkan än vad personen som publicerat 

inlägget kanske räknat med. När något väl publicerats och fått spridning kan det vara svårt att 

ångra och ta bort från internet, beroende på bland annat delning, skärmdump23, kopiering.   

  

Kränkningar och hot på nätet är ett växande samhällsproblem som många försöker motverka 

och förebygga. Brottsförebyggande rådet (Brå) släppte på uppdrag från regeringen år 2015 en 

rapport där alla anmälningar av brott som begåtts på nätet under 2012 undersöktes.24 

Rapporten är främst inriktad på olaga hot, ofredanden, fridskränkningsbrott, olaga förföljelse 

och ärekränkningsbrott.25 Syftet med rapporten var att kartlägga vad för typ av karaktär de 

anmälda brotten har, samt beskrivning av de utsatta personerna. Ytterligare ett syfte var att 

visa vilka som ligger bakom brotten och särskilt ta redan på om det finns en skillnad mellan 

könen. Brå skulle redovisa vilka problem rättsväsendet står inför i utredandet av brotten och 

ge förslag på förbättringar.26   

  

713 anmälningar undersöktes och fördelades på fyra målsägandegrupper; pojkar, flickor, män 

och kvinnor.27 Av anmälningarna rubricerades 225 stycken som förtal där 53 % handlade om 

offentlig skriftlig kränkning på nätet och 24 % handlade om att en kränkande bild eller ett 

                                                 
22 Hellner & Radetzki, 2014, s.74 f Hellner & Radetzki, 2014, s.74 f 
23 På engelska Print screen eller Screen shot.  
24 https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2013-11-14-bra-kartlagger-polisanmalda-hot-och-krankningarpa-

internet.html besökt 2018-04-12.  
25 Brå 2015:6 s. 7.  
26 A.a. s. 7.  
27 A.a. s. 7.  
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filmklipp publicerats på den målsägande, likt NJA 2015 s. 86 där målsägande hade filmats i 

smyg.28 Offentlig skriftlig kränkning på nätet är enligt Brå den vanligaste typen av 

ärekränkningsbrott. En stor del av dem sker öppet på sociala medier medan vissa kränkningar 

äger rum på exempelvis mail, blogg eller kommentarer på andra forum. I tvisten mellan 

Aftonbladet och Herrey skedde en offentlig skriftlig kränkning på Twitter, där i princip vem 

som helst har möjlighet att läsa.  

  

Ett stort problem är de konton som skapas på de olika medierna i syfte enbart att skada andra.  

Dessa benämns olika beroende på vilken typ av media som används, bland annat fejkkonto på 

Instagram eller troll på Twitter. Det är konton som skapas för att kunna vara hemlig på 

internet och gör det lättare att “gömma sig” bakom skärmen och svårare att ta reda på vem 

eller vilka som ligger bakom kontot.   

  

3.3 Förtalsbrott  

Ett förtalsbrott innebär att en nedvärderande uppgift om någon annan lämnas ut och sprids, i 

detta fall på sociala medier. Det kan bland annat vara fråga om spridning av bilder eller filmer 

som är av integritetskränkande art av en utsatt person. Även stor spridning av särskild 

integritetskränkande information av sexuell art eller att en person begått allvarliga brott 

innebär förtal.29 Med stor spridning menas att uppgifterna sprids på internet eller på något 

annat sätt nått ut till väldigt många människor. Med särskild spridning så räcker det att den 

utsatta personens bekanta kunnat ta del av informationen. Uttalandet eller informationen ska 

ha spridits i syfte att skada en annan människas anseende. För att förtal ska föreligga ska det 

teoretiskt sett ha skett en skada. Det betyder att en skada inte måste ha uppstått utan det räcker 

med att en uppgift hade kunnat orsaka skada för den drabbade. Bestämmelserna som reglerar 

förtal finns i 5 kap. 1 § BrB.   

  

Bedömningen av en kränkande uppgift som skulle kunna anses vara förtal bedöms som 

tidigare nämnts utifrån moral, påverkan och sociala värderingar. En viss typ av information 

eller uppgift kan vara sann och trots det utgöra förtal, däremot kan i sådana fall personen som 

spridit informationen undgå ansvar. Att lämna ut en uppgift som inte är sann men där det kan 

                                                 
28 Brå 2015:6 s. 64.   
29 https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/fortal-och-forolampning/ besökt 2018-04-13. 30 

NJA 2014 s. 808 (skälig grund).  
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finnas skälig grund för att uppgiften antas vara sann, kan även det innebära förtalsbrott.30 

Ytterligare omständigheter för att kunna dömas för förtalsbrott är om informationen som 

sprids från början kommer från någon annan. Ett exempel är att sprida ett integritetskränkande 

foto på Instagram, som postats av någon annan.30 Det behöver inte föreligga förtal vid 

spridning av en integritetskränkande bild men om publiceringen sker i pornografiskt syfte är 

det alltid ett förtalsbrott.31  

  

Likt andra brott krävs uppsåt för att förtal ska föreligga, en uppgift ska ha lämnats i syfte att 

skada och kränka den utsatta individen och att dennes anseende ska ha påverkats negativt.32 

Exempel på detta hittas i NJA 1990 s. 231 där en tingsrätts lagman spridit uppgifter via 

tingsrättens anslagstavla om en av tingsrätten anställd rådman. Enlig HD anses lagmannen 

handlat uppsåtligt då hen var medveten om att uppgifterna var av nedsättande art vilket även 

anses tillräckligt för att uppsåtskravet ska vara uppfyllt.33  

  

3.4 Kränkningsersättning  
Ovan har bedömning av kränkning diskuterats, att sådan bedöms med hänsyn till moral, 

skälighet, sociala värderingar samt handlingens art och varaktighet. Bestämmelser om detta 

finns i 5 kap. 6 § SkL som även tar upp vilka punkter som ska tas hänsyn till vid bedömning, 

till exempel punkt fem, “särskilt beaktas om handlingen varit ägnad att väcka allmän 

uppmärksamhet”.34   

  

Det har även betydelse hur stor spridningen har blivit, ju större spridning desto större 

påverkan. En omfattande spridning ses därför som allvarligare och ger högre ersättning, vilket 

regleras i lagen.35 Har förtalet fått en större spridning och den utsatte blivit anklagad för något 

allvarligare så kommer lidandet bedömas större, vilket kan räknas som grovt förtal.   

  

Det kan dock inte anses tillräckligt att kränkande uppgifter spridits på sociala medier. För att 

ersättning för förtal ska kunna utgå så beaktas även om det ur dessa kränkande uppgifter går 

                                                 
30 NJA 2015 s. 482 “Instagrammålet”.  
31 NJA 2015 s. 86 (smygfilmad film publicerad på porrsida).  
32 Berggren, Nils-Olof m.fl., 2016, kommentarer till 5 kap. 1 §.  
33 NJA 1990 s. 231.  
34 Prop. 2000/01:68 s. 75.  
35 A.a. s. 73 ff. 
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att identifiera att det rör en specifik person och hur många människor som faktiskt vet att 

kränkningen handlar om just offret i fråga. I annat fall kan en höjning av ersättning på grund 

av spridning på internet och sociala medier inte föreligga och klassas som grovt.36 Ytterligare 

omständigheter är att informationen som målsäganden anser som kränkande måste uppfattas 

som trovärdigt och seriöst av de som tagit del av uppgifterna för att det ska anses ha haft 

skadelidande effekt. Något som inte tas på allvar av allmänheten kommer heller inte ha någon 

kränkande påverkan för den utsatte i större utsträckning.37   

  

Hänsyn kan också tas till om målsägande har en större utsatthet. Det kan handla om ett 

kändisskap som medför att ett större antal människor tar del av informationen. I NJA 1994 s. 

637 förelåg just den omständigheten. Målsägandena hade blivit utsatta för tryckfrihetsbrott 

som fått stor publicering vilket ledde till stora ekonomiska kostnader för de drabbade. Med 

denna motivering utgick en ersättning om 100 000 kr till var och en.38    

     

                                                 
36 Friberg, Sandra, 2010 s. 774 f.  
37 A.a. s. 776.  
38 NJA 1994 s. 637 (målsägandena var välkända vilket medförde större publicering).  
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4 Olaga integritetsintrång   

4.1 Historia  
Innan lagen olaga integritetsintrång kunde utformas skulle det enligt direktiven, tas ställning 

till om det fanns ett behov av en utvidgad lagstiftning rörande det straffrättsliga skyddet vid 

spridning av integritetskränkande uppgifter. Samtidigt skulle en balans mellan 

yttrandefriheten och rätten till integritet beaktas då det är två viktiga samhällsintressen. Trots 

att bedömningen gjorts utanför det grundlagsskyddade området kan det medföra att den 

inskränker på yttrandefriheten, vilket kan anses problematiskt.39  

  

Frågan om ansvar vid spridning har varit aktuell sedan många år tillbaka. Redan år 1966 hade 

Integritetsskyddskommittén i uppgift att ta reda på hur stort behovet av ett starkare 

integritetsskydd för personer var. I slutbetänkandet (SOU 1980:8) presenterades 

bestämmelsen som skulle gälla kränkning av privatlivets fred genom att privata uppgifter om 

den utsatte spreds och att det skulle införas i tryckfrihetsförordningens brottskatalog. Enligt 

bland annat kommitténs ordförande så borde ett straff i brottsbalkens femte kapitel införas. 

Dock kom kommittén fram till att de hade olika uppfattningar och att ingen av dessa hade 

majoritet, därför genomfördes ingen lagändring.40   

  

Samma uppgift fick Integritetsskyddskommittén 2004, att avgöra och överväga om 

bestämmelser angående skydd behövdes. Dock kom kommittén detta år fram till att det skulle 

kunna komma att uppstå oklarheter för medborgarna, på så sätt att det skulle bli svårt att 

avgöra vilket beteende som är tillåtet och vad som är straffbart. Motivering till detta var 

bristen på precision både straff- och skadeståndsrättsligt. 41  

  

4.2 Lagens användningsområde  
Tidigare har det i den svenska lagstiftningen inte funnits något förbud mot att sprida eller 

lämna ut information, uppgifter eller bilder som kan anses integritetskränkande för den 

berörda personen. I fall där det har handlat om att integritetskränkande uppgifter spridits så 

har istället andra bestämmelser tillämpas, så som förtal, ofredande och olaga våldsskildring.42 

                                                 
39 SOU 2016:7 s 207 ff.  
40 A.a. s. 228.  
41 Prop. 2016/17:222 s. 26.  
42 Bl.a. NJA 1992 s. 594 och NJA 2008 s. 946.  
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Dessa straffrättsliga bestämmelser finns i brottsbalken.  Om någon exempelvis skulle sprida 

kränkande bilder på annan, så har denne i vissa riktigt grova fall kunnat straffas för förtal.43   

  

Svensk rätt utgår från att det ska vara möjligt att information om personer får spridas och att 

det faller under yttrandefriheten. Detta har medfört att lagstiftning som ska skydda 

medborgares personliga integritet har kommit i efterhand. Att sprida integritetskränkande 

uppgifter behöver inte alltid leda till ett förtalsbrott eller anses särskilt nedsättande. I NJA 

1992 s. 594 har HD i domskälen kommenterat bristen mot ett sådant förbud och hänvisar till 

SOU 1992:84 s 194 ff.44 Rättsfallet gällde en person som filmat vid samlag mellan honom och 

målsägande utan att hon vetat om detta, för att sedan visa filmen för ett större antal personer, 

bland annat hennes arbetskollegor. HD dömde grovt förtal, trots att den rubriceringen inte 

ansågs vara optimal.45   

  

Regeringens skäl till förslaget om den nya lagen olaga integritetsintrång, grundar sig i att 

straff för spridning av integritetskränkande bilder och intrång i människors privatliv bör 

finnas. Med intrång i privatlivet menas, enligt regeringen, när till exempel kränkande bilder av 

något slag sprids utan samtycke och likaså personliga uppgifter.  En spridning av kränkande 

uppgifter och bilder kan ske på många sätt och påverka varje individ olika men regeringen 

beskriver det som en personlig förlust, ett intrång i den personliga sfären. Vidare menar de att 

handlingar som dessa därför bör medföra ett straffansvar och att ett behov av någon form av 

rättskydd i vissa fall finns. 46  

  

I propositionen anges vad för slags bilder och uppgifter som ska omfattas av straffansvar. De 

ska vara sådana att det för personen är viktigt att de hålls privata för denne eller att själv 

kunna bestämma vem som ska få ta del av en sådan bild eller uppgift. Exempel på sådana 

uppgifter kan vara: bilder/filmer på sexuella handlingar, könsorgan eller andra uppgifter om 

sexualitet eller någons sexuella preferenser. Det kan även vara uppgifter om en persons 

hälsotillstånd, om hen exempelvis har en sjukdom och vill utöver sina journaler och övrig 

dokumentation hålla detta för sig själv då det är av betydelse för denne.47  

                                                 
43 SOU 2016:7 s 208.  
44 Prop. 2016/17:222 s. 23 ff.  
45 NJA 1992 s. 594 har HD.  
46 Prop. 2016/17:222 s. 33. 
47 A.a.  s. 34. 
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Hur stor spridning som uppstått och hur stort intrång i den utsattes privatliv som skett är 

svårbedömt, oftast gäller att ju större ofrivillig spridning desto större anses intrånget. Intrånget 

upplevs även olika beroende på vem som tagit del av uppgifterna, är det personer i ens 

närmsta krets kan det göra större skada för den utsatte. Därför bedöms varje enskilt fall av 

spridning av kränkande uppgifter var för sig. Att stifta lagar utan utrymme för 

tolkningsmöjligheter är inte möjligt då vad som ska anses tillräckligt kränkande och 

tillräckligt exponerande för allmänheten varierar beroende på fallens unika omständigheter. 

Straffansvar kan föreligga för den som spridit uppgifterna trots att den som uppgifterna rör 

redan delat med sig av uppgiften själv. Då är det den ofrivilliga spridningen som medför 

negativa konsekvenser, exempelvis från ett personligt konto till ett publikt konto.48  

  

                                                 
48 Prop. 2016/17:222 s. 39.  
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4.3 Förändring i lagtext  
På grund av det ovan nämnda har därför ändringar och tillägg i lagen gjorts, bland annat i 

brottsbalken. Några exempel är att dels 4 kap. 4 b, 5, 7 och 11 §§ och 5 kap. 2 och 3 §§ har 

ändrats i olika grad, dels att det införts två nya paragrafer, 4 kap. 6 c och 6 d§§. Nedan följer 

de två nya paragraferna, 6 c och 6 d:  

  

 
6.    c § Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida   

1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,   

2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,   

3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett 

angrepp mot person, frihet eller frid,   

4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller   

5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp döms, om spridningen är ägnad att 

medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga 

integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år. Det ska inte dömas till 

ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var 

försvarlig.  

  

6. d § Om brott som avses i 6 c § är grovt, döms för grovt olaga integritetsintrång 

till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om 

brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till bildens 

eller uppgiftens innehåll  

eller sättet för eller omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket 

allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.  

 
  

Ett exempel på ändring av nuvarande lag (5 kap. 2 §) är ett tillägg med följande mening:   

Gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av 

spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada.  

  

Regeringens förslag, till den nu gällande straffskalan var att det nya brottet ska delas in i två 

grader, olaga integritetsintrång och grovt olaga integritetsintrång. För den som döms till olaga 
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integritetsintrång innebär det böter eller fängelse i högst två år medan det för den som döms 

för grovt olaga integritetsintrång är straffet lägst sex månader och högst fyra år. För att skilja 

på de två graderna så ska det i bedömning av grovt intrång vara avgörande om spridningen var 

ämnad att medföra mycket allvarlig skada för den uppgiften rör.49   

  

4.4 Undantag från straffansvar  
Som tidigare nämnts så innebär inte alltid en spridning av kränkande uppgifter att någon blir 

straffansvarig. Det måste finnas en gräns och balans mellan vad som faller under 

yttrandefriheten och vad som medför straffansvar. Alla spridningar kan inte dömas till ansvar 

och måste därför bedömas i proportion till grundlagarna och Europakonventionen, vilket 

innebär att uppgifter ska kunna spridas om det finns ett väsentligt intresse som motiverar 

spridningen, om det kan anses försvarligt.50  

  

För att något ska kunna anses vara försvarligt krävs att en bedömning av avspridningens 

omständigheter görs. Vilket innebär att intresset för allmänheten och yttrandefriheten får 

vägas mot den berörda personens privatliv och integritet. Avgörande kan även vara i vilket 

syfte spridningen sker, om det kan vara viktigt för allmänheten att vara medvetna om detta. 

Till exempel om någon som dömts för pedofili vistas mycket bland områdets lekplatser och 

barn, dåliga förhållanden på en arbetsplats eller av rent vetenskapliga skäl. Av dessa skäl 

anser regeringen att straffansvar ska undantas de gärningar som sker i syftet att vara 

försvarliga. 51  

  

                                                 
49 Prop. 2016/17:222. s.42.  
50 A.a. s. 41.  
51 Prop. 2016/17:222. s. 42.  
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5. Principalansvar  

5.1 Historia  

En grundtanke har sedan länge varit att en arbetsgivare bör identifieras med sina arbetstagare i 

ett skadeståndsrättsligt hänseende och därmed ansvara för skador som har vållats av den till 

vilken en arbetsuppgift har delegerats.52 Före SkL:s tillkomst 1972 fanns det inget generellt 

principalansvar fastslaget i lagstiftningen.53 Huvudregeln var dock genom praxis utvecklad till 

ett mer allmänt principalansvar, som således innebar att en arbetsgivare i utomobligatoriska 

förhållanden enbart ansvarade för skador som vållats av anställda med drifts- eller 

arbetsledande funktion. Ansvaret kunde sträcka sig även till arbetstagare utan sådan funktion 

endast om arbetstagaren hade riskfyllda och ansvarsfulla arbetsuppgifter om skadan hade 

uppstått i förhållande till avtalspart.54  

  

Vid skadeståndslagens införande lagfästes huvudregeln om arbetsgivarens principalansvar och 

till det försvann skillnaden mellan olika arbetstagare.55 Det nu vidsträckta principalansvaret 

omfattar skador vållade av alla arbetstagare som arbetsgivaren har i sin tjänst och även i 

förhållande till tredje man. De nya reglerna utvecklades från att ha sett arbetsgivaren och den 

anställda som skilda rättssubjekt till att ses som en enhet.56  

Skadeståndslagen har ända sedan dess införande varit densamma, bortsett från en redaktionell 

ändring då kränkning blev en egen skadetyp år 2002.57 Samhället vi lever i har däremot 

förändrats avsevärt.  

  

5.2 Allmänt   
Bestämmelserna om arbetsgivarens principalansvar finns i 3 kap. 1 § SkL. Principalansvaret 

präglas av culparegelns tidigare dominans, alltså vårdslöshet eller som i paragrafen betecknas 

som fel eller försummelse, för att ansvar ska kunna utkrävas. Det är arbetstagarens culpa det 

rör sig om, arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för de skador som dess arbetstagare vållar 

oavsett om vårdslöshet kan styrkas hos honom själv eller hos hans organ (om arbetsgivaren är 

                                                 
52 Prop. 1972:5 s. 24.  
53 SOU 1964:31, s. 23. Däremot fanns det en del specialregler om principalansvar, genom bl.a. redares och 

järnvägs ansvar. Bengtsson & Strömbäck, 2014, s. 83-84.  
54 Prop. 1972:5 s. 24, 76 och 180, Bengtsson & Strömbäck, 2014 s. 84 och Hellner & Radetzki, 2014, s. 152.  
55 Hellner & Radetzki, 2014, s. 152-153. 
56 Hellner & Radetzki, 2014, s. 145.  
57 Prop. 2000/01:68 s. 67; SFS 2001:732.  
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en juridisk person).58 Principalansvaret klassas därmed som ett strikt ansvar. Arbetsgivarens 

egen vårdslöshet utkrävs direkt enligt culparegeln i 2 kap. 1 § SkL, om denne exempelvis 

underlåtit sig att ge tillräckliga instruktioner eller utsatt arbetstagaren för medveten risk.59  

  

Principalansvarets viktigaste rekvisit är att den skadevållande handlingen måste vara utförd i 

tjänsten för att ansvar ska föreligga. På grund av denna begränsning är det avgörande vad som 

bedöms ligga inom arbetstagarens tjänst. Frågan är central för bevarandet av uppsatsens syfte 

och besvaras närmare i 4.4.   

  

Ytterligare en begränsning är gällande ansvarssubjekt. Den som orsakat skadan måste vara 

arbetstagare hos den ansvarige principalen, oavsett vilken ställning arbetstagaren intar i 

verksamheten.60 Vem som definieras som arbetstagare talas i motiven till skadeståndslagen 

som “det civilrättsliga arbetstagarbegreppet”. Det grundas på att en arbetstagare är en person 

med ansvar för en uppgift och den som anlitar denne har ett tjänsteavtal där mellanhavanden 

regleras. Till begreppet räknas också okontrollerade arbetstagare, arbetstagare som jobbar i 

hemmet och de flesta beroende arbetstagare. Om anställningen är tillfällig eller varaktig 

saknar betydelse.61 För principalregelns infinnande finns inga krav att det är tydliggjort vilken 

arbetstagare som varit den faktiskt vållande till skadan. Det räcker med att det är någon utav 

arbetstagarna och att culparegelns handlingsnormer åsidosatts. Ett så kallat anonymt culpa 

föreligger när vållandet tillskrivs ett kollektiv eller en icke definierbar person inom detta 

kollektiv.62  

  

Ansvaret omfattar såväl person- och sakskada som ren förmögenhetsskada och kränkning, 

enligt 3 kap. 1 § SkL.  För att ersättning ska utgå för ren förmögenhetsskada krävs, i 

utomobligatoriska förhållanden, att skadan har vållats genom en brottslig handling i tjänsten. 

Även gällande kränkning krävs att skadan vållats genom brottslig gärning samt att rekvisiten i 

2 kap. 3 § SkL är uppfyllda.   

                                                 
58 Hellner & Radetzki, 2014, s. 151.  
59 SOU 1964:31 s. 32, Bengtsson, Skadeståndsrätt, 1994, s. 27, Schultz, 2013, kommentaren till 3 kap. 1 § och 

Hellner & Radetzki, 2014, s. 151.  
60 Prop. 1972:5 s.471 ff.  
61 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen en Kommentar, Stockholm, s. 75. Se vidare  

Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, Stockholm, 1964, samt Schmidt, Folke, Löntagarrätt, Stockholm 1994.  
62 Prop. 1972:5 s. 467, 469 och 489, Hellner & Radetzki, 2014, s. 160 och Karlgren, Skadeståndsrätt, 1972, s. 122 

och 127. 
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Eftersom SkL är dispositiv bör det observeras att avtal och speciallagar har företräde framför 

bestämmelsen. En arbetsgivare kan således friskriva sig från principalansvaret. Denna 

friskrivning kan dock tack vare jämkningsregeln i 36 § avtalslagen (1915:218), AvtL, 

bedömas ogiltig om den framstår oskälig.   

  

5.3 Principalansvarets grunder  
“Man bör se arbetsgivaren och arbetstagaren som en enhet i förhållande till dem som drabbas 

av skador” menar Hellner.63 Han anser att det vore fel att lägga skadeståndsansvaret på 

arbetstagaren då det är arbetsgivaren som organiserar och driver verksamheten. Det är även 

arbetsgivaren som har bäst utförbarhet att ersätta den skadelidande för de skador som vållats. 

Detta bland annat med hjälp av bättre ekonomi och möjligheten att teckna ansvarsförsäkring, 

varifrån den skadelidande kan få ersättning. Kostnaden för försäkringspremien bokförs som 

en vanlig kostnad och tas sedan med i beräkning vid prissättning av varor eller tjänster i 

verksamheten.64   

  

Det finns begränsat med rättspraxis om tillämpning av principalansvaret. Tidigare avgöranden 

som fastställts före SkL:s tillkomst är i stort sett överspelade. Detta betyder att förarbetena 

spelar stor roll för rättsläget.65 I propositionen stärks Hellners mening om prioriteringen att ge 

den skadelidande bättre skydd med meningen: ”Det är angeläget att de skadelidande bereds ett 

så gott ekonomiskt skydd som möjligt utan att fördenskull en oskäligt betungande börda läggs 

på andra grupper.”66 Med detta åsyftas utvecklingen inom ansvarsförsäkringar som gått framåt 

och med hjälp av dessa skyddas arbetstagarna som ett kollektiv och den skadelidande får 

förbättrad möjlighet till ersättning. Skadeståndsbördan fick på så sätt en mer rättvis 

fördelning.67  

  

I avsnittet om kränkning föreslår skadeståndskommittén i propositionen till skadeståndslagen 

att principalansvaret ska tolkas analogt och begränsas till att gälla för person- och sakskada68  

                                                 
63 Hellner & Radetzki, 2014 s. 147.  
64 A.a. s. 146 f.  
65 Bengtsson & Strömbäck, 2014, s. 84-85.  
66 Prop. 1972:5 s. 214.  
67 A.a. s. 211 ff.  
68 Benämns icke-ekonomisk skada som tillfogas utan samband med person- eller sakskada.  
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(inte ren förmögenhetsskada). De var osäkra på om det var lämpligt att utsträcka 

ansvarsförsäkringarna så att även dessa skadetyper omfattades.69 Departementschefen ansåg 

däremot att principalansvaret skulle omfatta samma skador som det personliga 

skadeståndsansvaret och tolkas direkt av lagtexten istället för att domstolarna skulle behöva 

använda sig av analogier. Departementschefen menade att det viktiga var begränsningen till 

handlanden i tjänsten. Han pekade på att uppfattningen att arbetsgivaren ska bära ansvaret för 

de skaderisker som följer med verksamheten gör sig gällande på samma sätt oberoende av 

vilken typ av skada det rör sig om, samt att det oavsett skadetyp är bättre för den skadelidande 

att kunna vända sig till en arbetsgivare med ersättningskrav.70  

Departementschefen nämner dock inget om ansvarsförsäkring, trots att detta framhållits som 

ett argument bakom utvidgningen av principalansvaret tidigare i förarbetena.   

  

5.4 Begreppet ”i tjänsten”   

5.4.1 Allmänt  

Principalansvarets huvudrekvisit är att arbetsgivaren enbart ansvarar om skadan är vållad av 

arbetstagaren i tjänsten. Det måste föreligga ett funktionellt samband mellan den 

skadevållande handlingen och vederbörande arbetstagares förpliktelser för arbetsgivarens 

verksamhet.71 Den egentliga innebörden för rekvisitet är något oklar då det inte definieras i 

lagtext och praxis på området är sparsam. Säkert är i vart fall att principalansvar inträder för 

skador som vållats i samband det som klart ingår i arbetstagarens arbetsuppgifter, utförs på 

arbetstid, i arbetsgivarens lokaler eller med arbetsgivarens utrustning. I vissa fall kan även 

annan alldaglig handling, som inte är nödvändig för arbetsuppgiften men som ändå kan  

förväntas förekomma i verksamheten, falla in under begreppet “i tjänst”. Exempelvis en 

arbetstagare som under en rökpaus i arbetet vårdslöst orsakar brandskada.72 Däremot 

handlingar som inte kunnat förutses eller kontrolleras omfattas troligtvis inte av 

principalansvaret.73  

  

                                                 
69 Prop. 1972:5 s. 192. 
70 A.a. s. 223 ff.  
71 A.a. s. 469, och Hellner & Radetzki, 2014 s. 153 f.  
72 A.a. s. 479 ff., och Bengtsson & Strömbäck, 2014, kommentar till 3 kap. 1 § SkL.  
73 Bengtsson & Strömbäck, 2014, s. 90-91.  
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Handlingar som inte tillhör arbetstagarens egentliga arbetsuppgifter kan också falla in under 

arbetsgivarens ansvar.74 I rättsfallet NJA 1969 s. 151 omkom en svetsare i samband med 

reparation på fartyget han arbetade på. På grund av bristande kommunikation mellan fartygets 

styrman och arbetsledaren för reparationen sattes fartyget igång och arbetstagaren kom i kläm.  

Underrätten menade att handlandet föll utanför styrmannens skeppstjänst, men hovrätten och 

HD fann att syftet med att sätta igång båten var för att se om reparationen skedde korrekt och 

därmed ansågs handlandet omfatta styrmannens tjänst. Enligt Schultz gjorde HD här en  

”förhållandevis extensiv” tolkning av begreppet i tjänsten.75  

  

När det kommer till handlingar som klart är utförda under arbetstid och enligt de vanliga 

arbetsuppgifterna anses dessa i regel vara företagna ”i tjänsten”. I dessa situationer är inte 

arbetsgivarens kontroll- och övervakningsmöjligheter lika betydande, vilket vi kan se i NJA 

2000 s. 639. En advokat blev tillförordnad att vara boutredningsman och orsakade i sitt 

uppdrag ren förmögenhetsskada genom att försumma att bevaka ett testamente. HD dömde att 

boutredningsmannauppdrag är en normal arbetsuppgift inom advokatverksamhet. Därför 

skulle inte arbetsgivarens kontrollmöjligheter tillmätas allt för stor betydelse. Att handlingar 

som varken kunnat förutses eller kontrolleras i regel inte anses falla inom tjänsten hade enligt 

HD främst betydelse när det rörde sig om handlingar vidtagna utanför arbetstid, utanför 

arbetsplatsen eller vid brottsliga handlingar. Handlandet ansågs således falla inom advokatens 

tjänst.  

  

I NJA 1948 s. 262 ansåg Högsta domstolen att det fanns ett sådant samband med 

arbetstagarens tjänst trots att den skadevållande handlingen inte företagits under arbetstid. Där 

hade en spårvagnsförare som ännu inte påbörjat sitt arbetspass, avvisat en berusad person från 

att stiga på en spårvagn och i samband med detta hade personen skadats. HD fann att 

spårvagnsföraren genom att inte uppmärksamma den tjänstgörande föraren på avvisningen, 

med följd att tåget sattes igång för tidigt, hade ådragit spårvägsbolaget skadeståndsskyldighet. 

Spårvagnsförarens handling ansågs ha sådant samband med dennes tjänst att det föll in under 

principalansvaret. Domskälen i målet är dock mycket sparsamma.  

  

                                                 
74 Hellner & Radetzki, 2014, s. 154. 
75 Schultz, 2013, kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 2.4. 
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5.4.2 Uppsåtligen vållade skador  

Principalansvaret innehåller inget generellt undantag för brottsliga handlingar utan 

arbetsgivaren kan bli ersättningsansvarig även för sådana handlingar. I praxis görs relevant 

arbetsgivarens kontroll- och övervakningsmöjligheter när det rör sig om skador som vållats 

genom uppsåtligt brott.76 Arbetsgivaren bär ett “ganska vidsträckt ansvar” även när den 

skadevållande handlingen ligger utanför de egentliga arbetsuppgifterna, främst rörande sak- 

och personskada. När det kommer till ren förmögenhetsskada krävs ett nära samband med 

arbetsgivarens verksamhet, särskilt när möjligheten till övervakning är begränsad.77   

  

Rena förmögenhetsskador utanför arbetsgivarens avtalsförhållanden påpekar Bengtsson mer 

sällan kan anses ha ett samband med arbetstagarens tjänst. Ett exempel på detta är enligt 

honom när arbetstagaren ägnar sig åt utpressning eller förtal när hen har kontakt med personer 

i arbetsgivarens kundkrets. Här bör det enligt honom krävas något närmare samband med 

själva arbetsuppgiften än att arbetstagaren t.ex. gör sig skyldig till förtal i ett telefonsamtal 

som ringts från kontoret, för att arbetsgivaren ska kunna hållas ansvarig.78  

  

Principalen anses gå fri vid så kallade abnormhandlingar, särskilt allvarliga handlingar som är 

oförutsägbara för arbetsgivaren.79 I förarbeten beskrivs abnormhandlingar som handlingar 

som ligger ”så långt utanför vad arbetsgivaren skäligen borde ta i beräkning, att de inte 

rimligen bör utlösa principalansvar för denne”.80 Som exempel på sådana handlingar nämns 

ofta sabotage eller dråp även i de fall handlingarna begås i direkt anslutning till 

arbetsuppgifterna.81 Förtal är inte en sådan allvarlig brottslig handling att det faller under 

abnormhandlingar.   

  

5.4.3 Kränkning i tjänst  

Som tidigare nämnt finns det begränsat med praxis som rör betydelsen av begreppet i tjänsten. 

Det finns oaktat ännu mindre praxis som rör kränkningar och förtal där principalansvar och 

frågan huruvida en handling är begången i tjänsten aktualiseras.   

                                                 
76 Prop. 1972:5 s. 482. 
77 NJA 2000 s. 380, Enbart visst samband ansågs föreligga och HD friade.  
78 Bengtsson & Strömbäck, 2014, kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 3:1.9. 
79 Schultz, 2013, kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 2.5. 
80 Prop. 1972:5 s. 470.  
81 A.a. s. 470 och 482 f.  
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I doktrin skriver Bengtsson att det är vid sällsynta tillfällen som sådana allvarliga och 

uppsåtliga kränkningar som åsyftas i 3 kap. 1 § 3 p. SkL kan anses vara begångna i tjänsten 

och därmed omfattas av arbetsgivarens principalansvar. Bengtsson menar dock på att det 

inom vissa branscher kan tänka sig att kränkande handlingar inte ligger så långt bort och 

hänvisar till NJA 1962 s. 31. Fallet handlar om ett kreditupplysningsföretag där en 

arbetstagare lämnat ärekränkande uppgift om en företagare vid kreditupplysning om denna.82 

Principalansvaret ansågs gälla och kreditupplysningsföretaget tvingades ersätta skadan 

ärekränkningen medfört.   

  

I AD 2002 nr. 21 ansåg käranden, en lärare, att rektorn på skolan hade gjort sig skyldig till 

förtal i tjänsten genom att lämna uppgifter till en annan rektor om att käranden var ”kladdig” 

och ”olämplig för arbete med barn”. Arbetsdomstolen kom dock fram till att det var 

försvarligt att lämna dessa uppgifter och att rektorn hade skälig grund för dem varför 

principalansvaret inte aktualiserades.  

  

Gällande kränkningar som begås i internetsammanhang i tjänsten ger Schultz ett potentiellt 

exempel om en arbetstagare som har som arbetsuppgift att chatta med kunder och då genom 

denna chatt sprider ärekränkande uppgifter. Även han poängterar dock att kränkningar sällan 

aktualiserar principalansvar.83  

  

5.5 Arbetstagarens skadeståndsansvar  

5.5.1 Allmänt  

Tillämpningen av arbetstagarens skadeståndsansvar finns i 4 kap. 1 § SkL. Där framgår att 

arbetstagare som utfört skadevållande handling i tjänsten, under vissa omständigheter, kan bli 

skadeståndsansvarig. Här har begreppen ”arbetstagare” och ”i tjänsten” samma betydelse som 

i bestämmelsen om arbetsgivarens principalansvar i 3 kap. 1 § SkL.84 Vidare framgår det av 

lagen att för att hålla arbetstagen ansvarig krävs synnerliga skäl, med hänsyn till handlingens 

beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intressen och övriga omständigheter.   

                                                 
82 Bengtsson & Strömbäck, 2014, kommentaren till 3 kap. 1 §, under avsnitt 3:1.10.  
83 Sackemark & Schultz, 2015, s. 47.  
84 Prop. 1972:5 s. 556.  
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Kravet på synnerliga skäl medför att det i princip föreligger en presumtion för att 

arbetstagaren inte ska hållas skadeståndsansvarig.85 Skadeståndsansvar för en arbetstagare kan 

inträda i följande tre typsituationer. Om en arbetsgivare har utgivit skadestånd till tredje man 

för sin arbetstagares vållande och därefter riktar regresskrav mot arbetstagaren, när 

ersättningsanspråk från tredje man riktas direkt mot en arbetstagare samt om en arbetstagare 

har vållat sin arbetsgivare skada och krävs på ersättning för detta.86 

  

I förstahand tas hänsyn till handlingens beskaffenhet där främst graden av vållande beaktas. 

Om arbetstagaren som vållat skadan varit uppsåtlig, eller grovt vårdslös, föreligger oftast 

synnerliga skäl, av preventiva skäl, att föreskriva arbetstagaren personligt ansvar. Om den 

skadegörande handlingen lett till större skador än arbetstagaren kunnat räkna med kan 

skadeståndet sättas ned om fullt ansvar skulle anses som oskäligt betungande. En förutsättning 

för detta är dock att det ska ske utan att preventionshänsynen förbises.87  

  

Vid bedömningen skall även vägas in huruvida handlingen bedöms som brottslig. När det 

gäller skadestånd i sociala medier har det redan konstaterats att det krävs att handlingen är 

brottslig. Synnerliga skäl är ett juridiskt kraftuttryck som närmast är att se som ett undantag 

där det krävs positivt starka skäl för ett sådant ansvar. Det går ej att förutsätta att bara för att 

skadegörande handlingar på sociala medier är kriminaliserat är det tillräckligt för att 

synnerliga skäl skall föreligga.88 Fokus gällande värderingen av handlingens beskaffenhet i 

sociala medier kan istället hamna på uppsåts, insikts- eller vårdslöshetsbedömningen.  

  

När det gäller arbetstagarens ställning ska det beaktas om arbetstagarens ställning i företaget 

har medfört ett visst mått av ansvar eller förtroende i förhållande till arbetsgivaren.89 

Bedömningen mot arbetstagaren kan även bli starkare om arbetstagaren haft särskilt 

                                                 
85 Bengtsson & Strömbäck, 2014, kommentaren till 4 kap. 1 §, under 4:1.1 – 4:1.2. 
86 Prop. 1972:5. s. 553 
87 A.a. s. 556 f.  
88 NJA 1986 s. 702. Anställd, tillika firmatecknare och styrelseledamot i ett bolag fick utge fullt skadestånd för 

kränkning av upphovsrätt.  
89 Jfr NJA 1986 s. 702 där bestämmelsen tillämpades analogt gällande upphovsrättsbrott och den anställde 

ansågs fullt skadeståndsansvarig, hänsyn togs till att den anställde var ledamot i aktiebolagets styrelse och ensam 

firmatecknare; se även HovR:s bedömning i NJA 1990 s. 231.  
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inflytande över arbetet, tack vare besittandet av sakkunskaper i förhållande till 

arbetsgivaren.90    

  

Avvägning skall även göras med hänsyn till den skadelidandes intresse samt behov. 

Bedömning görs utifrån skadelidande möjlighet till full ersättning, alltså om denne har god 

ekonomi eller en försäkring som täcker skadan. Arbetstagaren kan däremot inte skydda sig 

genom ansvarsförsäkringar, därför bedöms detta viktigt att tas med i beaktande.91  

  

Till sist skall övriga omständigheter beaktas där särskilt arbetsgivarens och arbetstagarens 

ekonomiska förhållanden vägs in. Detta är inte ett kriterium som åberopas som ett enskilt 

avgörande faktum, utan vägs in om något utav de andra synnerliga skälen ansetts föreligga.  

Då tas här hänsyn till ekonomi och löneförmåner. Särskilt vid mindre företag kan detta bli 

aktuellt, om arbetstagarens ekonomi är starkare än arbetsgivarens. Hänsyn tas även 

privatekonomiska omständigheter.92   

  

5.5.2 Arbetstagarens skadeståndsansvar vid kränkning  

Bestämmelsen om arbetstagarens skadeståndsansvar omfattar alla typer av skador, däribland 

kränkning. I den enda författningskommentaren om detta påpekas att bestämmelsen blir 

tillämplig om till exempelvis en arbetsgivare blir ersättningsskyldig till följd av att 

arbetstagaren ärekränkt någon i tjänsten och regressvis vill kräva ersättning av denne.93   

  

Det är svårt att finna praxis där frågan om arbetstagarens skadeståndsansvar för kränkning har 

prövats. I NJA 1990 s. 231 är omständigheterna väldigt speciella och därför är slutsatser 

utifrån det svåra att dra.94 Rättsfallet rör en tingsrättslagman som i tjänsten spridit förtalande 

uppgifter om en rådman genom att låta sätta upp protokoll på tingsrättens anslagstavla vilket 

innehöll nedsättande uppgifter. Hovrätten ansåg att det förelåg synnerliga skäl att hålla 

lagmannen ansvarig och pekade på lagmannens ställning som chef för en stor domstol och att 

det rörde sig om en brottslig gärning. HD som kom till motsatt slutsats pekade istället 

handlandet på att lagmannen inte hade för avsikt att skada rådmannen utan att handlandet 

                                                 
90 Prop. 1972:5 s. 558. och Bengtsson & Strömbäck, 2014, s. 154-155. 
91 Prop. 1972:5 s. 561 f. 
92 Prop. 1972:5 s. 558, Bengtsson & Strömbäck, 2014, s. 155 och Siegman, 2000, s. 466.  
93 Prop. 1972:5 s. 556 f.  
94 Bengtsson & Strömbäck, 2014, kommentaren till 4 kap. 1 §, under 4:1.5.2.  
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istället präglades ”av att han inte ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt uttalandets innebörd och 

åt frågan om lämpligheten av att anslå protokollet med uttalandet”.   
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6. Sammanställning och analys  

6.1 När hålls principalen ansvarig?  
Inledningsvis, för att besvara frågan, definieras hur vi identifierar principalen. Inom vårt 

område sociala medier är den primära principalen den som arbetsrättsligt utpekas som 

arbetsgivare. Vid fall där det finns flera arbetsgivare är de avgörande faktorerna för 

bedömningen vem som närmast utövar kontroll och övervakning. Andra faktorer som spelar 

in är dels vilken typ av verksamhet det rör sig om och dels vilket bolag som har bäst försäkring 

för verksamheten och arbetsuppgifterna. I kontext till sociala medier är kontrollmöjligheterna 

begränsade, och det är nästintill omöjligt för principalen att ständigt övervaka vad de anställda 

gör på internet. Därför kan en arbetstagare på bara några sekunder ställa till med stor skada 

genom att publicera otillbörligt innehåll på sociala medier, utan arbetsgivarens vetskap.   

  

För att besvara frågan om när principalen hålls ansvarig är det huvudsakliga rekvisitet att 

arbetstagaren begått fel eller försummelse i tjänsten. Inom sociala medier är det 

kränkningsskador som är aktuella, som har diskuterats i detta arbete under kapitel 3. För att 

handlingen ska utgöra en ersättningsgill skada och principalansvar därmed kan prövas, krävs 

att det föreligger brott mot den personliga integriteten. Vi har tidigare konstaterat att 

kränkning genom förtal på sociala medier alltid rör sig om uppsåtligt brottslig handling, 

därmed är fel eller försummelse alltid uppfyllt. Dock sker bedömningen huruvida handlingen 

är otillåten alltid i första led, därför ogillades åtalet mot Aftonbladet och Aagård utan att gå in 

på ansvarsfrågan då domstolen friade anklagelsen om förtal.   

  

Vad gäller det avgörande begreppet i tjänsten är principalansvarets utgångspunkt att 

handlingen ska vara företagen under arbetstid. Med dagens användning av sociala medier 

flyter ofta arbete och privatliv in i varandra. Det som konstaterats i detta arbete under kapitel 

2 är att många idag använder sina privata medier under arbetstid och vice versa. När vi 

ständigt är uppkopplade med våra smartmobiler är det svårt att avgöra vad som är arbetstid 

och vad som är fritid och vad som är såväl arbetsrelaterade som privata angelägenheter. Av 

förarbeten och praxis framgår det att handlandet inte behöver ha skett under arbetstid för att 

kunna anses vara utfört i tjänsten. Principalansvaret kan således träda in för en handling som 

företagits utanför arbetstid. Med det sagt är det inte säkert att alla handlingar som sker under 

arbetstiden täcks av principalansvaret, det krävs ett funktionellt samband med arbetsgivarens 

verksamhet. Handlandet behöver dock inte innebära ett direkt fullgörande av en arbetsuppgift. 
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Handlingar av direkt privat karaktär företas däremot inte av principalansvaret vare sig de 

företas under arbetstid eller privat. För ett tillräckligt samband i en situation där det inte direkt 

ingår i arbetstagarens arbetsuppgifter krävs det att arbetsgivaren uppmanar eller uppmuntrar 

till att vara aktiv på sociala medier. Det är här det enligt vår mening finns utrymme att 

argumentera för huruvida handlingen är av privat karaktär eller ej samt hur nära anknytning 

med verksamheten som finns, då detta inte är helt klarlagt i motiv eller praxis.  

  

Om arbetsgivaren kan och bör åläggas ansvar beror förstås mycket på omständigheterna i det 

enskilda fallet. I vissa yrkeskategorier känns frågan mer angelägen än i andra menar vi. 

Således kvarstår frågan om det är rimligt att ålägga arbetsgivaren ett sådant ansvar? Det finns 

omständigheter som talar för att hålla arbetsgivaren ansvarig och det finns omständigheter 

som talar emot. När principalansvaret lagfästes framfördes framförallt tre skäl i förarbetena; 

skyddet för den skadelidande förbättras, med hjälp av ansvarsförsäkring fördelas riskerna på 

ett större kollektiv och rent preventivt syfte då arbetsgivaren som genom att leda och övervaka 

verksamheten har möjlighet att minska risken för att skador inträffar. Vad gäller kränkningar 

som arbetstagare gör sig skyldiga till på sociala medier förlorar de tre skälen sin betydelse. 

Skadeersättningen är i de flesta fall så låg att den skadelidne bör kunna rikta kraven mot 

arbetstagaren likväl som arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan heller inte försäkra sig mot 

kränkning i dagens samhälle, det kan komma att bli en senare fråga om problemet med 

kräkningar på sociala medier fortsätter att öka. Gällande möjligheten att förebygga skador och 

övervaka verksamheten är, som konstaterats tidigare, övervakningsmöjligheterna väldigt små. 

Här kan dock arbetsgivaren sägas ha ett visst ansvar om hen uppmuntrar arbetstagarna till att 

vara aktiva på sociala medier. Arbetsgivaren skulle kunna undvika detta genom att utarbeta 

policys och riktlinjer för användandet av sociala medier och uppmana till ett respektfullt 

klimat på internet. Enligt vår mening borde en arbetsgivare som har brustit i det sistnämnda 

lämpligtvis inte heller ha möjlighet att genom regress återkräva arbetstagaren om 

arbetsgivaren anses ansvarig.   

  

Enligt oss är principalansvaret ett bra komplement som borde aktualiseras när det råder 

anonym culpa. Anonymitet på internet är ett stort problem gällande kränkningsskador. I de 

fall en arbetstagare gömmer sig bakom ett företags namn och uttrycker sig kränkande anser vi 

att företaget bär ansvar om den egentliga avsändaren förblir anonym. Ponera att ett inlägg på 

exempelvis Facebook, Twitter eller Instagram görs ifrån ett företagskonto där det inte framgår 
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vem som har publicerat inlägget eller att det inom företaget inte går att identifiera den 

ansvarige arbetstagaren. I detta fall torde det vara tillräckligt nära samband till verksamheten 

då det framstår som att det är företaget som står bakom inlägget och dess innehåll. När 

skadevållaren är anonym kan i dessa fall principalansvaret tillgodose den skadelidande 

ersättning hen annars inte skulle få om personen med det egentliga skadeståndsansvaret lyser 

med sin frånvaro. I förarbetena poängteras, som vi tidigare nämnt flera gånger, vikten att göra 

det möjligt för den skadelidne att få ersättning. Att skadevållaren inte går att identifiera ska 

inte drabba den skadelidne.   

  

Vi anser att det finns en poäng i att arbetsgivaren kan hållas ansvarig för kränkningar som 

arbetstagare gör sig skyldiga till på sociala medier. En förutsättning bör, enligt vår mening, då 

vara att det finns ett uppmanande från arbetsgivarens sida för att denna ska hållas ekonomiskt 

ansvarig. Detta utöver att konflikten som gett upphov till kränkningen på ett eller annat sätt 

kan kopplas till arbetstagarens arbete, som ”i tjänsten” rekvisitet påvisar. Vi menar att 

arbetstagare i vissa branscher sporadiskt kommer att göra sig skyldiga till kränkningar och om 

arbetsgivarna vill att arbetstagarna ska vara aktiva på sociala medier får de då också finna sig i 

att ta ett ansvar för de konsekvenser och skador som kan uppstå.   

  

6.2 När hålls arbetstagaren ansvarig?  
Grundtanken är att ansvaret för skador vållade i tjänsten ska vila på arbetsgivaren. För att 

arbetstagaren ska kunna hållas personligt ansvarig krävs att synnerliga skäl föreligger. En utav 

anledningarna till att lagstiftarna varit återhållsamma med att hålla arbetstagaren ansvarig är 

att denne saknar möjlighet att ansvarsförsäkras. Vad gäller kränkning har inte heller 

arbetsgivaren någon ansvarsförsäkring som täcker detta, samma tankesätt finns ändå. Så vad 

krävs för att kränkningar som arbetstagare gör sig skyldiga till på sociala medier anses vara av 

synnerliga skäl om kränkningen anses företagen i tjänsten? På det finns inget direkt svar, 

möjligheterna till en eventuell nedsättning under just dessa omständigheter har inte diskuterats 

i förarbetena eller i doktrin och det har heller inte aktualiserats i rättspraxis.    

  

Ett annat sätt att tolka denna fråga är, för vad ansvarar principalen inte? Principalansvaret 

täcker inte direkt uppsåtliga handlingar, även så kallade abnormhandlingar. Vanligtvis består 

handlingar av sådan karaktär av sabotage och dråp, även i de fall handlingarna begås i direkt 

anslutning till arbetsuppgifterna. Inom sociala medier sker inga likvärdiga brott, utan vi får 
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istället själva tolka vad begreppet direkt uppsåtlig handling innebär. Vi konstaterar att det 

torde röra sig om det idag grövsta brottet inom kränkning, grovt förtal. Vid ett sådant brott bör 

principalen vara helt fri från ansvar och arbetstagaren hålls själv ansvarig.    

  

Vi anser att tyngdpunkten i bedömningen av principalansvarets gräns bör vila på huruvida det 

finns en förutsägbar risk för principalen att en arbetstagare i tjänst kan komma att kränka 

någon i sociala medier. Detta hänger ihop med det som tidigare diskuterats, uppmuntran att 

nyttja sociala medier å företagets vägnar eller på annat sätt främja användandet av sociala 

medier på arbetsplatsen eller i tjänsten. Om arbetsgivaren istället avråder ifrån användandet 

kan det inte tolkas som att det finns en förutsägbar risk för principalen och då ska ansvaret 

vara arbetstagarens.   

  

6.3 Förändras ansvarsförhållanden till följd av lagen olaga 

integritetsintrång?  
Vad effekten av införandet av den nya lagen kommer att innebära är ännu för tidigt att avgöra. 

Det har inte hunnit komma några relevanta rättsfall där olaga integritetsintrång tillämpas, men 

av förarbeten kan antas att spridningsrekvisitet kommer att bli centralt. I fall där det har skett 

en stor spridning kommer det nu att dömas i enlighet med olaga integritetsintrång istället för 

förtal, som tidigare var den mest lämpliga lagen. Tidigare har bristande laga stöd varit ett 

problem då domstolen vid flera domslut angivit att de inte kan döma under vissa 

omständigheter, då de rättsregler som funnits inte varit optimala. Från och med den första 

januari 2018 finns det lagligt stöd där bedömningen nu kan grundas på spridningens 

omfattning och vilken typ av uppgift som har spridits.    

  

För att ge ett exempel på hur utfallet antas kunna ha blivit om den nya lagen funnits tidigare, 

så är det högst troligt att NJA 1992 s. 594 hade fått ett annorlunda domslut. I rättsfallet 

dömdes mannen till grovt förtal för att ha filmat samlag mellan honom och målsägande, för att 

sedan sprida filmen vidare utan målsägandens vetskap vilket utsatte henne för missaktning. 

Som tidigare nämnts i uppsatsen faller numera en spridning av detta slag under olaga 

integritetsintrång. Videon spreds till ett 30-tal personer och innehållet i videon bör anses 

privat och av sexuellt slag. Spridningen skedde i syfte att skada målsägande i och med att fler 
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än ett fåtal personer tagit del av videon, vilket gör händelsen straffbar. 95 Utifrån detta kan 

därför antas att mannen i fråga hade dömts för olaga integritetsintrång istället för förtal, om 

lagen hade funnit då.96  

  

Enligt HD:s domslut i detta fall tänjdes bedömningen av förtalsbrott för att på något sätt 

skydda den utsatta kvinnan. Detta innebär att om samma omständigheter skulle föreligga idag 

hade mannen blivit dömd på andra grunder. Tack vare införandet av den nya lagen kan nu 

förtalsbrott tolkas mer restriktivt istället för att expandera tillämpningsområdet.97 Vår tolkning 

av detta är att lagen nu blir mer förutsägbar och därmed rättssäker.  

  

För att koppla olaga integritetsintrång till vår frågeställning om principalansvaret har vi inte 

direkt fått någon hjälp av förarbetena, ämnet tas inte upp alls. Vad gäller principalansvaret, 

mer precist arbetsgivarens ansvar för arbetstagare som kränker någon på sociala medier, så 

finns heller inte här någon rättspraxis där olaga integritetsintrång aktualiserats. Av den 

anledningen har vi valt att formulera ett eget exempel.  

  

Ponera att arbetsgivaren gett en arbetstagare i uppgift att sköta företagets sociala medier under 

en vecka. Under denna vecka så väljer arbetstagaren att publicera en för hen ”rolig” video från 

en tidigare personalfest på Instagram98. I videon ses bland annat tre kvinnor, som också jobbar 

på företaget, bada nakna i bakgrunden. Företaget, som har ett stort antal följare på Instagram, 

upptäcker inte inlägget förrän en av kvinnorna i videon gör det. Vid det laget har filmen varit 

uppe i ett antal timmar och setts av många, vilket uppfyller rekvisiten för spridning samt en 

negativ påverkan för kvinnorna.   

  

Utifrån dessa omständigheter kan ansvaret falla på arbetsgivaren beroende på syftet med 

publiceringen av videon. Det är för bedömningen relevant om det bland annat var menat att 

medföra någon skada eller om arbetsgivaren handlat vårdslöst. Vårdslöst i detta fall kan vara 

så enkelt att arbetsgivaren faktiskt har uppmanat arbetstagaren att vara aktiv på företagets 

sociala medier, utan att ge restriktioner om vad inläggen får innehålla. Vi är dock av den 

meningen att vi inte tycker att arbetsgivarens möjlighet att förhindra skadors uppkomst ska 

                                                 
95 Prop 2016/17:222 s. 38.  
96 Jfr Prop. 2016/17:222 s. 34: jfr NJA 1992 s. 594.  
97 Jfr NJA 1992 s. 594.  
98 Se avsnitt 2.2. 
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överdrivas. Många arbetsgivare tycker antagligen att deras arbetstagare själva borde kunna 

handla med gott omdöme och inte kränka andra på sociala medier utan att någon förbjudit 

dem.   

  

Frågan som kommer att uppstå vid ett fall som det beskrivet ovan kommer antagligen i början 

att vara om detta är att anse som förtal eller olaga integritetsintrång för att tydliggöra i praxis. 

Mycket tyder på att eftersom videon, förutsatt att videon anses kränkande/nedvärderande, har 

setts av fler än ett fåtal personer kommer fallet omfattas av olaga integritetsintrång. Det är 

spridningsrekvisiten som främst skiljer förtal och olaga integritetsintrång åt. För att något ska 

falla under förtal räcker det med att materialet finns tillgängligt för tredje man, medan det för 

olaga integritetsintrång krävs, som ovan nämnt, fler än ett fåtal. En mindre spridning kommer 

därför enligt förarbeten inte omfattas av olaga integritetsintrång. I vårt exempel uppfylls 

spridningsrekvisiten för olaga integritetsintrång eftersom det spridits på ett öppet 

företagskonto på Instagram.    

  

En annan skillnad är bedömningen av innehållet. Tidigare har domstolar haft svårt att avgöra 

och föra en tillräckligt stark argumentation kring om en uppgift av det slaget omfattas av 

straffansvar under förtal. Detta har underlättats då det numera finns laga stöd där det räcker att 

konstatera att bilden har sexuellt innehåll för att falla in under lagen. Detta framgår 

exempelvis av tidigare nämnda NJA 1992 s. 594.  

  

Låt oss istället ponera att samma som i ovan påhittat falls omständigheter råder, bortsett från 

att vi inte vet vem på företaget som har publicerat videon. Företaget har ett konto på 

Instagram som flera anställda har tillgång till, för att hålla det levande och aktivt. Personen 

som postat inlägget är anonym och det går inte att identifiera vem av de som har tillgång till 

kontot som har postat inlägget. Då borde enligt oss anonym culpa aktualiseras och principalen 

blir ansvarig. Principalansvaret finns för att skydda den skadelidne, i detta fall de tre 

kvinnorna på filmen och huvudsyftet är att kvinnorna ska ersättas för den skada som har 

orsakats dem.   

  

Införandet av olaga integritetsintrång medför även ett strängare straff. Att bli dömd för grovt 

olaga integritetsintrång innebär högst fyra års fängelse medan det vid grovt förtal innebär 

fängelse i högst två år. Det är tänkbart att skadeståndsersättningen som kan bli aktuell vid 
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aktualiserandet av principalansvar tillsammans med grovt olaga integritetsintrång även kan bli 

högre än vid grovt förtal. Anledningen till varför principalansvaret infördes var bland annat 

för att ge den skadelidne bättre möjlighet till ekonomisk ersättning. Den grundtanken kvarstår 

och bör föras vidare och applicera även på de nya paragraferna.  

  

Generellt framgår det enligt oss tydligt att införandet av olaga integritetsintrång behövdes. 

Tidigare domslut har saknat stöd i lag för att kunna ge en rättvis bedömning och därmed ett 

rättfärdigat skydd för den utsatte. Problematiken för domstolarna att behöva tänja på 

gränserna för förtalets egentliga användningsområde har nu minskat. Lagen skapar nu istället 

ett tydligare straffrättsligt skydd.   

  

Ur en ren rättspolitisk synvinkel kan framtiden diskuteras. Kränkningar på internet och sociala 

medier är ett växande samhällsproblem. Att någon bör hållas ansvarig för de kränkningar som 

sker på internet och sociala medier finns det tack vare den nya lagen mindre tveksamheter om 

nu än tidigare. Således kvarstår frågan om det är rimligt att ålägga arbetsgivaren ett sådant 

ansvar? Vi anser att det finns en poäng i att en arbetsgivare ska kunna hållas ansvarig för 

kränkningar dess arbetstagare gör sig skyldiga till på sociala medier. Förutsättningen för detta 

bör då vara ett uppmuntrande att använda sociala medier från arbetsgivarens sida samt att 

handlingen som gett upphov till kränkningen på ett eller annat sätt kan kopplas till 

arbetstagarens arbete. Arbetsgivarens ansvar för kränkningar, både förtal och olaga 

integritetsintrång, som arbetstagare gör sig skyldig till på sociala medier är en öppen fråga 

enligt oss. Det är väldigt svårt att sia vilka situationer som ger upphov till ansvar utan att ha 

alla omständigheter klara för sig.  

  

6.4 Avslutande ord  
Gällande fallet vi inledde uppsatsen med, i det Herrey i första hand stämde Aftonbladet och i 

andra hand deras skribent Aagård för förtal för uttalandet ”din gamle rasist” i en debatt på 

Twitter blir utfallet oförändrat trots att olaga integritetsintrång implementerats i lagen. Domen 

blev friande till Aftonbladets och Aagårds fördel då uttalandet inte bedömdes vara ett förtal, 

därför prövades inte principalansvaret. Olaga integritetsintrång passar in i den bemärkelsen att 

spridningsrekvisitet är uppfyllt då både Aagård och Herrey hade många följare på Twitter som 

kunde följa debatten. Just uttrycket ”din gamle rasist” passar dock inte in under den nya 

lagens område, som vi tolkat gäller bilder och videos av främst sexuell karaktär.   
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Vad gäller Aftonbladets principalansvar är vår bedömning att Herreys möjlighet att få igenom 

sitt yrkande är osäker eftersom principalansvaret är en öppen fråga. Det är näst intill omöjligt 

att på förhand avgöra om domstolen tolkar omständigheterna som om handlingen är företagen 

i tjänsten eller ej. Som tidigare nämnt var tanken att kränkningsskador inte skulle komma att 

bli aktuella särskilt ofta i principalansvarssammanhang vid lagens införande på 70-talet. Det 

finns i dagsläget för lite rättspraxis som rör principalansvar och näthat för att lagen ska vara 

förutsägbar. Vi antar att fler fall likt detta kommer att bli aktuella i framtiden och därmed 

skapa relevant praxis. Användandet av sociala medier ökar ständigt, särskilt hos den yngre 

generationen. Lättillgängligheten och att gränserna suddas ut mellan användandet av sociala 

medier i tjänsten och på fritiden ökar risken för att fler tvister likt den mellan Herrey och 

Aftonbladet och Aagård blir aktuella.  

  

Trots att domen blev friande har Aagård nu raderat sitt Twitterkonto. Försäkringsbolag som 

vill ligga i framkant kommer troligtvis att, om behovet fortsätter att öka, införa kränkning i 

arbetsgivares ansvarsförsäkring. Vi hoppas att olaga integritetsintrång till viss del kommer ha 

avskräckande effekt mot att människor kränker andra på internet eller sociala medier. Vi 

föreslår avslutningsvis för arbetsgivarna att arbeta fram en policy och riktlinjer kring 

användandet av sociala medier, vare sig det är en del utav stundande arbetsuppgifter eller ej. 

Det är en liten insats för den enskilda principalen men vi tänker att det skulle ha en stor 

positiv inverkan för allas säkerhet på internet och sociala medier.   
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