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Förord 

 

Jag vill tacka de personer jag talat med på ansvarsskadeavdelningarna på If Skadeförsäkring 

AB och Folksam som har delat med sig av verkliga händelser och hur skadefall har lösts i 

praktiken. På så sätt har jag fått en överblick av hur principalansvaret tillämpas och tolkas i 

försäkringsrättsliga och skadeståndsrättsliga sammanhang.    



 
 

Sammanfattning 

 

För att skadeståndsansvar ska vara aktuellt krävs att culpa föreligger, någon ska ha vållat 

någon annan en skada genom en vårdslös handling. Skadeståndsansvar kan även vara aktuellt 

trots att inte vårdslöshet eller uppsåt har förekommit, exempelvis vid strikt ansvar. 

Principalansvaret är ett ansvar som innebär ansvar för annans vållande, en arbetsgivares 

ansvar för sina arbetstagares oaktsamma handlingar i tjänsten enligt 3:1 skadeståndslagen 

(1972:207) (SkL). För att kunna avgränsa ansvaret krävs ett klargörande av vem som är 

arbetstagare och om skadan har inträffat i tjänsten.  

Arbetstagarbegreppet utvidgas genom 6:5 SkL och även för den som inte är arbetstagare i 

civilrättslig mening kan principalansvar föreligga. Enligt 6:5 p. 3 SkL jämställs någon med 

arbetstagare ”som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem 

som förekommer i anställningsförhållande”. Principalansvarets omfattning enligt regeln är 

dock otydlig.  

En ideell förening är en vanligt förekommande associationsform i Sverige. Hur ansvaret i 

föreningen ska fördelas mellan föreningen och en medlem i en situation där en medlem vållat 

tredje man skada är inte självklar.  För bedömningen om en skada har skett ”i tjänsten”, inom 

den uppgift någon i den ideella föreningen utför, krävs en bedömning av förutom culpa, 

möjlighet till utövande av kontroll från principalens sida samt i vilken mån förutsebarhet att 

en skada kan inträffa finns. Det krävs också att en skadevållande handling har direkt samband 

till idrottsutövningen. Den begränsade omfattningen av praxis inom området leder till luckor 

om tolkning och tillämpning av principalansvaret enligt 6:5 p. 3 SkL.  

En komparativ studie mellan det svenska och det norska rättssystemet ger ett vidare 

perspektiv av principalansvaret. Norsk rätt preciserar på ett tydligare sätt bland annat vem 

som är att anse vara arbetstagare och vem som är att anse vara arbetsgivare. I en sådan 

situation skulle den svenska rätten kunna hämta ledning i tolkningen från den norska rätten.   
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Skadeståndsansvar kan utöver ansvar för eget vållande även innebära ansvar för annans 

vållande. Principalansvaret innebär att en arbetsgivare ansvarar för skador orsakade av sina 

arbetstagares felaktiga eller försumliga handlingar enligt 3:1 SkL. För att veta vem 

principalen ansvarar för är det av betydelse att klargöra vem som är arbetstagare och därmed 

faller under detta begrepp. En utvidgning av arbetstagarbegreppet finns i 6:5 SkL. Ett exempel 

på rekvisit som visar att någon är arbetstagare är att denne står under kontroll av principalen.
1
 

I förarbetet till lagen anförde departementschefen att den precisa avgränsningen av den krets 

som omfattas av arbetstagarbegreppet ska formas av rättspraxis. Inget klart uttalande gjordes 

om hur beroende uppdragstagare ska behandlas, endast att de ”som regel borde ådra 

uppdragsgivaren principalansvar”.
2
 Som nämnts så likställs enligt 6:5 p. 3 SkL någon som 

utför arbete för någon annans räkning med arbetstagare. Denna regel i skadeståndslagen ger 

upphov till oklarheter för hur långt principalansvaret sträcker sig vid olika situationer och vem 

som innefattas i begreppet arbetstagare. Det uttrycktes även en viss oklarhet i förarbetet om 

ett utvidgat principalansvar enligt 6:5 p. 3 SkL även skulle gälla för funktionärer vid ett 

idrottsarrangemang.
3
  

Inom en idrottsförening sluts inte ett anställningsavtal mellan medlemmen och föreningen 

utan ett medlemsavtal ingås. För tillämpning av 6:5 p. 3 SkL i en ideell förenings verksamhet 

råder det oklarhet vid gränsdragningen om en medlem genom medlemsavtalet anses likställas 

som arbetstagare och hur långt principalansvaret i så fall sträcker sig.
4
 Därav är ansvarsfrågan 

oklar i en situation där exempelvis en medlem i en förening vållar en tredje man skada. Det 

kan exempelvis handla om en personskada genom att en medlem vårdslöst sparkar en boll på 

en utomstående. För att på ett så tydligt sätt som möjligt visa på problematiken angående 

händelser som sker inom idrottsföreningar och ansvarsfrågan för medlem, styrelse och 

förening följer ytterligare illustrationer som kan inträffa i föreningsrörelsen. Förutsätt att en 

fotbollsspelare av oaktsamhet skadar en förbipasserande tredje man genom att 

                                                           
1
 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 151–157.  

2
 Någon som utför arbete åt annan men som inte är anställd men har en ställning som arbetstagare, www.ne.se, 

sökord: Beroende uppdragstagare. Proposition 1972:5 s. 651. 
3
 Prop 1972:5 s. 474–475. 

4
 Svanberg, Idrottsjuridisk skriftserie (2006) s. 270–271. 

http://www.ne.se/
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fotbollsspelaren utan eftertanke kraftigt sparkar iväg en boll från spelplanen. Vem är då att 

anse som ansvarig? Är det spelaren själv eller träder ett principalansvar in för föreningen?  

Det finns ett samband mellan skadestånd och försäkring.
5
 En ansvarsförsäkring är en fördel 

dels för den skadelidande och dels för den försäkrade om denne blir skadeståndsskyldig. 

Försäkringen utgör en möjlighet för den skadelidande att få kompensation om han drabbas av 

skada och det är även en trygghet för den skadeståndsskyldige vid ett möjligt 

skadeståndsanspråk.
6
 Vanligtvis kan en anställd inte teckna en ansvarsförsäkring för skador 

som denne orsakar i sin tjänst, varför arbetsgivaren bör åläggas det ansvaret när denne 

tvärtom har möjligheten till att teckna en ansvarsförsäkring.
7
 Vissa försäkringsbolag erbjuder 

specifika föreningsförsäkringar vilka kan innehålla varierande grundskydd.
8
   

För att ta reda på vem som är principal krävs en bedömning av vem som utövar störst kontroll 

över arbetstagaren. En individuell bedömning måste ske från fall till fall och detta bidrar till 

att tillämpningen av principalansvar till viss del är oklar.
9
 Frågan som kan ställas är hur 

kontrollen av de personer som omfattas är och hur relationen mellan föreningen och dess 

medlemmar är. 

Rättspraxis på området är begränsat vilket tyder på att det finns utrymme för diskussion om 

ämnet. För att få ett vidare perspektiv av tillämpningen av principalansvaret har norsk doktrin 

och praxis studerats och jämförts med de svenska bestämmelserna. 

 

1.2 Problemformulering 

 Hur långt sträcker sig principalansvaret enligt 6:5 p. 3 SkL och hur tillämpas ansvaret i 

en idrottsförening?  

o Vem får bära ansvaret vid en ledares/medlems culpösa handling, idrotts-

föreningen i egenskap av principal eller ledaren/medlemmen? 

o Föreligger principalansvar om en arbetstagare skadar en kollega? Hur ser 

ansvarsfördelningen ut om en medlem skadar en annan medlem i en ideell 

förening?  

                                                           
5
 Prop 1972:5 s. 30 

6
 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 149–151. 

7
 A.a. s. 189–190.  

8
 Nyholm & Svensson, Idrottsföreningar, föreningshandbok om skatt, ekonomi och juridik, s. 140. 

9
 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 162.  
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o Hur tillämpas principalansvaret i Norge och vilka skillnader finns mellan det 

svenska och det norska rättssystemet avseende den här frågan? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och när principalansvaret inträder samt hur långt 

principalansvaret sträcker sig inom idrottsföreningars verksamhet i de fall en medlem eller 

ledare vållar skada. Ändamålet är även att undersöka ansvarfördelningen bland annat i de fall 

där en förälder är verksam som ledare i en ideell förening och vållar medlem eller tredje man 

skada. För att få en ytterligare infallsvinkel och en bredare kunskap fann jag det värdefullt att 

få en inblick i hur principalansvaret tillämpas i vårt grannland Norge och därmed studera 

likheter och skillnader mellan de olika rättssystemen. Jag valde att undersöka det norska 

rättssystemet med anledning av att jag ville göra en jämförelse med ett annat nordiskt land. 

Det är viktigt att veta vem som är att anse som principal och därmed kan få bära ansvaret för 

skadeståndsersättningen. Det är också viktigt att veta vem som innefattas i arbetstagar-

begreppet och dess utvidgning för att på så vis bedöma om principalen är ansvarig eller ej. En 

medlem i en förening har vanligen svårare att ersätta ett skadeståndsanspråk än vad en 

förening har.  

 

1.4 Metod 

I arbetet med författandet av uppsatsen har jag huvudsakligen använt mig av den traditionella 

juridiska metoden. Genom att ha studerat lagtext, förarbeten, doktrin och praxis har min 

avsikt varit att på så sätt ta reda på hur lagen bör tolkas och tillämpas vid olika situationer för 

principalansvar och att försöka bringa klarhet i gränsdragningen mellan när principalansvar 

föreligger eller ej inom idrottsföreningars verksamhet. Förutom de traditionella rättskällorna 

har jag även studerat riksidrottsförbundets stadgar (RF). För att komplettera den traditionella 

juridiska metoden har jag inhämtat tre praktikers uppfattningar avseende den 

försäkringsrättsliga delen angående ideella föreningar för att få en ytterligare synvinkel utöver 

doktrinen. Personerna arbetar på avdelningarna för ansvarsskador på If Skadeförsäkring och 

Folksam. Två av mina kontakter önskade vara anonyma. Grunden till mitt urval av 

försäkringsbolag var att de är allmänt kända och stora försäkringsbolag inom 

försäkringsbranschen vilket ökade mina chanser att få svar på mina frågeställningar.   
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I den inledande delen av uppsatsen redogörs för rättsläget och beskrivning av innebörden av 

begrepp såsom arbetstagare, i tjänsten och principalansvarets utvidgning genom 6:5 SkL för 

att sedan kunna undersöka vad som faller in under 3:1 SkL och 6:5 p. 3 SkL. Propositionen 

till skadeståndslagen är gammal och prejudicerande domar på området är fåtaliga. Jag har 

även använt mig av norsk doktrin och rättsfall för att göra en komparativ studie. Genom att ha 

studerat lagtext, förarbeten, doktrin och praxis i den norska rätten påvisas de skillnader som 

finns mellan det svenska och det norska rättssystemet för att få en bredare kunskap och utöka 

förståelsen för den svenska regleringen.
10

  

Av sammanställningen av uppgifterna från ansvarsskadeavdelningarna på försäkringsbolagen 

framkom att mest förekommande är arrangörsskador och arrangörsansvar och inte 

principalansvar inom ideella föreningar. Det har även inneburit en viss begränsning av 

undersökningen. 

 

1.4.1 Komparativ studie 

Ofta finns många likheter mellan rättssystemen och anledningen till det kan vara liknande 

historisk bakgrund eller samhällssystem. Liknande rättssystem kan således delas in i samma 

rättsfamilj.
11

 De nordiska rättsordningarna tillhör den romansk-germanska rättsfamiljen.
12

 

Orsaken till att Sveriges och Norges rättsystem liknar varandra är deras politiska och 

kulturella nära samband.
13

 För att kunna göra en komparativ studie av specifika delar i två 

rättssystem krävs att reglerna har likvärdiga mål.
14

 Båda rättssystemen innehåller en reglering 

om arbetsgivarens ansvar för sina arbetstagare. Som nämnts i avsnitt 7.1 hade Norge ett 

ändamål att skapa en gemensam nordisk skadeståndslag. Det är en huvudorsak till varför 

reglerna om principalansvar liknar varandra. Dock förekom principalansvaret i den norska 

rätten, i lov från 1687 (NL 3-21-2) om husbondeansvar, före den svenska då principalansvaret 

i Sverige utvecklades i och med att SkL trädde i kraft 1972.  

Användningen av förarbetet innebar en begränsning med hänsyn till att förarbetet skrevs år 

1972. Bristen på praxis angående principalansvar i ideella föreningar i Sverige och Norge har 

försvårat studien och medfört att jämförelsen av principalansvaret mellan de två rättssystemen 

                                                           
10

 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18. 
11

 A.a. s. 76.  
12

 A.a. s. 81. 
13

 Zweigert & Kötz, An introduktion to comparative law, s. 277. 
14

 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 74–75.  
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har genomförts på en allmän nivå. Rättsfallet 2001/1447 om en alpinolycka som tas upp i 

avsnitt 7.6 handlar om en idrottsanläggning och dock huvudsakligen om anläggningsansvar.  

 

1.4.2 Tidigare uppsatser berörande principalansvar 

Caroline Björk vid Linköpings universitet har år 2006 i sin uppsats med titeln 

Principalansvaret med inriktning på att en handling skall vara utförd i tjänsten – en 

komparativ studie och en kritisk analys av det svenska rättsläget behandlat principalansvar 

med fokus på att handlingen ska vara utförd i tjänsten och även beaktat tysk och engelsk rätt 

för att finna likheter och skillnader mellan rättssystemen.  

Karin Lundberg vid Linköpings universitet har år 2012 skrivit en uppsats med titeln Vem är 

principal? med fokus på att utreda vem som är principal vid uthyrning av arbetskraft inom 

bemanningsföretag.  

Utöver de två ovan nämnda uppsatserna har Johan Lindén från Lunds universitet och Elisa 

Malm från Uppsala universitet behandlat principalansvaret i allmänhet och fokuserat på 

begreppen arbetstagare, i tjänsten och på arbetsrättsliga konsekvenser och under vilka 

förutsättningar som den anställde själv kan ådra sig skadeståndsansvar. Uppsatserna besvarar 

inte mina frågeställningar eftersom fokus i förevarande uppsats är principalansvaret inom 

idrottsföreningar som inte tidigare behandlats i någon större utsträckning. Frågeställningarna, 

min komparativa studie och tolkning av principalansvaret med Norges rättssystem sätter en 

personlig särprägel på uppsatsen. 

 

1.5 Avgränsning 

En undersökning av tillämpningen av 6:5 p. 3 SkL har genomförts. Om anställningsavtal i en 

förening föreligger eller ej utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv har inte beaktats. Det centrala i 

uppsatsen är förhållandet om en medlem/ledare vållar tredje man skada. Någon utredning om 

det finns omständigheter som gör att en vd kan förorsaka principalansvar lämnas utanför 

denna studie. Idrottare på professionell nivå kommer inte att beaktas eftersom dessa oftast är 

anställda av idrottsföreningen. Centralt i uppsatsen är ungdomsidrott.  
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1.6 Disposition 

Det första kapitlet i uppsatsen innehåller en inledning till uppsatsen genom att 

problembakgrund, problemformulering, avgränsning, syfte och disposition framställs. I 

metodavsnittet redogörs tillvägagångssättet för att uppnå mitt syfte med uppsatsen. Det andra 

kapitlet innehåller tre fiktiva händelser och tre praktikers uppfattningar om principalansvar 

inom ideella föreningar. Det tredje kapitlet innehåller en bakgrund till skadeståndsrätten.  

En redogörelse av rättsfall görs löpande i texten i sitt relevanta sammanhang för att få en bild 

över hur principalansvaret tillämpas i praktiken. Det fjärde kapitlet beskriver 

principalansvarets innebörd samt olika begrepp och rekvisit som är av betydelse i samband 

med ansvarsformen. Uppsatsens femte kapitel innehåller en redogörelse för föreningar och 

bland annat idrottsföreningar som ideella föreningar samt vad principalansvar och ansvar 

gentemot tredje man innebär. I det sjätte kapitlet har jag valt att beskriva ansvarsförsäkringen 

och sambandet mellan försäkring och skadestånd. Efter en beskrivning av principalansvaret 

inom det svenska rättssystemet sker en framställning av min komparativa studie i kapitel sju. 

Kapitlet behandlar den norska skadeståndslagen samt vad principalansvar innebär enligt det 

norska rättssystemet. Det åttonde kapitlet beskriver ny lagstiftning som trätt i kraft som bidrar 

till en möjlighet av ökad kontroll över verksamma personer i en idrottsförening.  

I det nionde kapitlet följer en analys och resultatet av undersökningen. Efter en jämförelse 

mellan de båda rättssystemen följer en framställning av resultatet av den komparativa studien, 

det vill säga en sammanställning av skillnader mellan rättssystemen. Avslutningsvis följer en 

sammanfattande slutsats.   
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2 Fiktiva händelser 

2.1 Tre illustrationer  

En mycket vanlig form av ideell förening är idrottsföreningar. En viktig situation och fråga 

som illustrerar hur ansvaret i föreningen ska fördelas är förhållandet mellan ledare och tredje 

man och mellan medlem och tredje man. I praktiken förekommer sannolikt skador vållade av 

tränare eller medlem mot en medlem i en förening eller mot tredje man.  

Den första fiktiva illustrationen är en skadehändelse vållad av en ledare i en ideell förening 

mot en medlem. Ponera att ledaren under hockeyträningen oaktsamt vållar en medlem, ett 

barn på tio år, sakskada genom att tränaren försumligt tar sönder barnets utrustning i form av 

skridskor när tränarens avsikt var att hjälpa barnet att snöra på sig skridskorna. I det 

illustrerade fallet är tränaren inte anställd hos den ideella föreningen, utan denne deltar i 

verksamheten på ideell grund och är en förälder till ett barn som deltar i verksamheten. För att 

avgöra om principalansvar föreligger krävs att vissa kriterier uppfylls för att någon ska kunna 

jämställas med en arbetstagare enligt 6:5 p. 3 SkL. Den undersökningen måste göras för att på 

så sätt utreda om tränaren i detta fall skulle kunna jämställas med en arbetstagare och på så 

sätt ålägga föreningen principalansvar. Till resonemanget hör även frågan om relationen 

mellan tränaren och medlemmen kan betraktas som att tränaren är arbetsledare och 

medlemmen kan jämställas med en arbetstagare.    

Den andra fiktiva händelsen handlar om en tredje man som vållas skada av en medlem i en 

ideell förening. Anta att en besökare, B, är åskådare av en innebandymatch där ett lag i 

åldrarna 10–12 år spelar. Innebandylaget utgör en del av en ideell förening. Under matchen 

träffas B av en innebandyklubba som en spelare av ilska kastar ifrån sig. Innebandyklubban 

flyger utanför planen och träffar B:s ansikte varpå en av B:s tänder blir skadad. Av denna 

händelse följer frågorna vem som är ansvarig för skadan? Vem kan B ställa 

skadeståndsanspråk emot? Är föreningen principal i denna situation och har medlemmen en 

position som en arbetstagare enligt 6:5 p. 3 SkL? Eller som ett sista alternativ, bär 

medlemmen, innebandyspelaren själv ansvaret för sitt vållande?  

För att ytterligare belysa förhållandet mellan en ledare i en förening och en medlem omnämns 

den svenska friidrottaren och höjdhopparen Patrik Sjöberg som från elva års ålder blev utsatt 
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för sexuella övergrepp av sin tränare.
15

 Detta är möjligen ett drastiskt exempel men sannolikt 

förekommer övergrepp eller annat våld i föreningar mellan tränare och medlemmar i 

idrottsföreningar. Frågan är hur ansvaret i en sådan situation ser ut? 

 

2.2 Ställda frågor 

Förekommer principalansvar inom ideella föreningar? Hur vanligt förekommande är det att 

ett försäkringsbolag ersätter en skada som en medlem har orsakat? Har fall där sexuella 

övergrepp förekommit? 

 

2.2.1 Tre praktikers uppfattningar 

Kjell Hansen, Business Developer på If Skadeförsäkring AB, uttryckte sin bild av skade- och 

försäkringssituationen angående ideella föreningar. Hans uppfattning var att riskförhållandet 

varierar stort mellan till exempel en mindre Korpförening och en elitförening. Relativt vanligt 

är förekommandet av fall av arrangörsskador där en anläggning är bristfälligt 

säkerhetsutrustad. Hansen poängterade även vikten av skadeståndsansvarsfrågan under 

idrottsutövning vad gäller spelare mot spelare. Fall liknande Patrik Sjöbergs om sexuella 

övergrepp har inte tagits upp hos If. Orsaken, menade Hansen, är den emotionella 

påfrestningen för den skadelidande. Statistik avseende hur ofta skadeståndsersättning betalas 

ut av försäkringsbolaget offentliggörs inte. Hansen hade även den uppfattningen att i det fallet 

en förälder agerar tränare i en ideell förening anses de inte vara anställda av föreningen, utan 

de agerar som volontärer. Om en tränare i en sådan situation vållar en tredje man skada vill 

han inte benämna det principalansvar men föreningen anses vara ansvarig. Att inte erhålla lön 

är heller inte ett argument för att inte föreningen får stå som ansvarig för en skadevållande 

ledare.
16

 

En källa på avdelningen för ansvarsskador på Folksam i Stockholm uttryckte att det 

förekommit skador gällande principalansvar i ideella föreningar hos försäkringsbolaget. 

Eftersom omfattningen av arrangemangen skiljer sig krävs vid vissa tillfällen 

tilläggsförsäkring för föreningen. Ett praktiskt exempel på där ersättning betalats ut är 

arrangörsskador när staket varit dåligt förankrade.
17

 Genom stark vind blåste staketet ner och 

                                                           
15

 Salö F, Sjöberg: Tränaren utsatte mig för sexuella övergrepp, www.svt.se/nyheter. 
16

 Kjell Hansen, Business Developer på If Skadeförsäkring AB. 
17

 På grund av sekretess nämns inga föreningars namn. 

http://www.svt.se/nyheter
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hamnade på publiken. Principalansvar ansågs vara aktuellt och därmed svarade hela 

föreningen för skadeståndsanspråket. Uppgiften en medlem utför är på föreningens vägnar. 

Statistiskt sett är det inte vanligt förekommande med skador vållade av en förening eller dess 

medlemmar. Anmälan om fall av sexuellt utnyttjande av barn av en tränare har avdelningen 

för ansvarsskador på Folksam inte erfarenhet av.   

Den sista telefonkontakten genomfördes med If:s avdelning för ansvarsskador. Ett exempel på 

där en medlem i en förening vållade skada inträffade vid en brukshundsklubb. Ett tält som var 

uppställt var inte fäst ordentligt vilket ledde till att tältet flög iväg och skadade en bil som stod 

på parkeringen. Bilägaren riktade krav mot medlemmen som uppfört tältet på ett bristande 

sätt. Föreningen blev i detta fall ansvarig, principalansvar tillämpades trots att det inte 

uttryckligen uttalades.
18

  

Praktikernas yttrande från ansvarsskadeavdelningarna på If Skadeförsäkring samt Folksam 

poängterade att arrangörsskador såsom bristfälliga anläggningar är relativt vanligt och att den 

skadevållandes försäkringsbolag har utbetalat ersättning till skadelidande. Vid en 

arrangörsskada får föreningen bära ansvaret enligt 2:1 SkL. Står det klart att en skada har 

vållats av en medlem eller tränare i föreningen kan föreningen däremot få bära ansvaret 

genom principalansvar enligt 3:1 och 6:5 p. 3 SkL.   

                                                           
18

 Avdelningen för ansvarsskador på If Skadeförsäkring AB. 
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3 Skadeståndsrätt 

3.1 SkL:s historia 

Grundprincipen för skadeståndsrätten i Sverige är att skadeståndsersättningen ska kompensera 

den skadelidande för skadan och försätta denne i samma ekonomiska situation som innan 

skadan inträffade. SkL reglerar främst skadeståndsansvar vid utomobligatoriska förhållanden. 

I övriga fall vid kontraktsförhållanden reglerar oftast parterna själva skadeståndsansvaret 

sinsemellan genom avtal.
19

 SkL är den första allmänna svenska skadeståndslagen. Lagens 

första paragraf beskriver ett vidsträckt område för SkL:s tillämpning. Lagen kan tillämpas 

både i kontraktsförhållanden och i utomobligatoriska förhållanden beroende på vad som har 

avtalats. Vad som kan göra skadeståndsrätten svåröverskådlig är att en stor del av regler och 

principer om skadeståndsansvar är införda genom rättspraxis. Regler om det strikta 

skadeståndsansvaret finns bland annat reglerat i kapitel 32 miljöbalken (1998:808) (MB), 

vilket visar på att SkL bara reglerar en del av den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Flera 

begrepp som nämns i lagen, exempelvis vårdslöshet, måste bedömas genom tolkning av 

förarbeten och praxis eftersom en definition av begreppet saknas i lagen.
20

  

I mitten av 1800-talet, till följd av den straffrättsliga reformen upphörde användandet av boten 

och skadestånd kom istället att tillämpas. Dock placerades de allmänna skadeståndsrättsliga 

reglerna i strafflagens sjätte kapitel och detta förblev oförändrat till och med SkL:s 

ikraftträdande 1972. Culparegeln har sedan dess varit den centrala skadeståndsrättsliga 

principen som innebär ansvar för uppsåt eller vållande. Före SkL:s tillkomst var gällande rätt 

angående arbetsgivarens principalansvar oklart men i och med SkL:s ikraftträdande skapades 

en regel om principalansvaret.
21

 Härmed kunde en arbetsgivare bli skadeståndsskyldig när 

skada vållats av en underordnad anställd.
22

  

Före 1972 års lag var huvudregeln den att en arbetsgivare endast ansvarade vid 

utomkontraktuellt förhållande om en arbetstagare agerade inom arbetsgivarens drifts- eller 

arbetsledning vid sak- och personskada. Arbetsgivaren ansvarade således inte om 

arbetstagaren hade en tjänst i underordnad ställning. Tvärtom var situationen om vållandet 

                                                           
19

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 25. 
20

 A.a. s. 29–30. 
21

 A.a. s. 31–33, 127. 
22

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – En kommentar, s. 18. 
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skett i ett kontraktsförhållande där den anställde hade en underordnad tjänst och om denne 

hade en ansvarsfull ställning.
23

  

Enligt gällande rätt före SkL fick den skadelidande inte ett skäligt skydd eftersom det 

vanligaste var att han endast kunde kräva arbetstagaren på skadestånd och denne hade inte 

alltid möjlighet att betala ersättning. Enligt propositionen bör således arbetsgivaren bära den 

största risken för skadeståndsanspråk. Möjligheten till att teckna ansvarsförsäkring och dennes 

plikt att organisera verksamheten talar för att övervältra ansvaret på arbetsgivaren. Genom 

bestämmelsen i 6:5 SkL utvidgas arbetsgivarens ansvar vid vållande av skada av personer 

som likställs med arbetstagare.
24

 Rättspraxis med tillämpning av 3:1 SkL är begränsad och 

den praxis som framkom före 1972 års lag kan inte benämnas som aktuell, således måste 

tolkning och hjälp hämtas från propositionen till SkL. Regeln som lyder enligt 3:1 p. 1 SkL 

återfinns även i övrig nordisk rätt, därav är detta till fördel vid en jämförelse mellan 

rättssystemen.
25

 3:1 SkL förändrades i och med 2001 års lagstiftning
26

 och de olika 

skadetyperna såsom sak- och personskada, ren förmögenhetsskada och kränkning nämns i 

punkterna 1–3 i paragrafen.
27

   

Skadeståndets funktion är som ovan nämnt dels reparation till den skadelidande, dels att det 

ska verka preventivt för att förhindra att skador ska uppkomma som kan föranleda 

skadeståndsanspråk.
28

  

                                                           
23

 Prop 1972:5 s. 212. 
24

 A.prop. s. 212, 215. 
25

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – En kommentar, s. 85. 
26

 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207), SFS 2001:732. 
27

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – En kommentar, s. 83. 
28

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 42. 
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4 Principalansvar 

4.1 Ansvarsformens innebörd 

Principalansvaret innebär ansvar för någon annans vårdslöshet i tjänsten enligt 3:1 SkL. En 

arbetsgivare har således ett skadeståndsansvar om en arbetstagare vållar personskada, 

sakskada, ren förmögenhetsskada genom brott eller kränker någon i tjänsten. För att 

principalansvar ska föreligga krävs det specifika rekvisitet att den skadevållande personen ska 

vara arbetstagare i tjänst hos någon. De som räknas till det civilrättsliga arbetstagarbegreppet 

där förhållandet regleras av ett tjänsteavtal uppfyller detta rekvisit. Okontrollerade 

arbetstagare, det vill säga någon som arbetar i hemmet och de flesta beroende 

uppdragstagare
29

 omfattas också av arbetstagarbegreppet. Om någon är tillfälligt anställd 

innefattas denne också i arbetstagarbegreppet. Om en person sedermera inte ses som en 

arbetstagare enligt förutsättningarna i 3:1 SkL kan ett ansvar eventuellt föreligga enligt 6:5 

SkL.
30

 Arbetsgivaren kan bli ansvarig för sitt eget handlande enligt principen culpa in 

eligendo vel instruendo vel inspiciendo som innebär vållande vid valet, instruktionen och 

övervakningen av sina anställda eller dem som anlitas.
31

  

Principalansvaret innebär att skadeståndsansvar kan föreligga för arbetsgivaren trots att culpa 

ej nödvändigtvis kan styrkas hos honom själv. En jämförelse kan göras mellan strikt ansvar 

och principalansvar eftersom arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig trots att han själv ej varit 

vårdslös.
32

  

Ett samband kan dras mellan prevention och principen att arbetsgivaren blir 

skadeståndsskyldig trots att denne ej handlat culpöst. Sambandet är att möjligheten finns att 

ålägga arbetsgivaren skadeståndsansvar om denne inte övervakar sin verksamhet och sina 

anställda för att undvika skador i största möjliga mån. Principalansvaret innebär att 

kostnaderna för ett skadeståndsanspråk placeras hos arbetsgivaren. Ett argument för att 

kostnaden placeras hos arbetsgivaren är att denne har större möjlighet till att kunna ersätta den 

skadelidande på grund av arbetsgivarens möjlighet att teckna ansvarsförsäkring som innefattar 

hans arbetstagares culpösa handlingar. En arbetstagare har inte enligt försäkringspraxis någon 

möjlighet till att teckna en ansvarsförsäkring som täcker skador som en arbetstagare orsakar i 

                                                           
29

 Se avsnitt 1.1. 
30

 Prop 1972: 5 s. 471–472. Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – En kommentar, s. 85. 
31

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 151, 142. 
32

 A.a. s. 153.  
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tjänsten. Arbetsgivarens principalansvar är alltså ett sätt att placera kostnaden för de person-

och sakskador som en arbetstagare vållar i sin tjänst. Förr kunde en arbetsgivare utöva 

regressrätt mot sin arbetstagare motsvarande vad arbetsgivaren hade ersatt den skadelidande. 

Om fallet var så att en skadelidande vände sig direkt mot arbetstagaren fanns det ingen chans 

för denne att återkräva av arbetsgivaren vad arbetstagaren betalat. I dag är dock arbetstagares 

skadeståndsansvar begränsat enligt regeln i 4:1 SkL och kravet synnerliga skäl måste 

föreligga för att arbetstagaren själv ska ådra sig skadeståndsskyldighet.
33

  

 

4.2 Terminologi 

För att få en förståelse för principalansvaret krävs en förklaring av vissa begrepp och 

innebörden av dessa såsom arbetstagare, i tjänsten och den utvidgning som finns av 

arbetstagarbegreppet i 6:5 p. 3 SkL.  

 

4.2.1 Arbetstagare enligt 3:1 SkL 

Vem som är arbetstagare framgår inte direkt av lagtexten i 3:1 SkL. För att veta vilka som 

likställs med arbetstagare enligt 6:5 SkL är det nödvändigt att inledningsvis klargöra vem som 

är en arbetstagare enligt 3:1 SkL. Enligt propositionen
34

 till SkL ska arbetstagarbegreppet 

bedömas enligt andra civilrättsliga lagar såsom exempelvis inom arbetsrätten. I och med 

SkL:s ikraftträdande utökades principalansvaret i utomkontraktuella förhållanden till att 

omfatta alla arbetstagare vid deras orsakande av skada. Tidigare omfattade principalansvaret 

endast anställda i ledande ställning.
35

 Regeln i 3:1 SkL ska enligt propositionen tillämpas när 

en person anlitas av principalen genom ett tjänsteavtal. Av väsentlig betydelse är om det 

föreligger ett subordinationsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, vilket 

innebär i vilken utsträckning arbetsgivaren har befogenhet att bestämma över arbetets 

tillvägagångssätt och utöva kontroll över arbetstagaren.
36

 Principalen ansvarar dock även för 

den eller de som utövar kontroll för principalens räkning. Även om en person har en ställning 

där han inte behöver följa order av den högsta ledningen är en arbetstagarställning möjlig. 

Överläkaren på ett sjukhus, för att nämna ett exempel, är i förhållande till ledningen 

arbetstagare trots att ledningen inte kan ge instruktioner till överläkaren. Den rättspolitiska 

                                                           
33

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 153–155.  
34

 Prop 1972:5 s. 471. 
35

 Se Bengtsson, Skadeståndslagen 3:1, lagkommentar not 33, 2013-11-26, Karnov juridik. 
36

 Prop 1972:5 s. 472.  
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synvinkeln gör omfattningen av personer som innefattas i arbetstagarbegreppet vidare enligt 

tolkning av SkL jämfört med vad begreppet innefattar i civilrättslig mening inom arbetsrätten. 

Principalansvar bör föreligga för den med möjlighet att teckna ansvarsförsäkring och som 

anlitat någon för att utföra arbete.
37

  

 

4.2.1.1 Fel eller försummelse 

Ytterligare ett rekvisit som ska vara uppfyllt enligt 3:1 SkL är att fel eller försummelse måste 

föreligga för principalansvar. Begreppet fel kan likställas med oaktsamma handlingar och 

begreppet försummelse innebär en oaktsam underlåtenhet att handla. Som tidigare nämnts 

förutsätts culpa för skadeståndsskyldighet, trots detta nämns inte begreppet i bestämmelsen 

3:1 SkL. Båda begreppen fel och försummelse anses innefatta vållande. Vid åsidosättande av 

aktsamhetsnormer som culparegeln grundar sig på, föreligger alltid en skadevållande 

handling. En av grunderna inom skadeståndsrätten är att bevisbördan för skada åligger den 

skadelidande, denne har att bevisa att någon handlat på ett felaktigt eller försumligt sätt. 

Förhållandet att någon i verksamheten har varit vållande men att ingen specifik person kan 

utses ansvarig leder trots det till principalansvar för arbetsgivaren. Detta kallas för anonyma 

fel. Principalansvar kan även åläggas vid kumulerade fel, vilket innebär att om flera mindre 

oaktsamma handlingar har förekommit hos flera olika personer leder det sammantaget till ett 

culpöst handlande i verksamheten.
38

 

 

4.2.1.2 I tjänsten 

Det sista rekvisitet som nämns i 3:1 p. 1 SkL är att skadan ska vara vållad i tjänsten för att 

principalansvar ska föreligga. Det är i huvudsak två spörsmål som bör beaktas vid 

bedömningen om skadan inträffat i tjänsten eller ej. Till att börja med måste en bedömning 

göras med hänsyn till förutsebarheten för att undersöka i vilken mån en arbetsgivare kan 

förutse att en arbetstagare handlat på ett visst sätt. Vid den andra bedömningen beaktas vilken 

typ av möjlighet till kontroll en arbetsledning kan ha haft vid skadans inträffande.
39

 En 

                                                           
37

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 156.  
38

 Prop 1972:5 s. 469. SOU 1964:31 s. 79. 
39

 Bengtsson & Strömbäck, En kommentar till skadeståndslagen, s. 90. 
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handling måste ha gått att förutspå för att principalansvar ska kunna aktualiseras. I övrigt får 

arbetsgivaren anses ansvara för skada som sker inom arbetet.
40

  

För att arbetsgivaren ska åläggas ansvar för skador som orsakats utanför arbetsplatsen krävs 

att det finns ett funktionellt samband med arbetsuppgiften för att 3:1 SkL ska vara tillämplig. 

Generellt sett gäller att det är den skadevållande handlingens karaktär som avgör om 

funktionellt samband anses föreligga mellan handlingen och arbetsuppgiften.
41

 Enligt 

propositionen ställs förhållandevis låga krav på ett funktionellt samband till tjänsten om 

arbetsgivaren haft faktisk möjlighet till att kontrollera arbetstagaren. Om skadan sker på den 

ordinarie arbetsplatsen torde principalansvaret sträcka sig långt. Däremot måste strängare krav 

ställas på sambandet mellan den skadevållande handlingen och arbetstagarens arbetsuppgifter 

i sådana situationer som innebär tillfälliga sysslor som uträttas för någon annan, till exempel 

om man hjälper en vän med trädgårdsarbete. Det som personen gör under den tid som denne 

uträttar den tillfälliga sysslan är ur principalens synvinkel irrelevant, såtillvida om inte 

handlingen har direkt samband till sysslan som personen har anlitats för.
42

  

Medhjälpare som avses i 6:5 SkL är vanligtvis relativt självständiga personer. Av den orsaken 

kan endast handlingar som direkt sammankopplas med arbetsuppgiften anses vara utförda i 

tjänsten.
43

 Svanbergs tolkning är att de situationer som har direkt koppling till 

idrottsutövningen får anses innefattas ”i tjänsten”. Möjligheten att utöva kontroll vid en 

taktikgenomgång före match är större än ombytet efter matchen, vilket då delvis förklarar när 

principalansvar föreligger.
44

   

Enligt 3:1 p. 2 och 3 SkL ansvarar en arbetsgivare för ren förmögenhetsskada om den vållats 

genom brott, likaså är brott ett rekvisit för ansvarighet vid kränkning enligt 3:1 p. 3 SkL. Ett 

förtydligande av hur begreppet i tjänsten har använts i praktiken är bland annat genom 

rättsfallet NJA 1948 s. 262. Rättsfallet handlade om en spårvagnsförare som inte var i 

tjänstgöring men som reste med spårvagnen och avvisade en berusad person. Den lediga 

föraren talade inte om för den tjänstgörande föraren vad som försiggick och det resulterade i 

att spårvagnen började köra och passageraren skadades. HD bedömde att båda personerna 

handlat på ett sätt som gjorde att spårvagnsbolaget ådrog sig skadeståndsskyldighet.  

                                                           
40

 Prop 1972:5 s. 481. 
41

 A.prop. s. 479–480.  
42

 A.prop. s. 481–482.  
43

 Bengtsson & Strömbäck, En kommentar till skadeståndslagen, s. 92.  
44

 Svanberg, Idrottsjuridisk skriftserie (2006), s. 286. Bengtsson & Strömbäck, En kommentar till 

skadeståndslagen, s. 92. 
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Ytterligare ett rättsfall som belyser gränsdragningen mellan vad som anses vara en handling i 

eller utanför tjänsten är NJA 2000 s. 639. En advokat utförde ett uppdrag som 

boutredningsman och förorsakade en ren förmögenhetsskada när han varit oaktsam genom att 

underlåta att bevaka ett testamente. Uppdraget var av personlig art men trots detta ansågs 

advokaten ha orsakat skadan i tjänsten vilket föranledde principalansvar.    

  

4.2.2 Bestämmelsen enligt 6:5 p. 3 SkL  

Bestämmelsen i 6:5 SkL tillkom på Lagrådets begäran. Bestämmelsen innebär att 3:1 och 4:1 

SkL är tillämpningsbara på andra kategorier som inte faller in under det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet, det vill säga utvidgningen enligt 6:5 p. 3 SkL. Det finns dock 

gränsdragningssvårigheter i samband med 6:5 p. 3 SkL om vad som faller inom eller utanför 

bestämmelsen.
45

 Regeln omfattar även tillfälliga sysslor eller uppdrag. En bedömning av om 

någon anses som arbetstagare är inte nödvändig i den situationen där uppdragsgivaren 

bestämmer över arbetets utförande och utövar kontrollen över arbetstagaren, i sådana fall 

aktualiseras principalansvaret enligt 3:1 SkL. Principalansvaret gäller också vid vederlagsfria 

tjänster, exempelvis om någon hjälper sin granne med ett husbygge som likväl hade kunnat 

utföras av en fackman. Vad gäller vardagliga sysslor såsom hjälp med gräsklippning får 

personen som utför sysslan själv ansvara för det.
46

 För att illustrera situationen av tillämpning 

av 6:5 p. 3 SkL är rättsfallet NJA 1981 s. 929 av stor betydelse. Fallet handlade om en flicka 

som var ute på en ridtur, hästen blev skrämd och backade varpå en bil skadades. Ägaren till 

bilen gjorde gällande ett skadeståndsanspråk mot hästägaren på den grunden att förhållandet 

mellan flickan och hästägaren kunde jämställas som ett anställningsförhållande när flickan 

ridit hästen för ägaren. HD ansåg dock att flickan inte kunde ses som skötare till hästen och 

ridningen hade inte utförts som en tjänst för hästägarens räkning. Därav ogillades 

skadeståndsanspråket.  

Ett annat uppdrag som likställs med arbetstagare är funktionärer i en idrottsförening vid 

organiserade arrangemang.
47

 I förarbetet till SkL uttrycks dock skiljaktiga åsikter angående 

frågan om principalansvar föreligger för funktionärer, vilket redogörs för i detta kapitel. 

Hellner menade att vad som anses likställt med ett anställningsförhållande enligt 6:5 SkL 

varierar med tiden och vanor. Han menar att numera utförs ofta tillfälligt arbete av en 

                                                           
45

 Prop 1972:5 s. 472, 633. 
46

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – En kommentar, s. 424. 
47

 Prop 1972:5 s. 474–475. 
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familjemedlem åt någon som inte har möjlighet att utföra arbetet och detta förhållande kan 

inte anses vara liknande det i ett anställningsförhållande. Därav bör man vid tolkning av 

motiven ta hänsyn till vad som vid tillfället är att anse som sedvana. I förarbetena anges 

specifikt att principalansvar föreligger om en familjemedlem eller vän hjälper till med 

arbetsuppgifter utan att få betalt. Arbetsuppgifterna ska vara av det slag att en utomstående 

person hade kunnat anställas för att utföra uppgiften.
48

  

En funktionärs arbete utan vederlag vid ett idrottsligt arrangemang som vållar tredje man 

skada utgör ett gränsfall om principalansvaret gäller eller ej. Kommittén ansåg i sina 

uttalanden i förarbetet att arrangören bör kunna åläggas principalansvar vid en sådan situation, 

däremot anförde Svea hovrätt i sitt remissyttrande en tveksamhet inför en sådan situation och 

yttrade att ett idrottsligt arrangemang snarare är en fritidssysselsättning under lösa 

organisationsformer och att arrangören inte kan åläggas en sådan tillsynsplikt som gör att 

principalansvar blir aktuellt. Departementschefen anslöt sig till kommitténs åsikt och uttalade 

att i det fall en ideell förening anordnar ett arrangemang för att få in lite medel till föreningen 

med funktionärer i en mera strukturerad organisationsform, bör det inte ses orimligt att anse 

dessa som arbetstagare och därmed ålägga föreningen principalansvar. Motsatt gäller om till 

exempel en villaägareförening anordnar arrangemang såsom tävlingar för barnen och 

föräldrarna agerar funktionärer. I en sådan situation kan föreningen inte åläggas ansvar för 

skada som exempelvis en förälder orsakar en tredje man.
49

       

Enligt en tolkning utifrån föreningsrörelsens perspektiv bör sambandet, för att avgöra om 

skadan skett ”i tjänsten”, mätas mellan handlingen och idrottsutövningen istället för mellan 

handlingen och arbetsuppgiften. Den strängare gränsdragningen innebär således att sambandet 

mellan handlingen och idrottsutövningen måste vara starkare. För dessa personer som 

omfattas av 6:5 p. 3 SkL är möjligheten till kontroll oftast mindre på grund av att de är relativt 

självständiga.
50

  

En medhjälpare som uppträder som en självständig företagare
51

 bör inte omedelbart uteslutas 

ur kretsen för att vara en arbetstagare. I bedömningen måste beaktas om medhjälparen 

ekonomiskt sett, har en beroendeställning till sin uppdragsgivare och på vilket sätt 

medhjälparen utför arbetet gentemot sin uppdragsgivare. Uppdragtagarens självständiga 

                                                           
48

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 272. Prop 1972:5 s. 474. 
49

 NJA II 1972 s. 624. Prop 1972:5 s. 474–475. 
50

 Bengtsson & Strömbäck, En kommentar till skadeståndslagen, s. 92.  
51

 En självständig företagare är någon som utför uppdrag åt någon annan utan att vara anställd av denna, 

www.ne.se, sökord: Självständig företagare.  

http://www.ne.se/
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ställning behöver nödvändigtvis inte utesluta principalansvar för uppdragsgivaren. Ett 

uppdrags- eller entreprenadavtal hindrar inte att principalansvar kan föreligga om förhållandet 

mellan parterna är mera likvärdigt ett anställningsförhållande. Följden av den tillämpningen 

av paragrafen skulle till exempel vara att en hantverkare som anlitats flertalet gånger av en 

fastighetsägare skulle kunna komma att falla in under 6:5 SkL trots att inget tjänsteavtal 

föreligger mellan fastighetsägaren och hantverkaren. Om arbetet i praktiken liknar ett 

anställningsförhållande bör ett entreprenad- eller uppdragsavtal inte utesluta ett 

principalansvar. Arbete som utförs utan vederlag torde inte innebära att någon är arbetstagare 

i civilrättslig mening. Dock bör bedömningen ske av förhållandet mellan principalen och 

medhjälparen och om arbetet utförs på så vis att det från ett opartiskt perspektiv är att uppfatta 

som ett anställningsförhållande. Om vederlag utgår eller ej är oväsentligt för den 

skadelidande.
52

  

I rättsfallet NJA 1994 s. 162 hade deltagare i en modellflygtävling orsakat skada på gröda när 

de hämtade sina plan på ett gärde. Uppsala Flygklubb hade under lång tid arrenderat flygfältet 

av kommunen och HD menade att Uppsala Flygklubb fick bära ansvaret i kommunens ställe. 

Omständigheten att Solna Modellsportklubb arrangerade tävlingen inverkade inte på 

ansvarsfördelningen. Sett utifrån ett vittomfattande skadeståndsrättsligt perspektiv ansvarade 

flygklubben för skadorna mot jordbrukaren på grund av det långvariga arrendet av marken. 

Marken var även utformad för flygklubbens verksamhet.
53

 Fallet bör inte tolkas som att 

principalansvar generellt ska tillämpas för ideella föreningar i det fallet en medlem orsakar 

skada.
54

  

En jämförelse till detta kan också göras med beaktande av rättsfallet NJA 1942 s. 434 om en 

idrottsförenings ansvar för skada på grund av en hal estrad vid en solodansös uppträdande på 

en anordnad fest. Dansösen var inte medlem i idrottsklubben utan i ett artistsällskap men 

utförde ett uppdrag att uppträda på en anordnad fest av idrottsföreningen. Scenen var dock på 

grund av regn i vått och halt skick som ledde till att dansösen halkade under hennes 

uppträdande. Dansösen och artistsällskapet hade innan föreställningen uppmanat 

idrottsföreningens ordförande att torka av scenen, vilket endast skett genom att sopa bort 

vatten med en kvast vilket innebar att golvet var halt och andra åtgärder borde ha vidtagits. 

Således yrkade dansösen skadestånd av föreningen för hennes inkomstbortfall och 

                                                           
52

 NJA II 1972 s. 623. 
53

 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 253.  
54

 A.a. s. 253.  Se föregående sida om principalansvar när funktionärer vid ett arrangemang i en mera 

strukturerad organisationsform är verksamma för att få in lite medel till verksamheten. 
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personskada. Dansösen ansågs inte oförsiktig genom underlåtelse av att kontrollera scenen, 

därav fastställde HD HovR:ns domslut som innebar att föreningen ansågs skyldig till 

dansösens skada på grund av att hon halkade. Det ålåg idrottsföreningen att underhålla scenen 

så att den uppträdande inte riskerade att utsättas för skada. 

 

4.3 Principalansvar för skada mellan medarbetare 

Som huvudregel gäller att en arbetsgivare inte ansvarar för skada som en arbetstagare vållar 

en annan arbetstagare. Undantag gäller om arbetsgivaren själv har orsakat skadan eller om 

hans drifts- eller arbetsledning är orsaken till skadan.
55

 Om någon som tillhör arbetsgivarens 

drifts- eller arbetsledning vållar en tredje man skada får arbetsgivaren bära ansvaret.
56

 En 

utveckling har skett på området, om en arbetstagare delges särskilda tekniska arbetsuppgifter 

och i det fallet vållar en annan arbetskamrat skada kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig 

enligt principen om ansvar för vållande av anställd som har anförtrotts särskild ansvarsfull 

uppgift. Om arbetsgivarens arbetstagare skadas av en anlitad självständig medhjälpare 

ansvarar inte arbetsgivaren för en sådan skada.
57

   

 

4.4 Uppsåtliga handlingar 

Om ett uppsåtligt brott begås av en arbetstagare och det har samband med tjänsten kan 

arbetsgivaren få bära ansvaret.
58

 Det är handlingens karaktär som avgör om handlingen anses 

ha samband med arbetstagarens tjänst och att arbetsgivaren således åläggs principalansvar. 

Försiktighet måste vidtas när det gäller uppsåtliga skadevållande handlingar för att undvika att 

arbetsgivaren får ansvara för orimliga handlingar. Förutom funktionellt samband med tjänsten 

måste det ha funnits en risk och förutsebarhet att en speciell typ av skadevållande handling 

kan förekomma i verksamheten.
59

 Så kallade abnormhandlingar, helt opåräkneliga från 

arbetsgivarens synvinkel, ansvarar inte arbetsgivaren för. Dessa handlingar är exempelvis 

dråp eller sabotagehandlingar.
60
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Ansvaret för en medhjälpare faller in under regeln i 6:5 SKL och de har oftast en ställning där 

arbetsgivaren har mindre möjlighet till att kunna kontrollera och styra hur arbetsuppgifterna 

ska ske. Det innebär att en person som faller under 6:5 SkL har en mera självständig ställning. 

Ett exempel är en situation där en vän hjälper till med ett stugbygge. Endast de handlingar 

som har direkt samband med arbetsuppgiften kan anses utförda i tjänsten. Handlingar som 

sker under en paus ansvarar personen för själv. När det gäller en arbetstagare enligt 3:1 SkL 

gäller att principalen även ansvarar för arbetstagarens handlingar under en paus. I fall där 6:5 

SkL är tillämplig då inget tjänsteavtal föreligger är antagligen principalansvar inte aktuellt vid 

uppsåtliga handlingar i egenskap av stöld och misshandel.
61
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5 Föreningar 

5.1 Vad är en förening? 

En förening är en associationsform. För att en association ska uppstå krävs att två rekvisit 

uppfylls. Det första är att det ska finnas ett avtal om samverkan och det andra är att parterna 

ska ha ett gemensamt ändamål med associationen. För att bilda en association krävs att flera 

personer sammansluter sig för att uppnå ett gemensamt mål.
62

 Av associationstypen förening 

finns det två olika slag. Den ena är ekonomisk förening och den andra benämns ideell 

förening. Med en förening menas att det är en öppen association där en medlem kan ansluta 

sig eller lämna föreningen utan att några ändringar i stadgarna behöver göras, enligt 3:1 lagen 

(1987:667) om ekonomiska föreningar (EFL).  Föreningsfriheten är en grundläggande fri- och 

rättighet vilket regleras i regeringsformen 2:1 p. 5. Friheten innebär en rätt att sammansluta 

sig med andra för enskilda och allmänna syften.  

 

5.2 Ideell förening 

Den största skillnaden mellan en ekonomisk förening och en ideell förening är att en ideell 

förening inte bedriver en ekonomisk verksamhet för att främja medlemmars intressen.
63

 För 

ideella föreningars verksamhet finns ingen lag. Lagförslag och motioner som lagts fram 

genom åren har kritiserats. Ett argument mot att lagstifta är att ideella föreningar omfattar 

många olika typer av organisationer inom olika områden, till exempel fackliga organisationer 

eller mindre samhällsorganisationer och det är komplext att finna en gemensam lagstiftning 

som skulle lämpa sig för alla dessa områden. Tillämpningen av rättskällor till en ideell 

förening är rättspraxis och allmänna rättsprinciper vilka är av stor betydelse vid avsaknaden 

av lagstiftning.
64

 Intern praxis tillämpas också vid sidan av stadgarna som rättskälla.
65

 Vissa 

specifika lagar kan dock bli tillämpliga i de fall en ideell förening är en näringsidkande ideell 

förening. Är fallet sådant har föreningen en bokföringsplikt och måste därmed följa 

bokföringslagens (1999:1 078) (BFL) bestämmelser. De näringsidkande ideella föreningarna 

måste registrera sig i handelsregisteret. En definition av ideell förening saknas och därför 

tillämpas definitionen i 3:1 EFL om ekonomiska föreningar motsatsvis. Inom kategorin 
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ideella föreningar existerar tre typer av ideella föreningar. Den första typen är en förening 

som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen genom icke-ekonomisk verksamhet, den 

andra typen främjar ideella intressen genom icke-ekonomisk verksamhet och den sista typen 

av ideell förening främjar ideella intressen genom ekonomisk verksamhet. Till den första 

kategorin hör till exempel fackföreningar och till den andra kategorin, som belyses närmare, 

hör idrottsföreningar. Även politiska parter, religiösa samfund och sällskapsföreningar 

benämns inom den andra kategorin. Hemslöjdsföreningar tillhör den tredje kategorin.
66

  

 

5.2.1 Bildande av en förening 

Antalet medlemmar som krävs för att bilda en ideell förening är inte preciserat men genom en 

analogi av EFL bör minst tre medlemmar vara ett rimligt antal. I det ögonblick som en ideell 

förening bildas blir den en juridisk person vilket innebär att den får rättskapacitet som gör att 

föreningen kan förvärva rättigheter och ådra sig skyldigheter samt föra talan inför domstol. 

För att det juridiskt sett ska föreligga en förening krävs en sammanslutning av juridiska 

och/eller fysiska personer som upprättar stadgar genom avtal och som arbetar för ett 

gemensamt mål under en specifik tidsperiod. I stadgarna måste föreningens namn, ändamål 

och hur besluten ska fattas specificeras.
67

  

 

5.2.2 Ansvar 

Det finns ofta en styrelse i föreningen vars uppdrag är att företräda föreningen och sluta avtal 

gentemot tredje man. Om en vd finns kan denne företräda och binda föreningen om det avser 

den dagliga verksamheten. Ett skadeståndsansvar kan åläggas en styrelseledamot eller revisor 

som agerat oaktsamt eller vårdslöst under deras utförande av uppdrag så att föreningen 

skadats.
68

  Eftersom de flesta ideella föreningar inte är registrerade är det enda sättet för en 

tredje man att få information om avtalsparten att begära utdrag ur stämmo- och 

styrelseprotokoll samt ur föreningens stadgar.
69
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5.2.3 Ledning och organ 

I en ideell förening kan det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består ofta av en förenings 

styrelse. Föreningen har friheten genom sina stadgar att delegera arbetsuppgifter inom 

föreningen från styrelse till vd:n och arbetsutskott. Uppgifter som en vd övertagit från en 

styrelse kan ådra vd:n skadeståndsansvar vid felaktigt handlande.
70

 Det finns inget krav på att 

en ideell förening ska ha en revisor, dock är det vanligt förekommande.
71

  

Föreningsstämman är det beslutande organet i en ideell förening. Genom den kan 

medlemmarna i föreningen delta i beslutsfattandet.
72

 Föreningsstämman väljer styrelsen som 

är det verkställande organet. De ansvarar för de anställda, bokföring och förvaltning.
73

  

 

5.2.4 Riksidrottsförbundet 

Riksidrottsförbundets (RF) uppgift är att stötta vid organisation av idrottsföreningar. 

Idrottsföreningarna är uppdelade inom olika specialidrottsförbund (SF).
74

 RF har även som 

uppgift att företräda idrottsrörelsen i kontakten med myndigheter. En förening måste ansöka 

om att bli medlem i ett SF, blir den antagen blir föreningen även medlem i RF. Ett krav för att 

antas som medlem är att föreningens stadgar ska vara upprättade efter RF:s stadgar.
75

 Det är 

inget krav att en förening måste vara ansluten till RF men det medför vissa fördelar. Till 

exempel kan föreningen få bidrag från kommunen om den är medlem i RF.
76

 12 § RF:s 

stadgar reglerar på vilken grund en medlem får uteslutas. En medlem får uteslutas om denne 

underlåtit att betala sin medlemsavgift, motarbetat föreningens ändamål eller påtagligt skadat 

föreningens intressen. Enligt 33 § RF ska en tvist mellan medlem och förening avgöras via 

skiljeförfarande om inte annat är föreskrivet.
77

 Idrottsföreningar som är medlemmar i RF finns 

registrerade, i övrigt registreras oftast inte en ideell förening. För de föreningar som betalar ut 

löner krävs att de registrerar sig hos Skatteverket.
78
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5.2.5 Försäkringsmöjlighet 

En styrelseansvarsförsäkring kan tecknas av en förening, den gäller för styrelser i registrerade 

idrottsföreningar. Om en förening är registrerad hos RF ingår viss försäkring men den kan 

behöva kompletteras. Ett exempel på ett tillägg till den ordinarie föreningsförsäkringen är en 

styrelseansvarsförsäkring. I den ordinarie föreningsförsäkringen ingår oftast en 

ansvarsförsäkring för sak- eller personskador.
79

  

Styrelseansvarsförsäkringen ersätter ett skadeståndskrav mot en styrelseledamot på grund av 

en ren förmögenhetsskada.
80

 En styrelseansvarsförsäkring täcker däremot inte ett 

skadeståndskrav där vd eller styrelseledamot uppsåtligen orsakat skada eller brutit mot en lag, 

föreskrift eller förordning. Försäkringsbeloppet för en föreningsförsäkring är ofta bestämd till 

50 prisbasbelopp för styrelsen. Självrisken varierar mellan olika försäkringsbolag men är 

oftast tio procent av skadebeloppet.
81

 

Det är även av stor betydelse att försäkra sin personal. Viss försäkring har en anställd genom 

lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.
82

 En person kan vara anställd 

genom ett anställningsavtal och utföra arbete åt en förening.
83

  Om föreningen inte har 

kollektivavtal som reglerar vilka försäkringar som ska tecknas bör medlemmen teckna en liv-, 

sjuk-, olycksfalls-, och pensionsförsäkring.
84

 Som tidigare nämnts finns möjlighet till att 

teckna en ansvarsförsäkring för styrelsen och för de anställda finns en möjlighet till tecknande 

av personförsäkring.
85

 En förändring i och med att SkL trädde i kraft var att mer hänsyn skulle 

tas till försäkringsförhållanden, främst till ansvarsförsäkringar. På det sättet kan en 

skadelidande få ersättningen samtidigt som utbetalningen för skadevållaren inte blir en alltför 

stor börda.
 86

 En ansvarsförsäkring syftar också till att uppfylla skadeståndets reparativa 

funktion. Bedömningen av vems försäkring som ska ersätta den skadelidande, skadevållarens 

ansvarsförsäkring eller skadelidandes sakförsäkring, leder ofta till att skadevållarens 

ansvarsförsäkring ska ersätta skadan. Ett skäl för detta kan vara att en ansvarsförsäkrings 

täckning ofta är mera vittomfattande.
87
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En anställd kan normalt sett inte teckna en ansvarsförsäkring för skador som denne orsakar i 

sin tjänst, varför det övervägande ansvaret bör belasta arbetsgivaren som tvärtom har 

möjligheten till att teckna en ansvarsförsäkring som täcker skada som dennes arbetstagare 

vållar i sin tjänst.
88

  

En arbetstagare blir endast skadeståndsskyldig om synnerliga skäl föreligger enligt 4:1 SkL 

”med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes 

intresse och övriga omständigheter”. Handlingens beskaffenhet är av betydelse för om en 

arbetsgivare kan utöva regresskrav mot arbetstagaren. Vid exempelvis grov vårdslöshet hos 

arbetstagaren bör arbetsgivaren kunna utöva regressrätt mot denne.
89

   

Vissa försäkringsbolag har utformat specifika sakförsäkringar såsom föreningsförsäkringar. 

Den består av en grundförsäkring med möjlighet till att teckna tilläggsförsäkringar. 

Grundförsäkringen täcker lös egendom. Den täcker exempelvis ersättning på grund av 

skadeståndsanspråk och förmögenhetsbrott som innebär förlust för föreningen om någon 

anställd eller förtroendevald förskingrat pengar i föreningen.
90

  

 

5.3 Medlemskap eller anställningsförhållande 

En instruktör eller en vaktmästare i en förening kan inneha en tillsvidareanställning som 

anställningsform.
91

 Det vanligaste är att en förening inte är medlem i en arbetsgivar-

organisation, därav tecknas inte ett kollektivavtal men istället kan ett så kallat hängavtal 

tecknas. Det innebär att ett specifikt kollektivavtal i branschen ska gälla. Avtalet reglerar 

förhållandet mellan föreningen och anställd personal. Tränare och spelare/medlemmar är 

sällan fackligt engagerade, därav berörs inte de av kollektivavtal och hängavtal.
92

 Viktigt att 

poängtera är att styrelseledamöter i föreningar kategoriseras som uppdragstagare och inte som 

anställda.
93

  

Genom att en medlem får medlemskap i en förening uppstår ett avtalsförhållande mellan 

medlemmen och föreningen. Härigenom förpliktar sig medlemmen till att följa föreningens 
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stadgar.
94

 Föreningens stadgar reglerar avtalet mellan föreningen och dess medlemmar. För att 

specificera ett förhållande mellan föreningen och en utövare är det lämpligt med ett 

kompletterande individuellt avtal. Detta behövs även för att tydliggöra om utövaren är att anse 

som en arbetstagare eller inte. Oftast anses en elitidrottare som en arbetstagare.
95

 För att 

avgöra vem som är arbetstagare eller självständig företagare måste olika omständigheter 

beaktas. Omständigheterna som kännetecknar en arbetstagare kan exempelvis vara att 

personen ska utföra arbetet personligen, han ska använda maskiner, råvaror eller redskap som 

finns till hans förfogande av föreningen samt att personen inte får utföra liknande uppgifter 

för någon annan.
96

  

De flesta tränare inom ideella föreningar anser sitt uppdrag som ett ideellt uppdrag och inte 

som arbetstagare i föreningen. Ett mål har avgjorts som behandlade frågan om ett 

anställningsförhållande ansågs föreligga eller ej. Huvudfrågan i målet var dock om 

diskriminering förelåg. En tränare hade ett uppdrag på en till två timmar i veckan som han 

fick viss ersättning för. Föreningen menade att det inte var fråga om ett 

anställningsförhållande och att diskrimineringslagen (2008:567) därför inte var tillämplig.
97

  

 

5.4 Föreningens ansvar mot tredje man – NJA 1959 s. 280 

Ett rättsfall som berörde en förenings ansvar gentemot tredje man är NJA 1959 s. 280. En 

åskådare, Tore G, blev träffad av en puck under en ishockeymatch anordnad av en 

idrottsförening. Han stämde sedan föreningen på skadestånd för sin personskada. I fallet fanns 

ett kontraktsförhållande mellan Tore G och föreningen. Anordningen var arrangerad enligt 

allmänt slag och föreningens underlåtenhet att konstruera skyddsnät utmed långsidorna av 

hockeyrinken ansågs inte vara vårdslöst eller försumligt gjort av föreningen. Med hänsyn till 

en låg sannolikhet av att en olycka av inträffat slag skulle ske samt till de 

säkerhetsanordningar som ansågs vara av allmänt slag ansågs inte föreningen som försumlig 

angående anordningarna för publikens skydd. Ishockey kan inte anses som farlig verksamhet 

och föra med sig skadeståndsansvar oberoende av vållande. Situationen att Tore G betalat och 

fått inträde till anordningen kan inte föranleda ersättning till Tore G. HR: n
98

 ogillade 

käromålet. Svea hovrätt angav att det får anses orealistiskt att en åskådare godkänner 
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risktagandet att kunna bli träffad av en puck genom sitt tillträde till arrangemanget samt 

godkände säkerhetsanordningarna. En sådan skada som inträffat bör åvila föreningen och 

täckas av en ansvarsförsäkring. Således fann HovR:n föreningen pliktig att ersätta Tore G:s 

skada. HD angav att enligt utredningar får en åskådare vid en ishockeymatch räkna med att 

viss risk
99

 finns att träffas av en puck. Utredningen visade också att pucken oftast faller ner 

vid sargen och sällan träffar en åskådare. Med hänsyn till att säkerhetsanordningarna var av 

allmän karaktär och den sällsynta risken för att skada inträffar ålåg ingen försumlighet från 

föreningens sida. HovR:ns dom ändrades till fastställande av HR:ns domslut.  

 

5.5 Principalansvaret – inverkan och tillämpning inom föreningsrörelsen 

Enligt förarbetet till SkL bör principalansvaret likaså täcka situationer med icke-ekonomisk 

verksamhet och privata förhållanden, vilket innebär en utvidgning av principalansvaret. Innan 

SkL:s ikraftträdande fick den skadevållande arbetstagaren själv ersätta skadan.
100

 Genom 

rättspraxis utvecklades huvudregeln att arbetsgivaren blev skadeståndsskyldig för skada som 

någon i dennes drifts- eller arbetsledning i tjänsten vållade tredje man.
101

  Mycket talade för 

ett utvidgat principalansvar i samband med SkL:s ikraftträdande. Ett skäl till utvidgningen av 

principalansvaret kan vara att eftersom Danmark och Norge tillämpade ett utvidgat 

principalansvar så skulle ett likvärdigt system i Sverige medföra rättslikhet.
102

 Sett utifrån ett 

försäkringsrättsligt perspektiv talade det för ett utvidgat principalansvar eftersom en principal 

har den ekonomiska förutsättningen för tecknande av en ansvarsförsäkring.
103

 

Skadeståndskommitténs ståndpunkt angående principalansvarets omfattning vad gällde icke-

ekonomisk verksamhet och i privata förhållanden var att ett undantag från detta inte skulle 

göras. Sett utifrån den skadelidandes perspektiv och dennes skadeståndsanspråk vore det 

önskvärt för denne att kunna kräva skadestånd oberoende av om verksamheten är av 

ekonomisk eller icke-ekonomisk art. Även i icke-ekonomisk verksamhet kan en arbetsgivare 

teckna en ansvarsförsäkring, den möjligheten har sällan en arbetstagare för skador som denne 
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vållar i verksamheten. Skulle det ekonomiskt sett vara oskäligt betungande finns möjligheten 

till jämkning av principalansvaret.
104

    

 

5.6 Medlemsavtal 

I bedömningen om en medlem kan jämföras med en arbetstagare enligt 6:5 p. 3 SkL krävs en 

tolkning av avtalet mellan föreningen och medlemmen. Om någon som orsakat skada inte 

bedöms som en arbetstagare enligt det genom praxis utvecklade civilrättsliga begreppet – 

alltså enligt 3:1 SkL, finns möjligheten till att personen ändå kan jämställas som arbetstagare 

enligt 6:5 SkL. För att 6:5 p. 3 SkL ska vara tillämplig krävs att avtalet mellan medlemmen 

och föreningen liknar ett anställningsförhållande.
105

 För att bli medlem i en förening måste en 

muntlig eller skriftlig ansökan göras till styrelsen i föreningen.
106

 Stadgarna i en ideell 

förening antas av föreningsstämman, som består av medlemmarna, och kan betraktas som 

föreningens regelverk och avtal mellan medlemmarna. Dessa kan ändras efter beslut av 

föreningsstämman. Beslutet fattas på årsmötet och kräver kvalificerad majoritet enligt 8 § 

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar.
107

 Specifikt för medlemsavtalet är således att avtalet 

kan ändras genom beslut om att stadgarna ändras. Reglering om vederlag förekommer inte i 

ett medlemsavtal.
108

 

En av styrelsens uppgifter är att bevilja medlemskap. Det görs genom godkännande av 

inbetalning av medlemsavgiften eller genom försäljning av medlemskort enligt 10 § RF:s 

normalstadgar för idrottsföreningar. Av medlemskapet följer vissa skyldigheter och rättigheter 

enligt 13 § RF:s normalstadgar. Medlemmen har exempelvis rätt att delta i sammankomster 

och är skyldig att följa föreningens stadgar. Omständigheten att vederlag inte betalas ut är en 

skillnad från ett anställningsavtal men som nämnts tidigare krävs inte att vederlag utbetalas 

för att ett avtal liknande ett anställningsavtal ska föreligga.
109

  

Ett klart anställningsförhållande mellan föreningen och en person kan föreligga och måste 

grundas på ett anställningsavtal som innebär att personen ska utföra arbete åt föreningen.
110
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5.6.1 Medlemmarnas och organledamöters ställning i föreningen  

Stattin har i sin artikel i SvJT 2006 s 470 diskuterat dels styrelseledamöternas ställning i en 

ideell förening samt medlemmarnas ställning. Han för en diskussion om en medlem kan göras 

ansvarig gentemot den ideella föreningen på bolagsrättslig grund. Avslutningsvis skildrar han 

en parallell mellan det bolagsrättsliga ansvaret och det skadeståndsrättsliga ansvaret.   

I en ideell förening ska det finnas ett organ som företräder föreningen. Organet som företräder 

föreningen är oftast styrelsen, som består av styrelseledamöter. I ideella föreningar kan andra 

befattningshavare förekomma än styrelseledamöter, såsom exempelvis valberedning och 

revisorer. Bolagsorgan finns i aktiebolag och ekonomiska föreningar och liknar de organ som 

finns i en ideell förening. Bolagsorganen består av organledamöter som anses vara 

sysslomän.
111

 18:1 handelsbalken (HB) reglerar vad en syssloman innebär. 

Sysslomannaavtalet är en viljeförklaring mellan den ideella föreningen och exempelvis en 

styrelseledamot om en syssla som personen ska utföra åt föreningen.
112

 En styrelseledamots 

uppdrag sluts genom avtal och uppgifterna följer främst av stadgarna antagna av föreningen 

och intern sedvana. Det liknar uppdraget som följer av sysslomannaskap i 18:1 HB, därav bör 

styrelseledamöternas uppdrag kunna likställas med sysslomannauppdraget. De övriga 

anställda i föreningen kan endast likställas med sysslomannaskap enligt 18:1 HB om 

utnämnandet och dess uppgifter är överensstämmande.  

Klart är att en aktieägare i ett aktiebolag och en föreningsmedlem i en ekonomisk förening 

kan göras skadeståndsskyldig enligt 29:3 aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och 13:3 EFL. I 

NJA 1958 s. 438 yttrades att ett medlemskap i en ekonomisk förening kommer till stånd 

genom en viljeförklaring och att detsamma bör gälla för medlemskap i en ideell förening. 

Medlemskapet uppstår genom avtal men medlemmen har inte någon skyldighet att genomföra 

en syssla som regeln i 18:1 HB uttrycker. Följaktligen bör en medlem i en ideell förening inte 

kunna jämställas med en syssloman enligt 18:1 HB och det innebär att en medlem inte kan bli 

skadeståndsansvarig på associationsrättslig grund.
113

  

När det gäller ansvarsfrågor bör 18:3–4 HB kunna tillämpas.
114

 Om sysslomannen handlat 

oaktsamt enligt 18:4 HB inträder ansvar för denne. Bedömningen om någon i en ideell 

förening handlat oaktsamt måste ske efter tillämplig lagstiftning, till exempel om någon inte 
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bokfört på rätt sätt får bedömningen ske enligt BFL.
115

 I första hand görs en 

aktsamhetsbedömning enligt den bundna bedömningen
116

.
117

 Det sker enligt normer, vilket 

innebär delvis föreningens stadgar.
118

 God föreningssed är antagligen ett sätt att förhålla sig 

gentemot föreningen.
119

 Om en aktsamhetsbedömning inte är tillräcklig vid prövning utifrån 

sedvana, författningar och prejudikat får man istället tillämpa en fri culpabedömning
120

. Inom 

den fria culpabedömningen ingår beaktande av god föreningssed.
121

  

 

5.6.1.1 Föräldrars ansvar för sina barn 

Det förekommer även minderåriga styrelseledamöter i ideella föreningar.
122

 

Aktsamhetsbedömningen för barn som är över femton år ska ske på samma sätt som hos 

vuxna.
123

 För ungdomar i åldrarna över femton år kan jämkning åberopas på grund av 

ekonomiska skäl.
124

 Bestämmelsen i 2:4 SkL reglerar en persons skadeståndsskyldighet om 

personen är under 18 år. Den skadevållande ska ersätta skadan enligt vad som är skäligt enligt 

hans ålder och utveckling, ekonomiska förhållanden, handlingens beskaffenhet, 

ansvarsförsäkring och övriga omständigheter.  

En minsta åldergräns har fastslagits i praxis.  Syftet är att man inte ska kunna ålägga de 

minsta barnen oaktsamhet eller uppsåt och därigenom kan de undgå att bli 

skadeståndsskyldiga. En särskild oaktsamhetsbedömning genomförs när ett barn är under 15 

år. Domstolen väger inte lika tungt in omständigheten vad barnet insåg eller borde vetat.
125

  

Huvudregeln är att en förälder inte har principalansvar för sina barns culpösa eller vårdslösa 

handlande. Kostnaden drabbar dock föräldrarna i slutändan eftersom skadeståndet utgår från 

föräldrarnas ansvarsförsäkring. Dock har föräldrarna en skyldighet och ett självständigt ansvar 

för att ha uppsikt över sina barn. Sker en underlåtelse av att utöva uppsikt är det en oaktsam 

handling. Ansvaret för föräldrarna regleras i 2:1 SkL men kravet på aktsamhet regleras i 
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föräldrabalken (1949:381) (FB) 6:6 st. 2 tredje meningen. Regeln innebär att vårdnadshavare 

har ansvar för att uppsikt ska finnas över barnet och för att hindra att barnet vållar skada.
126

      

För att en skadeståndsreglering i avtalsförhållandet som föreligger mellan medlemmen och 

föreningen ska vara gällande enligt SkL krävs enligt 1:1 SkL att inget annat har avtalats. I 

oklara omständigheter kan vissa associationsrättsliga principer gälla även för ideella 

föreningar och paralleller från annan lagstiftning kan göras.
127

 Om skadeståndsanspråk finns 

reglerat i avtalet kan en talan föras på kontraktsmässig grund.
128

 Oklart är dock om ett 

medlemskap i en förening omfattar avtal om skadestånd.
129

 Eventuellt skulle 18:3–4 HB 

analogiskt eller SkL kunna tillämpas vid skadeståndsanspråk. Uppdraget för en organledamot 

är att uppfylla likhetsprincipen
130

, därmed skulle skadeståndreglerna som är förknippade med 

uppdraget kunna tillämpas på motsvarande sätt om ett beslutsfattande skulle leda till skada för 

enskild medlem. Om en plikt föreligger att handla eller att underlåta att företa en viss 

handling kan skadestånd utgå.
131
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6 Försäkringsmöjligheter 

6.1 Ansvarsförsäkring 

Skadestånd och försäkring är tätt sammankopplade.
132

 En arbetsgivare bör stå för tecknandet 

av en ansvarsförsäkring eftersom denne har kontrollen och de ekonomiska förutsättningarna 

och för att på så sätt skydda verksamheten vid ett eventuellt skadeståndsanspråk med 

anledning av en anställds vållande av en skada. Arbetsgivarens kostnad för premien kan 

denne reglera genom att beakta kostnaden vid prissättning på produkter och tjänster. I motsats 

till arbetsgivaren kan en arbetstagare, som tidigare nämnts, inte teckna en ansvarsförsäkring 

som täcker skador som denne orsakar under tjänstgöring.
133

  

Arbetstagarens skadeståndsansvar är begränsat enligt 4:1 SkL. För att en arbetstagare ska 

kunna avkrävas skadestånd personligen krävs att synnerliga skäl föreligger.
134

 Enligt 3:6 st. 1 

SkL finns möjlighet till jämkning av ett skadeståndsanspråk med hänsyn till 

försäkringsförhållanden.  

Det finns två olika typer av ansvarsförsäkringar, dels frivillig ansvarsförsäkring och dels 

obligatorisk ansvarsförsäkring.
135

 Den obligatoriska försäkringen är dock ovanlig i Sverige 

men kan tecknas vid till exempel atomansvarighet.
136

 Den frivilliga försäkringen är ofta en del 

av en kombinerad försäkring. I en försäkring ingår flera försäkringsmoment, exempelvis en 

affärsförsäkring. En företagsförsäkring kan kombineras på flera olika sätt.
 137

 Det är vanligt att 

försäkringsbolagen har utvecklat ”paketförsäkringar” som dels innehåller en 

egendomsförsäkring, dels ett skydd mot avbrottsförluster och dels ett skydd mot 

skadeståndskrav.
138

  

En föreningsförsäkring är anpassad efter föreningars behov och kan tecknas av en ansvarig 

idrottsförening för en anläggning. Grundskyddet i försäkringen täcker bland annat 

egendomsskada och omfattar skadeståndskrav för sak- eller personskada.
139
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Många privatpersoner har en hemförsäkring tecknad. Hemförsäkringen omfattar bland annat 

ett egendomsskydd, reseskydd och ett ansvarsskydd.
140

 Frågan är om en medlem i en ideell 

förening skulle kunna ersätta ett skadeståndskrav genom sin tecknade hemförsäkring i det 

fallet ett principalansvar inte är aktuellt enligt 6:5 p. 3 SkL. Enligt Länsförsäkringars villkor 

för hemförsäkring, G.1, regleras vad försäkringen gäller för. Villkoret anger att försäkringen 

gäller för en privatperson och inte för något i dennes tjänst- eller yrkesutövning eller 

förvärvsverksamhet. Enligt 13:1 inkomstskattelag (1999:1229) (IL)  likställs 

näringsverksamhet med förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt 

oberoende av om det är en registrerad företagsform eller inte. Gränsen mellan en ekonomisk 

förening och en ideell förening är att ändamålet ska vara ideellt hos en ideell förening. Syftet 

får inte vara att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. En ideell förening kan ändock 

vara näringsdrivande. Om en idrottsförening till exempel driver en kiosk är det en 

näringsdrivande ideell förening.
141

 I rättsfallet RÅ 1999 ref 50 betraktades en idrottsförening 

bedriva näringsverksamhet när de arrangerade en konsert. Rent ideella föreningar utövar 

ingen ekonomisk verksamhet och har inget vinstsyfte för medlemmarna. Det finns även 

ideella föreningar som kan utöva ekonomisk verksamhet trots att inget vinstsyfte finns. Dessa 

benämns ändå som att de utövar näringsverksamhet.
142

   

En begränsning av ansvarsförsäkringsskyddet för en försäkringstagare är att försäkringen inte 

täcker skada som en arbetstagare orsakar en annan arbetstagare i tjänsten. Tvärtom gäller om 

försäkringstagaren själv eller hans arbetsledning vållar en arbetstagare skada.
143

  

Ett skäl till varför ansvarsförsäkring för privatpersoner inte täcker skador som 

försäkringstagaren orsakar vid yrkes- eller tjänsteutövning är att mest rimligt är att 

arbetsgivaren skyddar arbetstagarna genom företagsförsäkringen. Generellt gäller, så som 

tidigare nämnts, att en arbetstagare inte kan skydda sig mot skadeståndskrav genom att teckna 

en försäkring som gäller för vållande i tjänsten. Premierna skulle i en sådan situation bli 

svårberäkneliga. Dock finns en möjlighet till att teckna en privatansvarsförsäkring inom vissa 

yrkesgrupper i det fallet arbetsgivaren inte tecknar en försäkring själv. Att teckna en 

privatansvarsförsäkring kan även vara gynnsamt i de situationer där gränsdragningen mellan 

yrkesliv och privatliv är oklar.
144

 Genom ett tjänsteavtal får vissa grupper av anställda ett 
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försäkringsskydd via arbetsgivaren vid sjukdom och olycksfall. Det kan till exempel vara 

sjuklön eller förtidspension.
145

  

Den obligatoriska ansvarsförsäkringen innebär att det finns en lagstadgad försäkringsplikt för 

vissa som utövar viss verksamhet. Trafikskadelagen (1975:1 410) (TFL) är ett exempel på där 

förare av ett motordrivet fordon är skyldig att teckna en försäkring för förarens ansvar.
146

  

 

6.2 Sambandet mellan skadestånd och ansvarsförsäkring 

Det finns två syften med en ansvarsförsäkring. För att en ansvarsförsäkring överhuvudtaget 

ska komma att aktualiseras måste en studie av de skadeståndsrättsliga reglerna göras för att 

avgöra om försäkringstagaren är skadeståndsskyldig eller ej. Försäkringen är till fördel dels 

för den skadelidande och dels för den försäkrade om denne blir skadeståndsskyldig. 

Försäkringen ger den skadelidande en trygghet till att kunna få skadestånd om han drabbas av 

skada. Fördelen med en ansvarsförsäkring för den skadeståndsskyldige är tryggheten vid ett 

eventuellt skadeståndsanspråk.
147

 Både skadeståndsrätten och försäkringsrätten är två 

rättsområden som reglerar kompensation för en skada. Försäkringsrätten reglerar ersättningen 

genom avtal och skadeståndsrätten reglerar ersättningsmöjligheter vid utomobligatoriska 

förhållanden. Reglerna överlappar varandra genom att den skadelidande i vissa fall kan välja 

sättet för ersättning och i vissa fall kan ersättning endast betalas ut för den delen som inte 

försäkringen ersätter. Det kan även vara så att inget sätt kan ersätta den skadelidande om 

omständigheten är att den skadelidande har underlåtit att teckna försäkring som nämns i 3:6 

SkL.
148

  

Utvecklingen av försäkringars betydelse behandlades i förarbetet till SkL och flera argument 

för olika försäkringar framhävdes. Detta kallades den svenska modellen och bestod av 

försäkringar till skydd för personskador såsom exempelvis trafikförsäkring och 

socialförsäkring. Dessa försäkringar innebär att den skadelidande alltid har möjlighet till att få 

ersättning vid en skada. Med hänsyn till preventionssyftet har delade meningar framställts 

angående detta sätt att få ersättning. Den som har försäkring och förlitar sig på att hans 

försäkring täcker en eventuell skada uppträder inte lika aktsamt som någon som inte har en 

försäkring. Liknande konsekvens kan tänkas följa för någon som har en ansvarsförsäkring. Ett 
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strängt skadeståndsansvar ger ansvarsförsäkringen en viktig betydelse.
149

 En 

ansvarsförsäkring hos ett företag täcker arbetstagarnas eventuella skadeståndsskyldighet 

genom principalansvaret och det ger den skadelidande en större chans till att utfå 

ersättning.
150

 

 

6.3 RF:s grundförsäkring 

När det gäller frågan om ansvarsförsäkring finns, som nämnts i avsnitt 6.1, möjligheten för 

ideella föreningar att teckna speciella idrottsföreningsförsäkringar som täcker mer än vad 

RF:s grundförsäkring täcker. I RF:s grundförsäkring ingår bland annat en ansvarsförsäkring 

för föreningen vid idrottslig verksamhet. Därtill kan en ytterligare försäkring täckas som 

exempelvis försäkringsbolaget Folksam erbjuder.
151

 Ett exempel på en annan ideell 

verksamhet är Friluftsfrämjandet
152

 som har tecknat en ansvarsförsäkring där ledaransvaret 

innebär att föreningen i vissa fall har ett principalansvar. Ledarna övertar föräldrarnas 

tillsynsansvar vid aktivitet med barn, vilket innebär att ledarna har ansvaret för att barnen inte 

skadas och inte skadar tredje man.
153
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7 Den norska skadeståndslagen  
 

7.1 Historia 

Sedan slutet av 1800-talet har regler om arbetsgivares ansvar för arbetstagares vållande i 

utomkontraktuella förhållanden tillämpats inom det norska rättssystemet.
154

 Den dominerande 

lagen om skadeståndsersättning i utomobligatoriska förhållanden i Norge är lov av 13. Juni 

1969 nr. 26 om skadeserstatning (skl). Tillämpning av rättspraxis och doktrin krävs för att få 

ett komplett regelverk över skadeståndsrätten i Norge.
155

 Lagen grundades genom ett möte i 

Oslo mellan justitieministrarna i Norge, Danmark och Sverige år 1946. Syftet var att skapa en 

gemensam nordisk skadeståndslag. 1947 sammansattes ett utskott för att försöka skapa en 

gemensam nordisk lagstiftning och 1951 utsågs ytterligare ett utskott för utarbetande av nya 

lagar. Det ena utskottets uppgift var att utforma lagregler om det allmännas ansvar, ansvar för 

stat och kommun. Först i och med en andra omprövning trädde lagstiftningen i kraft. Ett 

ytterligare möte skedde mellan de norska, danska och svenska justitieministrarna, den här 

gången i Stockholm, för att inleda ett nordiskt samarbete om arbetsgivaransvar, det vill säga 

principalansvar. En kommitté blev utsedd i januari 1960 och i december 1964 lade kommittén 

fram sitt yttrande om det allmännas- och arbetsgivares skadeståndsansvar. Trots att lagen har 

sin grund i ett gemensamt lagstiftningsarbete är bara vissa delar av enhetlig betydelse i övriga 

nordiska länder.
156

  

 

7.2 Krav för skadeståndsansvar 

Vissa förutsättningar, liknande de svenska uppställs och måste föreligga för att 

skadeståndsansvar ska bli aktuellt. Dels ska den skadelidande drabbats av en betydande 

ekonomisk förlust eller personskada, dels måste en ansvarsgrund såsom culpaansvar eller 

strikt ansvar föreligga som skadesvållaren kan förbindas med. Vidare krävs att ett 

orsakssamband finns mellan den skadevållande handlingen och skadan eller den förlust som 

uppstått och till sist krävs att orsakssambandet ska vara adekvat. Rekvisiten för 

skadeståndsansvar finns inte lagstadgat utan måste sökas i praxis eller doktrin.
157
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7.3 Principalansvaret enligt norsk rätt, skl. § 2-1  

Regleringen om principalansvaret har funnits med i den norska skadeståndslagen sedan 

ikraftträdandet 1969.
158

 I det andra kapitlet i den norska skadeståndslagen, lov om 

skadeserstatningsloven (skl), regleras arbetsgivarens ansvar för en arbetstagares vållande av 

skada mot tredje man. Motsvarande den svenska regeln som uttrycks i 3:1 SkL lyder skl. § 2-

1 punkterna 1–3:   

 

”1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers 

utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med 

rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade 

som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av 

virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet. 

2. Med arbeidsgiver menes her det offentlige og enhver annen som i eller utenfor 

ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste. 

3. Med arbeidstaker menes enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste, 

unntatt verv som tillitsvalgt i annet foretak. Like med arbeidstaker regnes ombud i offentlig 

virksomhet, befal og menige under militærtjeneste og andre under pålagt tjenestegjøring for det 

offentlige, samt innsatte, pasienter e.l. som deltar i arbeidsvirksomhet i kriminalomsorgens 

anstalter, i helseinstitusjoner e.l.” 

 

Skl. § 2-1 ersatte den tidigare norska lagen om husbondeansvar som reglerades i lov från 1687 

(NL 3-21-2). Husbondeansvaret innebar husbondens ansvar för sina tjänare eller andra som 

handlat på dennes vägnar om handlingen vållats i tjänsten. Om en arbetstagare handlat 

oaktsamt eller med uppsåt kan principalansvar föreligga enligt skl. § 2-1. Handlingen kan 

antingen vara en underlåtelse att handla som leder till skada eller vara en skadevållande 

handling. Förutom att principalansvaret täcker skada vållad av arbetstagare mot tredje man 

täcks även skada mot annan medarbetare, exempelvis vid förekommande av mobbning på 

arbetsplats.
159

  

Det primära syftet med principalansvar är att skydda den skadelidande. Principalansvaret 

syftar också till att trygga att den skadelidande får ersättning. Ett anspråk som enbart kunde 
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ställas mot en arbetstagare var ofta ofördelaktigt för den skadelidande som inte hade 

tillräckligt med medel för att kunna ersätta den skadelidande. Det riskfyllda är själva 

genomförandet av arbetet vilket bör vara ett skäl till att arbetsgivaren är ansvarig. Denne har 

även möjlighet till att teckna försäkring.
160

  

Punkt ett reglerar arbetsgivarens ansvar vid ett oaktsamt eller uppsåtligt handlande från 

arbetstagarens sida under tiden denne utför arbete åt arbetsgivaren. Ansvaret omfattar inte 

skador som går utöver vad som är rimligt med hänsyn till verksamheten eller tjänsten.
161

 För 

att arbetsgivaren ska åläggas ansvar krävs att handlingen utförs i tjänsten. Vad som inte 

omfattas av begreppet i tjänsten är skador till eller på väg hem från arbetet. Finns ett 

funktionellt samband mellan skadan och arbetet föreligger principalansvar. Det måste även 

finnas viss förutsebarhet för att en möjlig skada ska kunna inträffa inom verksamheten för att 

principalansvar ska vara förhanden. Liksom i svensk rätt omfattas anonyma och kumulativa 

fel av principalansvaret även i norsk rätt.
162

  

Punkt två reglerar vad begreppet arbetsgivare omfattar. Som arbetsgivare avses det allmänna 

och annan i eller utanför näringsverksamhet som har någon i sin tjänst.
163

 Både fysiska och 

juridiska personer kan vara arbetsgivare enligt skl. § 2-1.
164

 Andra verksamheter som omfattas 

är bland annat sjukhus, vårdinrättningar, skolor och Röda korset, således både 

förvärvsverksamhet och ideell verksamhet. Inom begreppet arbetsgivare omfattas förutom det 

offentliga även privata företag och även stiftelser och föreningar.
165

     

Punkt tre reglerar vem som är arbetstagare. Arbetstagare är den som utför arbete eller 

uppgifter i arbetsgivarens tjänst förutom uppdragstagare som är självständiga företagare.
166

 

Grunden enligt skl. § 2-1 är att arbetstagaren identifieras med arbetsgivaren viket gör att 

arbetsgivaren bär ansvaret vid arbetstagarens handlingar.
167

  För att någon ska anses som 

arbetstagare krävs att ett anställningsförhållande föreligger. Någon som utför arbete på 

uppdrag av ett företag är inte arbetstagare på den plats arbetet utförs. Detta kallas 

självständiga uppdragstagare, inget anställningsförhållande föreligger och uppdragstagarens 

uppgift är att utföra och uppnå ett specifikt resultat. Uppdraget sker således inte i 
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arbetstagarens tjänst vilket medför att uppdragstagaren själv ansvarar för sina handlingar 

enligt skl. § 2-1. En avgörande faktor i bedömningen om ett anställningsförhållande föreligger 

eller ej är om arbetstagaren ställer sig och sin arbetskraft till förfogande. Arbetsgivarens 

uppgift är att styra och leda arbetet. En självständig uppdragstagare är ofta registrerad som 

självständig näringsverksamhet.
168

 Jämställs med arbetstagare gör ombud i offentlig 

verksamhet, officer under militärtjänst samt andra som tjänstgör under det allmänna. Även 

fångar och patienter med flera som är delaktiga i arbetsverksamhet i kriminalvårdsanstalter 

och vårdinrättningar.  

Skl. § 2-2 reglerar möjligheten till jämkning enligt skl. § 5-2 av arbetsgivarens ansvar med 

hänsyn till försäkringar, skadans storlek och den ansvariges ekonomiska förutsättningar.  

 

7.4 Fördelning av ansvaret 

I grunden finns ett solidariskt ansvar, både arbetstagaren och arbetsgivaren är ansvariga för 

skadan. I praktiken kräver den skadelidande oftast arbetsgivaren på skadestånd som oftast inte 

senare utövar sin regressrätt mot arbetstagaren.
169

 Utgångspunkten är att arbetsgivaren 

ansvarar utan att han själv varit culpös och arbetstagaren ansvarar enligt culparegeln. De 

ansvarar för skadan på två olika sätt och är därmed solidariskt ansvariga för skadan.
170

 En 

fördelning av ansvaret finns genom att arbetstagaren har möjlighet till jämkning enligt skl. § 

2-3. Den första punkten i paragrafen reglerar arbetsgivarens regresskrav mot arbetstagaren. 

Delar av vad en arbetsgivare har utbetalat kan regressvis återkrävas av arbetstagaren. Hur 

mycket en arbetsgivare kan kräva är beroende av bedömningar som ska göras som nämns i 

punkt ett. Hänsyn måste bland annat tas till arbetstagarens ställning och ekonomiska position. 

Vad som kan tala för regress är om en arbetstagare utför arbete i en överordnad ställning och 

som kräver högre kvalifikation, arbetsgivarens möjlighet till kontroll och tillsyn är därav 

mindre. I praktiken är det dock endast fall där grov vårdslöshet har förekommit som har gett 

arbetsgivaren regressrätt mot arbetstagaren. Punkt två reglerar arbetstagarens ansvar gentemot 

den skadelidande. Regeln bygger på ett personligt ansvar för arbetstagaren vid orsakandet av 

fel. En skälig bedömning för ansvarets omfång sker på likartade grunder såsom i punkt ett.
171
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Arbetsgivaren åläggs oftast principalansvar på grund av dennes ekonomiska möjlighet att 

kunna ersätta ett skadeståndsanspråk, vilket en enskild arbetstagare oftast inte har möjlighet 

till. Arbetsgivaren är även den som utövar kontrollen över verksamheten och denne kan få sin 

försäkringskostnad pulveriserad genom att exempelvis höja priset på produkter.
172

    

Principalansvaret inom det norska rättssystemet bygger på tre grundsatser angående 

skaderisken. Den första innebär en presumtion av arbetsgivarens ansvar. Det åligger 

arbetsgivaren och är dennes ansvar att han anställer pålitliga arbetstagare med rätt kunskap för 

att utföra arbetet. Även bristande instruktioner och tillsyn inverkar på ansvaret. Det andra 

innebär att arbetsgivaren inte kan överföra risken till en självständig uppdragstagare om ett 

arbete måste utföras, på samma sätt som i svensk rätt med benämningen non-delegable duties. 

Den tredje grundsatsen handlar om den skadelidandes chans att få ersättning för sin skada. 

Mest rimligt är att arbetsgivaren, som kan skydda sig genom försäkring, är den som ersätter 

den skadelidande.
173

  

 

7.5 Arbetstagare och i tjänsten som begrepp 

Arbetstagare anses den, likväl som i svensk rätt, som har någon anställd i sin tjänst. Att 

skadan sker i tjänsten betyder att det måste finnas ett faktiskt sammanhang mellan skadan och 

tjänsten. Ett nära samband ska finnas mellan arbetstagarens arbetsuppgifter och den 

skadevållande handlingen. Handlar arbetstagaren utanför vad som är rimligt att räkna med bär 

arbetsgivaren inte något ansvar.
174

   

 

7.5.1 Tillämpning i en förening 

Om en medlem vållar en skada under den tid denne uppträder å föreningens vägnar kan 

föreningen få bära ansvaret för skadan. Gränsen för vad föreningen rimligen ansvarar för är 

beroende av om utövaren i verksamheten anses vara ”i tjänst”. Begreppet ”i tjänsten” ska 

tolkas som att det ska finnas viss kontinuitet och varaktighet av aktiviteten. Därav bör 

eventuellt en gräns dras till mindre organisatoriska associationer.
175

 Poängteras bör att det 
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följande omfattar situationer där skl. § 2-1 inte är tillämplig, situationer där medlemskapet 

utgör det personliga sambandet.  

Ett medlemskap kan leda till att en förening får bära ansvaret för en skada vållad av en 

medlem i det fall en förening kan identifieras med en medlem. Skl. § 2-1 uttrycker att ett 

tjänsteavtal ska föreligga och att en medlem är ”i tjänst” eller är engagerad i en verksamhet 

för att en förening ska kunna bli skadeståndsskyldig på grund av en medlems skadevållande 

handling. Vad som kan vara oskäligt är att ålägga en förening ansvar i det fall en medlem 

orsakat skada trots att ett tjänsteavtal inte föreligger. Förarbetet ger inte någon ledning till hur 

paragrafen ska tolkas. Tillämpningen i norsk rätt har skett på så sätt att en förening kan hållas 

ansvarig om en medlem har orsakat en skadevållande handling under den tid denne utför en 

handling å föreningens vägnar. Medlemskapet kan alltså leda till ansvar för föreningen. 

Skador som orsakas under utförande av uppgiften uppfyller kravet för sakligt samband. Det 

innebär att ansvarets omfattning för en förening kan tänkas bli stort. Ett exempel på en skada 

är en situation där ett lag bygger ett klubbhus ideellt. En medlem lämnar kvar en hammare på 

taket som senare ramlar ner och träffar ett barn i huvudet. Skadeståndsanspråk riktas mot laget 

som får bära ansvaret för sin medlems vårdslösa handling. Omständigheten att inte enbart 

medlemskapet i sig resulterar i en förenings skadeståndsansvar borde tala för att ett samband 

mellan den skadevållande handlingen och den idrottsliga uppgiften också krävs.
176

  

Vid ideell och icke-ekonomisk verksamhet är det inte lika självklart att en förening ska bära 

ansvaret för en medlems vårdslösa handling. Det kan styrkas genom att betrakta det som att 

vad en person som är verksam i en förening gör, hör till dennes privata intressen och ändamål. 

Därav bör personen själv bära ansvaret.
177

 

Sett ur ett rättspolitiskt perspektiv talar det också mot ett ansvar för ideella föreningar. De 

flesta som är verksamma i en ideell förening är det på ideell grund och är en tillgång i 

verksamheten. Ett skadeståndsanspråk borde täckas av medel som tillförts föreningen genom 

ideellt arbete. Ett skadeståndsanspråk kan påverka föreningen negativt om den måste ersätta 

en skada som en medlem vårdslöst har orsakat. För att en förening ska ansvara för en 

medlems skadevållande handling på en rimlig nivå krävs det att föreningen har kvalificerat 

samband till den skadevållande händelsen. Vad som talar för ett ansvar för föreningen är om 

medlemmen har ålagts en riskfylld uppgift. Om hänsyn tas till ett sådant rekvisit borde 
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händelsen med hammaren inte räcka för att ålägga föreningen skadeståndsansvar i det fall 

medlemmen orsakade skadan.
178

    

 

7.6 Norsk rättspraxis 

Ett rättsfall från Højesterett
179

 är 05.10.2001, 2001/1447, sivil sak, skadeståndsansvar vid 

alpin olycka där fallet handlade om en skidåkares skadeståndskrav enligt skl. § 2-1 första 

punkten mot en skidanläggning vid en olycka på opreparerade spår. I augusti besökte Ly 

Strynefjellet och föll under hennes skidtur ner i en spricka och skadades. Anläggningen hade 

satt upp ett blågrönt nät vid sprickan men det var inte synligt på ett tydligt sätt. För att ta sig 

ner från glaciären och ner till parkeringen var hon tvungen att passera en höjd. Höjden gjorde 

att avspärrningen inte var tydlig. Anläggningen friades i herredsretten
180

. I lagmannsretten
181

 

tog domstolen ställning till att besvara frågan om det fanns en grund för ansvar och om 

ersättningen i så fall skulle minska på grund av medvållande av den skadelidande. 

Lagmannsretten ansåg att anläggningen var skadeståndsskyldig på grund av vårdslöshet. 

Høyesterett höll med om att vägen Ly hade tagit sig fram på var en naturlig väg att välja och 

ämnad för allmän framkomst. Anläggningsägaren är också skyldig att varna för riskerna i 

samband med farvägen. Frågan i Høyesterett var vilka krav en utövare av idrotten kan ställa 

på anläggningen. Lagmannsretten pekade på möjligheten för anläggningen att tidigare kunna 

varna med skyddsnät. Dock fann Høyesterett att det inte fanns skäl till att ålägga 

anläggningen ansvar för brister i uppförandet av nätet. Men däremot var det oaktsamt att inte 

varna för sprickan redan uppe vid toppen. Då hade utövaren haft en möjlighet att kunna välja 

en annan nedfart. Høyesterett fann Ly inte medvållande till skadan.  

Följande rättsfall, RT. 2007 s. 1665 Vekterdommen
182

, behandlade ansvarsfrågan vid en 

arbetstagares uppsåtliga handlande som kan vara ett argument mot att arbetsgivaren ska vara 

den som ansvarar vid skadeståndsanspråk. En säkerhetsvakts uppgift var att övervaka ett 

område och under dennes arbetspass tände säkerhetsvakten eld på en barack. Storebrand 

Skadeforsikring AS utbetalade ersättning för skadorna och ställde därefter ett regressanspråk 

mot vaktens arbetsgivare Securitas AS. Enligt Høyesterett föranledde inte vaktens handling 
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principalansvar enligt skl. § 2-1. Handlingen bedömdes som avlägsen och extraordinär i 

förhållande till hans arbetsuppgifter samt att arbetsgivarens möjlighet till att kunna påverka ett 

sådant handlande inte kunde ske. Risken för att andra anställda skulle utföra liknande 

handlingar var liten och risken var inte kopplad till arbetsuppgiften utan till arbetstagarens 

personlighet.    
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8 Ny lagstiftning – förhållandet mellan ledare och 

medlem 

8.1 Lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med 

barn 

En idrottsförening kan genom sina stadgar besluta om hur kontrollen av aktiva och 

verksamma personer ska ske i en förening. Ett sätt att öka kontrollen över personkretsen i 

föreningen är att i stadgarna reglera om kontroll av belastningsregistret. Detta har fram till den 

18 december 2013 endast varit en möjlig åtgärd angående anställda ledare inom en barn- eller 

ungdomsverksamhet och inte en möjlighet angående ideella ledare med förtroendeuppdrag.
183

 

För att stärka skyddet mot barn har förslag lagts fram angående möjligheten till att kunna 

begära ut uppgifter om en ideell ledare i en barn- och ungdomsverksamhet. Den 18 december 

2013 trädde en ny lag ikraft, lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta 

med barn. Lagen vidgar möjligheten för en idrottsförening att kunna kontrollera även ideella 

ledare för att på så sätt trygga barnens miljö i verksamheten. Lagen är ett införlivande av EU:s 

direktiv om arbetet mot sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi. Lagen innebär att en 

förening kan kräva av personen som ska vara verksam med barn att visa upp ett utdrag ur 

polisens belastningsregister.
184

  

I 3 § lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, regleras att 

lagen är tillämplig på den som har uppgifter som innebär direkt kontakt med barn genom 

uppdrag, anställning eller praktiktjänstgöring i en organisation där kontakt med barn sker. 

Denna lag kan förebygga att olämpliga personer får förtroendeuppdrag i barn- och 

ungdomsverksamheter. Ett fall där en person lämnade en förening på grund av att han tidigare 

dömts för sexbrott uppmärksammades i Umeå. Personen dömdes för sexbrott på grund av att 

han stämt möte med flickor via internet och därefter utnyttjat dem sexuellt.
185

  

Pär Svens, sportchef i Ope IF anser att lagändringen har både för- och nackdelar, å ena sidan 

är den positiv genom möjligheten till kontroll men å andra sidan kan genomförandet av den 

praktiska tillämpningen om begärande om utdrag ur belastningsregistret vara svår. Vad som 

kan vara problematiskt är att det i föreningar kan finnas många ledare som är involverade. Det 
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kan föra med sig ett gränsdragningsproblem om vilka man ska begära utdrag ifrån.
186

 Vad 

gäller föräldrar som är delaktiga i föreningen ska de enligt förarbetet till lagen omfattas av 

dem som föreningen kan begära uppgifter av. Dock ska en förälder som utför uppgifter utan 

föreliggande av anställningsavtal, uppdragsavtal eller avtal om praktiktjänstgöring i en grupp 

där det egna barnet ingår inte omfattas av registerkontrollbestämmelsen.
187

  

Till stöd för föreningars arbete mot sexuella övergrepp finns riktlinjer utfärdade av 

Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp innehåller bland 

annat vägledning och tillvägagångssätt för en förening om övergrepp misstänks och hur 

föreningen kan arbeta på ett förebyggande sätt.
188
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9 Analys 
 

9.1 Diskussion 

För att klargöra min studie av principalansvar inom idrottsföreningar i svensk rätt samt min 

komparativa studie mellan det norska och det svenska rättssystemet följer härmed diskussion 

om resultatet av mina frågeställningar. 

Hur långt sträcker sig principalansvaret enligt 6:5 p. 3 SkL och hur tillämpas 

ansvaret i en idrottsförening?  

Till att börja med görs en återkoppling till de fiktiva fallen i kapitel två och ett resonemang 

om en tänkbar lösning i vartdera fallet.  

 

9.1.1 Fiktivt fall nr 1 

Det fiktiva fallet berörde skadehändelsen där en tränare vållade en medlem, ett 

hockeyspelande barn, sakskada i tränarens oaktsamma försök att hjälpa barnet att ta på sig 

sina skridskor. Tränaren ponerades i fallet vara en förälder till ett barn i hockeylaget. För att 

principalansvar ska kunna vara aktuellt krävs att 6:5 p. 3 SkL är tillämplig, att tränaren kan 

jämställas med en arbetstagare enligt 3:1 SkL. Vad som är viktigt i relationen mellan en 

arbetsgivare och en arbetstagare är kontrollen och subordinationsförhållandet mellan dem, hur 

stor möjlighet till att utöva kontroll och bestämma över arbetets utförande.
189

 Ytterligare ett 

rekvisit som måste föreligga är att en felaktig eller försumlig handling ska ha skett. Culpa 

måste således alltid föreligga för att skadeståndsansvar ska kunna vara aktuellt. Ett 

orsakssamband, samband mellan handlingen och skadan är även ett grundläggande krav. Det 

sista rekvisitet som är av stor vikt är att skadan ska vara vållad i ”tjänsten”. Förutsebarheten 

har samband med att skadan ska anses vara vållad ”i tjänsten”, alltså i vilken mån en 

arbetsgivare har möjlighet till att kunna förutse en skada vållad av en arbetstagare. 

Till att börja med krävs en bedömning av vem som är principal, en redogörelse om vilken 

ställning tränaren i föreningen har; om han kan jämställas med en arbetstagare och om skadan 

är vållad ”i tjänsten”. Vidare krävs en redogörelse om förutsebarheten och möjlighet till 

kontroll för att 6:5 p. 3 SkL ska vara tillämplig. Arbetsgivaren ska ha kontroll och befogenhet 
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att bestämma över uppgiftens utförande samt kontroll över den som utför uppgiften.
190

 Om 

tränaren har agerat försumligt i fallet föreligger culpa. I fallet utför tränaren ett uppdrag på 

föreningens vägnar trots att han utför uppgiften ideellt. Det föreligger alltså inget tjänsteavtal 

mellan tränaren och föreningen. Föreningen har inte en ständig kontroll över personen i fråga 

men troligt är att den har önskemål och riktlinjer om hur träningarna ska utföras, hur 

verksamheten ska fungera och ett mål om hur matcherna ska spelas. Dessutom finns inget 

krav enligt förarbetet på att vederlag ska betalas ut för att principalansvar ska föreligga.
191

 

Med dessa förutsättningar kan tränaren således jämställas med en arbetstagare enligt 6:5 p. 3 

SkL trots att inget tjänsteavtal föreligger. Därav bör föreningen i denna situation ansvara för 

tränarens vårdslösa handling. 

En annan aspekt är om förhållandet kan betraktas som en skada mellan två medlemmar. Med 

bakgrund till förarbetet till SkL angående skada vållad en arbetskamrat av en annan 

arbetstagare skulle eventuellt en parallell mellan den inträffade händelsen och förarbetet 

kunna göras. Om både barnet och tränaren betraktas som medlemmar skulle en jämförelse 

kunna göras med ett förhållande mellan två arbetstagare. Huvudregeln är att en arbetsgivare 

inte ansvarar för skada som en arbetstagare vållar en annan arbetstagare. Undantag till regeln 

finns dock, om arbetsgivarens drifts- eller arbetsledning vållar skadan eller arbetsgivaren själv 

föreligger principalansvar.
192

 

Den sista frågan som uppkommer i en situation som ovan, som dock kan betraktas som något 

krystad, är om tränaren istället för att betraktas som en arbetstagare, betraktas som en 

arbetsledare och barnet som en medlem. Om arbetsledningen vållar tredje man eller en 

kollega skada ansvarar arbetsgivaren för det.
193

 I det här fallet är barnet inte en tredje man 

utan en medlem i föreningen, vilket innebär att föreningen som principal är ansvariga om 

tränaren kan anses vara del av arbetsledningen.
194

 

 

9.1.2 Fiktivt fall nr 2 

Situation nummer två handlade om en medlem som skadade en åskådare, B, genom att B 

träffats av en innebandyklubba i ansiktet som medförde en personskada i form av tandskada. 
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Beaktansvärt är om det finns något slags samtycke till eget risktagande för en åskådare av 

vissa sportevenemang. När det handlar om innebandy finns en risk att en boll skulle kunna 

hamna utanför planen. Då föreligger normalt sett inte något skadeståndsansvar. I det fiktiva 

fallet har däremot en spelare vårdslöst alternativt med uppsåt, kastat en innebandyklubba som 

olyckligtvis träffat en åskådare.  Den första frågan som kräver utredning är om föreningen är 

principal. För att avgöra vem som är principal följer liknande resonemang som ovan, 

möjlighet till kontroll, förutsebarheten för principalen; om denne skulle kunnat förutse en 

skada som arbetstagaren vållat samt funktionellt samband till uppgiften måste beaktas om 

händelsen inträffat utanför arbetsplatsen. Begreppen kontroll och förutsebarhet har samband 

med begreppet i tjänsten. Eftersom culpa föreligger följer bedömningen av vem som i 

situationen har möjlighet till att utöva uppsikt över det innebandyspelande barnet. Är det 

endast fråga om en olyckshändelse kan skadeståndsansvar inte vara aktuellt.  

Föreningen har den huvudsakliga uppsiktsplikten över spelaren och kan stå som ansvarig för 

spelarens handling. Detta kan jämföras med ansvarsförsäkringen som Friluftsfrämjandet har 

tecknat vilken innebär att ledaren har en tillsynsplikt över spelaren vilket sannolikt borde 

kunna föranleda skadeståndsansvar enligt 2:1 SkL vid bristande tillsyn. Föreningen ansvarar i 

egenskap av principal eftersom uppsynsplikten övergår till ledaren i en situation där denne 

kan jämställas med arbetstagare enligt 6:5 SkL. Enligt Friluftsfrämjandets ansvarsförsäkring 

har föreningen principalansvar i vissa fall och ledarna har tillsynsansvaret över barnen vid 

aktivitet så att barnen inte skadar tredje man eller sig själva.
195

 Föräldrarna har dock en 

skyldighet och ett självständigt ansvar för uppsikten över sina barn. Underlåtelse av uppsikt är 

en vårdslös handling enligt 2:1 SkL. Under tiden ett barn utövar idrottslig aktivitet har 

föräldrarna inte samma möjlighet till att utöva uppsikt över sina barn vilket på ett naturligt sätt 

förflyttar uppsiktsplikten till föreningen. 

Det finns en sannolik risk att en boll kan hamna utanför planen och att en åskådare på så vis 

skadas. All idrottsutövning innebär en skaderisk, dels för den utövande och dels för åskådare. 

Föreligger ett samtycke till risktagande föreligger inte skadeståndsansvar. Händelsen att 

någon vårdslöst kastar iväg en innebandyklubba innefattas sannolikt inte i ett eget samtycke 

till risktagande. För att 6:5 p. 3 SkL ska vara tillämpbar krävs således att viss förutsebarhet för 

skada och kontroll från arbetsgivarens sida ska finnas. Skadan ska också ha skett på grund av 

en felaktig, försumlig eller i vissa fall uppsåtlig handling. Med bakgrund till NJA 1959 s. 280 
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ansvarar en förening i fall som beskrivits inte för skadan om de använt sig av ordentliga 

säkerhetsanordningar samt att en åskådare måste kunna räkna med att en viss risk finns att bli 

träffad av en boll. I rättsfallet var det hela föreningen som ansågs ansvarig då den tillsammans 

anordnat arrangemanget. Inom innebandy används dock inte säkerhetsanordningar på samma 

sätt som vid ishockey. Slutsatsen i det fiktiva fallet är att B skulle kunna rikta 

skadeståndsanspråk gentemot föreningen då föreningen i ett sådant fall har kontrollen och viss 

förutsebarhet för skada finns och att innebandyspelaren har agerat ”i tjänsten”. Enligt 

ansvarsskadeavdelningen på Folksam
196

 utför medlemmen trots allt en uppgift för föreningens 

räkning, det är inget eget uppdrag den utför. Om föreningen har arrangerat ordentliga 

säkerhetsanordningar skulle B:s skadeståndsanspråk kunna ogillas, arrangörsansvar enligt 2:1 

SkL skulle inte vara aktuellt. Dock kan föreningen få bära ansvaret genom principalansvar.
197

 

Arbetstagare är den som genom ett tjänsteavtal genomför en uppgift för någon. Av betydelse 

är även i vilken mån arbetsgivaren kan bestämma över arbetstagaren.
198

 Genom bestämmelsen 

i 6:5 p. 3 SkL kan någon jämställas med arbetstagare trots att inget tjänsteavtal föreligger eller 

att något vederlag inte utgår. I en förening föreligger oftast stadgar mellan medlemmen och 

föreningen. En tolkning av avtalet mellan parterna är nödvändig. Om relationen mellan dem 

erinrar om ett anställningsförhållande är 6:5 p. 3 SkL tillämplig.
199

 Medlemmen utför en 

uppgift på föreningens vägnar och vederlag utgår ej. Enligt förarbetet till SkL ska ett icke-

ekonomiskt förhållande omfattas av principalansvar. Arbetsgivaren, vilket i detta fall är 

föreningen, har möjlighet att teckna ansvarsförsäkring.
200

 Det bör därför vara lämpligt att 

föreningen ansvarar för medlemmens vållande i fallet.  

Utifrån ett idrottsligt sammanhang krävs det sannolikt ett direkt samband till idrottsutövandet 

eller uppgiften för att den skadevållande handlingen ska anses vara vållad ”i tjänsten”.
201

 

Tolkningen av arbetsplatsen för att innefattas ”i tjänsten” bör vara en specifik 

idrottsanläggning, till exempel en spelplan där idrottsutövningen sker.
202

 Tränarna har 

möjlighet till att kontrollera medlemmarna i deras agerande inom verksamheten.
203
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Skadan har skett i samband med en innebandymatch på en specifik idrottsanläggning. Även 

om omständigheten skulle vara att det var en bortamatch har idrottsutövningen ett nära 

samband till ”tjänsten” eller uppgiften som en innebandyspelare har att utföra.   

 

9.1.3 Fall nr 3 – ”Patrik Sjöbergfallet” 

Patrik Sjöberg blev som liten sexuellt utnyttjad av sin tränare. Principalen kan få bära ansvaret 

för ett uppsåtligt brott om handlingen har samband med tjänsten. Ytterligare krävs att det 

måste ha funnits en risk och förutsebarhet att viss typ av skadevållande handling skulle kunna 

förekomma i verksamheten. Abnormhandlingar ansvarar inte en principal för.
204

  

Den här situationen blir komplex när det, likt som i det första fallet handlar om en ledare som 

orsakar en medlem skada. Skillnaden mellan fallen är dock att i det första fallet var inte 

skadan uppsåtligt vållad utan vårdslöshet förelåg. Först måste en bedömning göras om 

tränaren i fallet går att jämställa med arbetstagare enligt 6:5 p. 3 SkL, förutsatt att ett 

tjänsteavtal inte föreligger. Möjligheten att utöva kontroll för föreningen är till viss del 

begränsad och tränarens uppgifter kan inte alltid kontrolleras. Förutsebarheten av en sådan 

handling är antagligen inte opåräknelig utifrån arbetsgivarens synvinkel med hänsyn till den 

lag som trädde i kraft den 18 december 2013, lagen (2013:852) om registerkontroll av 

personer som ska arbeta med barn.  

För att principalansvar ska kunna föreligga för skador som orsakats utanför arbetsplatsen 

krävs att ett funktionellt samband finns med arbetsuppgiften för att kunna anses ha inträffat ”i 

tjänsten”. Om arbetsgivaren haft möjlighet till att kontrollera arbetstagaren ställs lägre krav på 

ett funktionellt samband till tjänsten.
205

 Föreningen har troligtvis inte haft en god möjlighet 

till att kontrollera Patrik Sjöbergs tränare. Utnyttjandena som skett i samband med 

idrottsutövningen kan dock anses ha skett ”i tjänsten” på grund av ett nära samband till 

tränarens uppgift, vilket i så fall leder till principalansvar för föreningen.  
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9.1.3.1 Lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 

Med hänsyn till den nya lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn har 

antagligen medvetenheten om risken för att barn kan utsättas för sexuella övergrepp i 

samband med idrottslig verksamhet, inte varit helt främmande för föreningarna.  

För att en handling ska betraktas som en abnormhandling krävs att handlingen måste vara helt 

oberäknelig från arbetsgivarens sida. En önskan att kunna stärka skyddet för barn och 

ungdomar i idrottsverksamhet uttrycktes genom ett lagförslag som sedan ledde till lagen 

(2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Lagförslaget tyder på att 

föreningar varit medvetna om risken för utnyttjande av barn vilket innebär att en handling 

såsom fallet för Patrik Sjöberg inte kan vara en abnormhandling. Skälet till att det inte borde 

vara en abnormhandling är på grund av att handlingen inte har varit helt oberäknelig, vilket 

leder till att principalansvar kan föreligga i ett sådant fall.  

Sportchefen i Ope IF, Pär Svens, menade att det finns både för- och nackdelar med lagen. Det 

han poängterade som en nackdel är att gränsdragningsproblem om vilka man ska begära 

utdrag ifrån och inte kan uppkomma.
206

 Enligt min uppfattning finns inte någon betydande 

nackdel med lagen mer än att ett utökat administrativt arbete krävs. Mycket positivt med 

lagen är den nya möjligheten till att kunna begära utdrag ur belastningsregistret även för ideell 

ledare med förtroendeuppdrag. Detta ökar både barnens och ungdomarnas säkerhet och det 

leder även till en ökad trygghetskänsla i föreningen. Om handlingen att begära utdrag ur 

belastningsregistret från personer som ska arbeta med barn blir en rutin behöver det inte leda 

till en negativ konsekvens av känslan för personen som föreningen vill kontrollera. För att 

ytterligare öka kontrollen skulle ett utökande av personkretsen vara betydelsefullt. Det skulle 

leda till att ett utdrag ur belastningsregistret av alla föräldrar som är delaktiga i en idrottslig 

verksamhet skulle vara möjlig och inte endast av dem som har ett anställningsavtal, 

uppdragsavtal eller avtal om praktiktjänstgöring i en grupp där det egna barnet ingår.    

 

9.2 Medlemsavtal och anställningsavtal 

Genom medlemskapet följer vissa rättigheter och skyldigheter, vilka regleras i stadgarna. Om 

en förening är medlem i ett specialförbund och därmed medlemmar i RF regleras rättigheter 

och skyldigheter i 13 § RF:s normalstadgar. Ett exempel på en skyldighet som en medlem har 
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är att följa stadgarna. Ett exempel på rättighet för medlemmen är att denne får delta i 

sammankomster.
207

 Det finns likheter och skillnader mellan ett medlemsavtal och ett 

anställningsavtal. Specifikt för ett avtal mellan föreningen och medlemmen är att avtalet kan 

ändras genom att göra ändringar i stadgarna. Det är den största skillnaden mellan ett 

tjänsteavtal och ett medlemsavtal.
208

 Ett medlemsavtal innehåller ingen reglering om 

vederlag.
209

  Enligt 14 § RF:s normalstadgar har en medlem rätt att delta i tävlingsverksamhet 

efter medgivande av styrelsen. Vid en tävling representerar medlemmen i första hand 

föreningen.
210

 Mest naturligt ur denna synpunkt bör vara att ett slags principalansvar inträder, 

föreningens kontroll utövas genom att en medlem är i behov av ett godkännande från 

styrelsen för att få delta i tävlingsverksamhet. Om styrelsen inte skulle godkänna att en 

medlem deltar i en tävling bör principalansvar ändock föreligga genom medlemsavtalet 

förutsatt att culpa föreligger och att den skadevållande handlingen har ett tydligt samband till 

uppgiften. Kontrollen kan sannolikt bibehållas och uppfyllas genom att en ledare har kontroll 

vid utövningen av idrotten.  

Medlemsavtalet som ingås mellan medlemmen och föreningen förpliktar medlemmen att följa 

föreningens stadgar. För att få en tydlig bild över förhållandet mellan en förening och en 

medlem, som exempelvis utövar en sport, kan det vara en lämplig åtgärd att komplettera 

avtalet för att klargöra om medlemmen ska anses som arbetstagare eller inte.
211

 Finns ett 

sådant tydliggörande är ansvarsfrågan lättare att besvara. Är medlemmen eller utövaren i en 

situation att anse som anställd bör föreningen betraktas vara principal i en situation där 

rekvisiten för principalansvar föreligger. Avtalsförhållandet som anger om medlemmen är att 

anse som anställd eller inte avgör om ansvarsfrågan ska avgöras enligt 3:1 SkL eller enligt 6:5 

p. 3 SkL. Av de som är anställda i föreningen genom ett tjänsteavtal görs bedömningen om 

principalansvar och om de handlat i tjänsten enligt regeln i 3:1 SkL. Är personen däremot att 

betrakta som medlem och kan likställas med arbetstagare ”som för annans räkning eljest utför 

arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställningsförhållande” 

följer principalansvar enligt 6:5 p. 3 SkL.
212

  Samma grundförutsättningar som enligt 3:1 SkL 

krävs för att principalansvar ska föreligga, med undantag av tjänsteavtal för någon där 6:5 p. 3 

SkL är tillämplig. 
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Avtalet mellan en idrottsledare och en förening kan vara en tillsvidareanställning.
213

 Det 

innebär att när ett tjänsteavtal föreligger mellan en idrottsledare och en förening har 

föreningen principalansvar för idrottsledarens culpösa handlingar som denne vållar i tjänsten. 

Många tränare som inte har en tillsvidareanställning betraktar sitt uppdrag i den ideella 

föreningen som ett ideellt uppdrag och inte som arbetstagare. En grundlig undersökning av 

förhållandet mellan parterna måste göras om inget avtal som beskriver förhållandet mellan 

dem finns. Sannolikt är att 6:5 p. 3 SkL är tillämplig när det gäller ansvarsfrågan enligt ett 

ideellt uppdrag som tränare.    

  

9.2.1 ”I tjänsten” inom idrottslig verksamhet 

Till att börja med måste en person vara anställd för att 3:1 SkL ska vara tillämplig eller som 

för medlemmar och tränare i det fall tjänsteavtal inte föreligger, att förhållandet ska likna ett 

anställningsförhållande vilket leder till att 6:5 p. 3 SkL är tillämplig. Den första bedömningen 

för om en handling kan anses ha inträffat ”i tjänsten” inom idrottsverksamhet är 

förutsebarheten, i vilken mån en arbetsgivare kan förutse en persons handlande. Den andra 

viktiga bedömningen handlar om möjligheten för föreningen att utöva kontroll av 

medlemmarna vid tidpunken för skadans inträffande. Inledningsvis krävs också en 

redogörelse för vem som är principal för att sedan avgöra vem som är arbetstagare. Skador 

som sker inom arbetet får jämförs med skador som kan ske vid en idrottslig verksamhet. 

Frågor som måste besvaras är var arbetsplatsen är och när anses en medlem vara ”i tjänst”? 

Vad som innefattar arbetsplatsen inom idrottslig verksamhet är antagligen 

hemmaanläggningen där sporten utövas. Det skulle även kunna vara en bortaarena om det är 

så att kontrollen från föreningens sida fortfarande upprätthålls och även att handlingen har 

direkt samband till idrottsutövningen som uppgift.  

En handling måste utifrån principalens perspektiv till viss del vara förutsebar för att 

principalansvar ska inträda. Svaret på frågan om när en medlem anses vara ”i tjänst” bör vara 

när en medlem utövar sporten eller om en ledare tränar barnen. Det är den enda möjligheten 

för eventuell kontroll för föreningen. Möjligheten för föreningen att utöva kontroll av en 

medlem kan i vissa fall vara större än hos en vanlig arbetsgivare. Vid en bortamatch kan fallet 

vara så att föreningen inte har lika stor kontroll över medlemmarna, under omständigheten att 

inte ledarna följer med. Mest troligt är trots allt att en tränare närvarar vid bortamatch.   
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9.2.1.1 Likheter mellan ett tjänsteavtal och ett medlemsavtal 

Av tjänsteavtal och medlemsavtal följer vissa rättigheter och skyldigheter att utföra en viss 

uppgift. Betalning av en medlemsavgift är en skyldighet. För att delta i idrottsliga tävlingar 

måste styrelsen godkänna det enligt 14 § RF:s normalstadgar. Det kan jämföras med en 

uppgift en arbetsgivare delgerar till en arbetstagare som arbetstagaren måste följa. En likhet är 

att försäkringsmöjlighet, att teckna en ansvarsförsäkring för sina arbetstagare och 

medlemmar, även finns för ideella föreningar. Skadeståndskommittén ansåg att den 

skadelidande bör ha möjlighet till att kunna kräva skadestånd oberoende av om verksamheten 

är ekonomisk eller icke-ekonomisk.
214

 

 

9.2.1.2 Skillnader mellan ett tjänsteavtal och ett medlemsavtal   

Den största skillnaden mellan ett medlemsavtal och ett tjänsteavtal är att vederlag inte betalas 

ut.
215

 Någon uppsägningstid finns inte reglerat i ett medlemsavtal. Medlemmen anses 

automatiskt ha begärt utträde ur föreningen om medlemmen inte betalat medlemsavgiften för 

två efter varandra verksamhetsår. En medlem kan närhelst denne önskar begära utträde ur 

föreningen. För att frånsäga sig medlemskapet bör begäran om utträde vara skriftlig.
216

 Det 

enda sättet för en förening att utesluta en medlem är om denne inte betalat medlemsavgiften, 

motarbetat föreningens ändamål eller skadat föreningens intresse.
217

 Ett tjänsteavtal löper 

fram tills någon säger upp avtalet eller enligt en tidsbestämmelse. En medlem kan ändock 

jämställas som en arbetstagare genom 6:5 p. 3 SkL.  

 

9.3 Bristen på praxis 

Enligt 33 § RF:s normalstadgar framgår det att tvist ska lösas genom skiljeförfarande.
218

 

Klausulen är en trolig anledning till den bristen på praxis angående förhållandet mellan 

medlem och förening.   

Ytterligare ett rimligt skäl till bristen på praxis kan vara att utbetalningar från 

försäkringsbolag görs till en skadelidande i situationer där någon i en ideell förening vållat en 

skada och det därav inte leder till någon prövning. Detta kan vara mest förekommande i fall 
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liknande Patrik Sjöbergs om sexuella övergrepp. Ett liknande fall har inte tagits upp hos If 

Skadeförsäkring AB enligt Hansen på avdelningen för ansvarsskador.
219

 Genom att utbetala 

ersättning direkt till den skadelidande kan denne undvika att behöva gå hela vägen till ett 

domstolsavgörande. På så sätt skyddas den skadelidande eftersom situationen är en emotionell 

påfrestning.  

 

9.4 Gränsdragning för funktionärer 

I förarbetet till SkL var skadeståndskommittén och Svea hovrätt oense om funktionärer skulle 

falla under bestämmelsen 6:5 p. 3 SkL i och med deras uppdrag vid en idrottstävling. Svea 

hovrätt ansåg att det handlade om ett fall om lösa organisationsformer och att principalansvar 

därav inte kunde föreligga. Däremot ansåg skadeståndskommittén att frågan inte kunde 

besvaras generellt och angav att om en funktionär finns till förfogande under en organisatorisk 

form för att få in medel till föreningen bör en funktionär kunna jämställas med en arbetstagare 

enligt 6:5 p. 3 SkL och principalansvar föreligger således.
220

 En organisatorisk form kan 

tolkas som att en ideell förening har ett ekonomiskt syfte att få in pengar till föreningen. I det 

fallet omfattas funktionärer enligt 6:5 p. 3 SkL.  

Genom att funktionärer var ett otydligt fall i frågan om 6:5 p. 3 SkL är tillämplig leder det till 

frågan om regeln på ett naturligt sätt kan tillämpas på medlemmar. Enligt min uppfattning bör 

regeln likväl kunna tillämpas på medlemmar som på funktionärer i en organisatorisk form, 

vilket innebär att det fortfarande är en ideell förening men de avser att få in lite medel till 

föreningen. Funktionärer arbetar oftast ideellt och på samma sätt utgår sällan vederlag till en 

medlem. Därför bör regeln kunna tillämpas i båda fallen, antingen om det handlar om en 

funktionär eller en medlem.      

 

9.5 Föreningens ansvar gentemot tredje man – NJA 1959 s. 280 

Rättsfallet rörde en åskådare, Tore G, som blev träffad av en puck under en ishockeymatch 

anordnad av en idrottsförening. Anordningen var arrangerad enligt allmänt slag. Föreningen 

hade underlåtit att sätta upp skyddsnät utmed långsidorna av rinken, vilket inte ansågs som 

försumligt eller vårdslöst av föreningen. HD yttrade även att en åskådare måste räkna med en 
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viss risk att kunna träffas av en puck finns trots att den är sällsynt. Skyddsanordningarna var 

av allmän karaktär och den lilla risken att träffas av en puck gjorde att försumlighet inte 

förelåg från föreningens sida.
221

 Vid en jämförelse mellan rättsfallet och den andra fiktiva 

händelsen
222

 inträffade i båda fallen en skada orsakad av en medlem som drabbade tredje 

man. I rättsfallet togs mest hänsyn till skyddsanordningarna och dess uppförande och om 

föreningen på grund av försumlighet därmed ansågs som ansvariga. I det fiktiva fallet lades 

fokus på om medlemmens vårdslöshet, alternativt uppsåtliga handling, förde med sig 

principalansvar för föreningen. Slutsatsen är att om fallet är sådant att anordningarna är 

bristfälliga är föreningen ansvarig för skada om en medlem skjuter en puck över sargen, men 

inte genom principalansvar utan arrangörsansvar. Är fallet sådant att anordningarna inte är 

bristfälliga men en skada vållas tredje man av en medlem kan föreningen få bära ansvaret 

genom principalansvar. Hänsyn måste dock tas till ett eventuellt samtycke till risktagande av 

att vara åskådare till en hockeymatch. Ett samtycke kan utesluta rätten till skadestånd. Är 

säkerhetsanordningarna tillräckliga, i sammanvägningen av en åskådares eget risktagande, 

skulle ett ansvar kunna uteslutas.    

 

9.6 Vilka omfattas av 6:5 p. 3 SkL? 

Av vad som framkommer i förarbetet till SkL ställs lägre krav på ett funktionellt samband till 

tjänsten i det fall en arbetsgivare haft en möjlighet till att kontrollera arbetstagarens utförande 

av uppgiften. Principalansvaret sträcker sig långt i en situation där skadan sker på den 

ordinarie arbetsplatsen. Om det däremot handlar om en situation som innebär tillfälliga 

sysslor, till exempel om man hjälper en vän med trädgårdsarbete där 6:5 p. 3 SkL kan vara 

tillämplig, ställs strängare krav på sambandet mellan personens arbetsuppgifter och den 

skadevållande handlingen.
223

  

Frågan är hur tolkningen ska ske av vilka personer som kan tänkas omfattas av tillämpningen 

enligt 6:5 p. 3 SkL utifrån föreningsrörelsens perspektiv? Sambandet bör mätas mellan den 

culpösa handlingen och idrottsutövningen istället för mellan den culpösa handlingen och 

arbetsuppgiften. Vad den strängare gränsdragningen innebär är att det måste finnas ett 

starkare samband mellan handlingen och idrottsutövningen. Personer som omfattas av 6:5 p. 3 
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SkL är oftast relativt självständiga och möjligheten till kontroll är oftast mindre.
224

 

Medlemmar i en förening omfattas naturligtvis. I vilken mån en medlem agerar självständigt 

och under begränsad kontroll har betydelse för om 6:5 p. 3 SkL är tillämplig. Sannolikt är 

också att funktionärer omfattas av den strängare gränsdragningen på grund av att de oftast 

agerar relativt självständigt och föreningen utövar begränsad kontroll över funktionärer. När 

det gäller funktionärer vore det rimligt att undersöka sambandet mellan handlingen och 

arbetsuppgiften. 

Själva idrottsutövningen, exempelvis matchen är huvudsysslan som innefattas ”i tjänsten”.
225

 

Det leder till att det som sker utanför idrottsutövningen krävs det större samband till 

huvudsysslan för att principalansvar ska vara aktuellt. Svanbergs resonemang om att det är 

själva idrottsutövningen som är huvudsysslan och att det kan jämställas med att vara ”i 

tjänsten” är en rimlig tolkning. Situationer utöver idrottsutövningen men i anslutning till den 

anser Svanberg vara ”i tjänsten”. Handlingar utöver idrottsutövningen innebär en svår 

gränsdragning. Ett direkt samband krävs mellan handlingen som sker utöver idrottsutövningen 

och idrottsutövningen. Det måste finnas ett tillräckligt samband till idrottsutövningen för att 

handlingen kan anses vara utförd ”i tjänsten”. Rimligt är Svanbergs resonemang där 

principalansvar sannolikt inte föreligger, med bakgrund av förarbetets strängare begränsning, 

i de fall möjligheten att kontrollera en medlem är begränsad. 

 

9.7 Principalansvaret enligt 3:1 SkL 

Bestämmelsen i 3:1 SkL handlar om vilka som innefattas av arbetstagarbegreppet. Klart är att 

för de som är anställda genom ett tjänsteavtal är huvudregeln att arbetsgivaren har 

principalansvar. De flesta beroende uppdragstagare omfattas, likaså okontrollerade 

arbetstagare vilket innebär en person som arbetar i hemmet. En tillfällig anställning innefattas 

också. Arbetsgivarens skadeståndsansvar utvidgas genom 6:5 SkL vid vållande av skada av 

andra som likställs med arbetstagare.
226

 En huvudregel som gäller principalansvar gentemot 

andra medarbetare är att en arbetsgivare som regel inte ansvarar för skada som en arbetstagare 

vållar en annan arbetstagare.
227

 Begränsningen av principalansvaret i den nämnda situationen 
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hör ihop med begränsningen av ansvarsförsäkringsskyddet för försäkringstagaren som inte 

täcker skada som en arbetstagare vållar en annan kollega.
228

  

Av stor betydelse för att avgöra om 3:1 SkL är tillämplig, är om ett subordinationsförhållande 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren föreligger. Det innebär i vilken omfattning 

arbetsgivaren har befogenhet att utöva kontroll över arbetstagaren och bestämma över 

arbetsuppgiften.
229

 Enligt min uppfattning har subordinationsförhållandet viss betydelse i 

idrottssammanhang, både när det gäller kontroll över medlemmen och utförandet av idrotten. 

Föreningen har sannolikt vissa riktlinjer för hur idrottsverksamheten ska bedrivas och vilka 

uppgifter en medlem kan och får utföra.  

För att skadeståndsskyldighet överhuvudtaget ska komma ifråga krävs att culpa föreligger. 

Begreppen fel eller försummelse innefattar culpa.
230

 Ytterligare krav för principalansvar är att 

den skadevållande handlingen ska ha inträffat under tiden arbetstagaren är i tjänst. 

Förutsebarheten är viktig att beakta i samband med frågan i vilken omfattning arbetsgivaren 

skulle kunnat förutse en arbetstagares skadevållande handling. Möjligheten för 

arbetsledningen att utöva kontroll vid skadans inträffande måste också tas i beaktande. För att 

en skada som inträffat utanför arbetsplatsen ska anses som att den skett i tjänsten krävs att ett 

funktionellt samband föreligger mellan arbetsuppgiften och den skadevållande handlingen.
231

  

Situationer som talar för att principalansvar föreligger enligt 3:1 SkL är således att en 

arbetstagare handlat på ett felaktigt eller försumligt sätt i tjänsten och att culpa föreligger. I 

bedömningen av om någon är arbetstagare är subordinationsförhållandet viktigt, det vill säga 

att arbetstagaren står under kontroll av en principal. Är situationen den att en arbetstagares 

handling kunnat gå att förutse är det sannolikt att principalansvar föreligger.  

Förhållanden som talar emot principalansvar är om ovan nämnda kriterier inte uppfylls. Det 

vill säga att förutsebarhet eller kontrollmöjlighet inte finns och att det heller inte finns något 

samband med tjänsten.  Handlingar som är privata ansvarar arbetsgivaren inte heller för. 

Situationer som klart faller utanför principalens ansvar är abnormhandlingar utförda av 

arbetstagaren. Det är handlingar som är oförutsebara, exempelvis dråp. Uppsåtliga handlingar 

som inte har samband med tjänsten ansvarar inte principalen för.
232

 Att avgöra när en 
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handling sker i eller utanför tjänsten är inte alltid en enkel gräns att dra. Rättsfallet NJA 1948 

s. 262 handlade om en spårvagnsförare som inte var i tjänstgöring och som enbart åkte med 

spårvagnen efter sitt skift och avvisade en berusad person. Spårvagnsföraren som inte var i 

tjänstgöring meddelade inte den tjänstgörande föraren om situationen vilket ledde till att 

spårvagnen började köra och den berusade personen skadades. HD bedömde att de båda 

förarna handlat på ett sätt som ådrog spårvagnsbolaget skadeståndsskyldighet. Således ansågs 

båda handlat i tjänst trots att endast den tjänstgörande förararen var ansvarig för att köra 

spårvagnen. Ett samband fanns alltså mellan den icke tjänstgörande förarens handling och 

arbete.  

 

9.8 Principalansvaret vid uppsåtliga brott 

Svanberg hänvisar i sin artikel till förarbetet i fråga om när en uppsåtlig handling anses vara 

inträffad i tjänsten enligt 6:5 p. 3 SkL. För handlingar som sker av mer löst anlitad personal 

torde en restriktivare bedömning ske av handlingar som klart saknar samband med 

arbetsuppgiften. Ett högre krav på funktionellt samband med arbetsuppgifterna ställs 

antagligen på dem som utför tillfälliga sysslor.
233

  

Arbetsgivaren har oftast mindre möjlighet till att kunna kontrollera och styra hur 

arbetsuppgifterna ska ske för en medhjälpare som faller in under regeln i 6:5 SkL. En person 

som faller under 6:5 SkL har en mer självständig ställning. Handlingar som sker under en 

paus är personen själv ansvarig för. Däremot när det gäller en arbetstagare enligt 3:1 SkL 

ansvarar principalen för arbetstagarens handlingar under en paus. I de situationer där 6:5 SkL 

är tillämplig föreligger mest sannolikt inte principalansvar vid uppsåtliga handlingar såsom 

stöld och misshandel.
234

 Ansvaret skulle i sådana fall sträcka sig alltför långt och principalen 

skulle kunna få ansvara för skador som inte är förutsebara och inte har något som helst 

samband med arbetsuppgiften.  

Som tidigare nämnts är det av väsentlig betydelse om den uppsåtliga handlingen har samband 

med tjänsten för att principalansvar vid uppsåtliga brott vid ett tjänsteavtal föreligger. Vid 

uppsåtligt brott bör högre beviskrav på sambandet mellan arbetsuppgiften och handlingen 

ställas.  
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9.9 Den komparativa studiens resultat 

Det krävs att reglerna i två rättssystem har likvärdiga mål för att kunna göra en komparativ 

studie.
235

 I det fall två stater har liknande historisk bakgrund eller samhällssystem finns ofta 

många likheter mellan rättssystemen. Norges ändamål var att skapa en gemensam nordisk 

skadeståndslag.
236

 Detta är en orsak till att bestämmelserna om principalansvar i svensk och 

norsk rätt liknar varandra. En viktig motsvarighet jag funnit mellan rättssystemen är att båda 

omnämner principalansvar inom ideell verksamhet.
237

 Alltså kan en ideell förening vara 

principal även enligt norsk rätt. En medlem kan sannolikt därmed kunna jämställas med en 

arbetstagare.  

 

9.9.1 Skillnader 

Efter att ha studerat principalansvaret inom det svenska och det norska rättssystemet följer 

härmed en sammanställning av de skillnader jag funnit mellan det svenska och det norska 

rättssystemet. Studien visar att det finns betydligt färre skillnader än likheter mellan 

rättssystemen. För det första skiljer sig det norska rättssystemet från det svenska rättssystemet 

vad gäller principalansvarets omfattning. I Norge tillämpas principalansvaret när en 

arbetstagare vållar en annan arbetstagare skada, vilket inte är fallet inom den svenska 

skadeståndsrätten.
238

 En orsak till den svenska regeln kan vara att försäkringen inte täcker en 

skada som en arbetstagare vållar en annan kollega.
239

 

Ytterligare en skillnad mellan rättssystemen som framkommit i studien är att solidariskt 

ansvar mellan arbetsgivare och arbetstagare inte omnämns inom den svenska 

skadeståndsrätten. Genom att arbetsgivare och arbetstagare ansvarar på två olika sätt anses de 

solidariskt ansvariga enligt norsk rätt.
240

  

En ytterligare skillnad gäller en arbetsgivares regressrätt gentemot arbetstagaren i vissa fall. 

Med hänsyn till olika bedömningar kan en arbetsgivare återkräva av arbetstagaren delar av 

vad arbetsgivaren har utbetalat.
241

  Regeln skiljer sig dock inte helt från arbetstagarens ansvar 
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enligt 4:1 SkL. För att ansvaret ska åvila arbetstagaren och att arbetsgivaren därmed undgår 

principalansvar krävs att synnerliga skäl föreligger enligt den svenska regeln i 4:1 SkL. 

Vad gäller den svenska regeln i 6:5 SkL om utvidgningen av principalansvar för de som 

jämställs med arbetstagare genom ”omständigheter liknande dem som förekommer i 

anställningsförhållande”, finns ingen särskild paragraf i norsk lag som reglerar 

omständigheten. Dock reglerar skl. § 2-1 p. 3 vilka som jämställs med arbetstagare. Norsk rätt 

jämställer likt som i svensk rätt någon under militärtjänstgöring och även den som under vård 

i anstalt deltar i arbetsverksamhet. Skillnaden med regeln är att ingen motsvarande regel som 

6:5 p. 3 SkL för övriga som för någon annans räkning utför arbete liknande dem i 

anställningsförhållande finns i norsk lag. 

Som grund för skadeståndsansvar anges i norsk lag en arbetstagares uppsåtliga eller 

oaktsamma handling i skl. § 2-1 p. 1. Begreppet uppsåtligt nämns däremot inte i den svenska 

paragrafen. Trots det finns, som nämnts i avsnitt 4.4, situationer där en arbetsgivare kan bli 

skadeståndsansvarig i det fall en arbetstagare uppsåtligt orsakar en skada. 

I den svenska lagen uttrycks skadetyperna person- och sakskada men även ren 

förmögenhetsskada vållad genom brott och skada på grund av kränkning. Däremot 

förekommer inte specificerat vilken typ av skada som ersätts enligt skl. § 2-1. Ytterligare en 

skillnad är att innebörden av arbetsgivarbegreppet inte görs på ett lika tydligt sätt i den 

svenska lagen. Arbetstagarbegreppets innebörd återges utförligare i den norska lagen i skl. § 

2-1 p. 3. Med andra ord framkommer i svensk rätt inte lika tydligt vem som är arbetstagare 

och vem som är arbetsgivare jämfört med hur det återfinns i den norska lagen.   

Askeland
242

 koncentrerar sig på förhållandet där det inte föreligger något anställningsavtal 

mellan en förening och en medlem, föreningen anses inte vara arbetsgivare. Fokus läggs på 

medlemskapet. I svensk rätt kan principalansvar dock föreligga utan anställningsavtal genom 

tillämpningen av 6:5 SkL. Enligt Askeland skulle eventuellt en restriktivare gräns dras för 

icke-ekonomiska och ideella föreningar vad gäller deras ansvar om en medlem, i det fall den 

inte är anställd, vållar tredje man skada. Askeland menar att ansvaret borde läggas till större 

del på medlemmen själv. Dock tillämpas skl. § 2-1 i norsk rätt på det sätt att en förening får 
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bära ansvaret om en medlem culpöst vållat en skada under den tid denne utför en handling på 

föreningens vägnar.
243

     

Den utförligare och tydligare norska lagtexten om vem som är arbetstagare och vem som är 

principal skulle kunna vara till nytta vid tolkning av den svenska rätten, i det fall den svenska 

rätten inte är tillräckligt utförlig, i frågan om principalansvar. Nya idéer kan utvecklas om hur 

ett problem kan lösas. I sammanhang där det föreligger tolkningssvårigheter i samband med 

vem som är att anse vara arbetstagare och vem som är att anse vara arbetsgivare skulle den 

svenska rätten kunna hämta ledning.  

 

9.10 Försäkringsmöjligheter 

Om en ideell förening är registrerad hos RF ingår ett visst försäkringsskydd som dock kan 

behöva kompletteras. Normalt sett ingår en ansvarsförsäkring för person- och sakskador i en 

föreningsförsäkring.
244

 En anställd i ett företag har generellt inte möjlighet till att teckna en 

ansvarsförsäkring, därav bör det största ansvaret vila på arbetsgivaren.
245

 En anställd i en 

ideell förening bör direkt täckas av ansvarsförsäkringen, föreningen är i en situation som en 

arbetsgivare och har möjligheten till att teckna försäkring för att kunna ersätta ett eventuellt 

skadeståndsanspråk. Det största ansvaret bör därför åligga arbetsgivaren, eller en förening om 

den anses vara arbetsgivare. En av arbetsgivarens huvuduppgift är att ha överblick och 

kontroll över arbetets utförande vilket även gör att arbetsgivaren har möjligheten till att kunna 

förutse en eventuell skada som skulle kunna inträffa.  

Styrelseledamöter ingår i kategorin uppdragstagare och räknas inte som anställda.
246

 

Styrelseansvarsförsäkringen som oftast är ett tillägg till den ordinarie föreningsförsäkringen 

täcker ett skadeståndskrav för en ren förmögenhetsskada.
247

 Ett skadeståndsansvar kan 

åläggas en styrelseledamot som agerat oaktsamt i sitt uppdrag för föreningen.
248

 Därav bör 

inte en styrelseledamot förväxlas med en medlem eller annan anställd i föreningen när det 

gäller ansvarsfördelningen. En styrelseledamots oaktsamma handling kan därför ersättas ur 

styrelseansvarsförsäkringen.  
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I förarbetet till SkL anges att principalansvar bör liksom i Norge och Danmark omfatta 

situationer med icke-ekonomisk verksamhet och privata förhållanden.
249

 Ur ett 

försäkringsrättsligt perspektiv talar det för ett utvidgat principalansvar på grund av att även en 

icke-ekonomisk verksamhet har möjlighet till att teckna en ansvarsförsäkring. Det innebär 

således att om en ideell förening skulle få ett skadeståndsanspråk riktat mot sig kan den med 

hjälp av sin ansvarsförsäkring ersätta den skadelidande. Utan en ansvarsförsäkring skulle 

fallet kunna vara så att föreningen ekonomisk sett inte skulle kunna ha möjlighet att betala 

ersättning. En nackdel med premierna för föreningens medlemmar skulle kunna vara att 

medlemsavgiften höjs för att föreningen ska kunna täcka kostnaderna för premien. Det finns 

möjlighet till jämkning av principalansvaret, i det fall en ideell förening har tecknat en 

ansvarsförsäkring, om fallet skulle vara ekonomiskt orimligt betungande.
250

        

En föreningsförsäkring kan tecknas av en ideell förening vilken omfattar egendomsskada och 

skadeståndskrav för sak- eller personskada. Vanligt är att privatpersoner har tecknat en 

hemförsäkring. Länsförsäkringars villkor för hemförsäkring omfattar bland annat ett 

reseskydd, egendomsskydd och ett ansvarsskydd.
251

 Frågan är om en medlem i en ideell 

förening genom dennes försäkringsbolag skulle kunna ersätta ett skadeståndskrav i det fallet 

ett principalansvar inte är aktuellt enligt 6:5 p. 3 SkL, alternativt om föreningen inte har 

tecknat en föreningsförsäkring som täcker skadeståndsanspråk? Enligt villkoren gäller en 

hemförsäkring för privatpersonen och inte för något i privatpersonens förvärvsverksamhet, 

tjänst- eller yrkesutövning. En ideell förening kan vara näringsdrivande, men syftet får inte 

vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Ett exempel på en näringsdrivande 

ideell förening är en idrottsförening som driver en kiosk. Näringsverksamhet och 

förvärvsverksamhet som bedrivs självständigt och yrkesmässigt likställs enligt 13:1 IL och i 

rättsfallet RÅ 1999 ref 50 ansågs en idrottsförening bedriva näringsverksamhet i samband 

med arrangemang av en konsert.
252

 En medlems hemförsäkring täcker således inte det fall en 

ideell förening är näringsdrivande. Hemförsäkringen omfattar heller inte något en person 

bedriver i förvärvsverksamhet, tjänst eller yrkesutövning i en idrottsförening. En 

ansvarsförsäkring genom en personlig hemförsäkring bör täcka ett skadeståndsanspråk om 

personen är medlem i en ideell förening som inte har något näringsdrivande inslag. Skulle ett 
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principalansvar inte bli aktuellt enligt 6:5 p. 3 SkL har alltså en privatperson följaktligen en 

möjlighet att kunna ersätta skadeståndsanspråk genom sin personliga hemförsäkring.  

En princip är således att en privatperson inte kan skydda sig mot skadeståndskrav som denne 

vållar i tjänsten genom en egen ansvarsförsäkring. Orsaken till det är sannolikt att 

arbetsgivaren har den största möjligheten till att teckna en företagsförsäkring, med ett 

innehållande skydd mot skadeståndsanspråk och skydda sina arbetstagare. I situationer där 

gränsdragningen mellan privatliv och yrkesliv kan vara svår kan det vara en fördel för en 

privatperson att teckna en privatansvarsförsäkring.
253

 I en sådan situation kan möjligtvis en 

hemförsäkring med ansvarsskydd vara till nytta för en person som är medlem i en ideell 

förening och som inte är anställd genom ett tjänsteavtal.  

Frågan är hur en försäkring kan påverka en medlems handlingssätt för att förebygga skada. Ett 

sätt att förutspå en medlems agerande i det fall en förening har tecknat en försäkring som 

gäller för medlemmar bör tala för att aktsamhet inte beaktas till fullo i handlingssättet. På så 

sätt uppfylls inte det preventiva syftet med skadestånd. En annan aspekt kan vara okunskap 

hos medlemmen om en arbetsgivares principalansvar, vad det innebär och okunskap om vilka 

skador en försäkring täcker och i vilka fall.  

 

9.11 Sammanfattande slutsats 

Ett principalansvar i en ideell förening innebär ett skadeståndsansvar utan eget vållande som 

åvilar en arbetsgivare eller principal såsom till exempel en förening. Principalansvaret kan 

inträda vid en medlems vållande av skada genom det utvidgade principalansvaret som 

jämställer någon som arbetstagare enligt 6:5 p. 3 SkL. Principalansvar kan föreligga enligt 3:1 

SkL om någon är anställd i föreningen. Principalen är i idrottsliga sammanhang föreningen 

och det är föreningen som har den övergripande kontrollen över medlemmar, ledare och 

anställda. Det kan antingen vara styrelsen eller en ledare som vid ett specifikt tillfälle utövar 

den övergripande kontrollen.  

På samma sätt som enligt ett sedvanligt tjänsteavtal måste culpa, förutsebarheten och till viss 

del subordinationsförhållandet beaktas för att avgöra om en skadevållande handling skett ”i 

tjänsten” vid en idrottslig verksamhet. För att avgöra vad som innefattas ”i tjänsten” krävs att 

innebörden av begreppet arbetstagare klargörs för att sedan undersöka vem som kan 
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jämställas med en arbetstagare enligt 6:5 p.3 SkL. För att en handling ska anses vara vållad ”i 

tjänsten” krävs att handlingen måste ha ett direkt samband till idrottsutövningen eller 

uppgiften. Var arbetsplatsen är för att innefattas ”i tjänsten” utifrån ett idrottsligt perspektiv, 

bör vara en särskild idrottsanläggning där idrottsutövningen sker. Det ställs högre krav på 

sambandet mellan den skadevållande handlingen och uppgiften som en person enligt 6:5 SkL 

har att utföra för att handlingen ska anses vara vållad ”i tjänsten”. Personer enligt 6:5 SkL har 

oftast en mer självständig ställning vilket gör att en arbetsgivare inte har samma möjlighet att 

utöva kontroll. När en arbetsgivare har begränsad möjlighet att utöva kontroll och bestämma 

över uppgiftens utförande kan principalansvar inte åläggas en arbetsgivare.  

Det som talar för att principalansvar ska tillämpas i en ideell förening är uttalandena i 

förarbetet till SkL, vilka uttrycker att det även för icke-ekonomisk verksamhet ska finnas 

möjlighet till att teckna en ansvarsförsäkring. Det betyder således att möjligheten att teckna 

försäkring för att kunna ersätta ett eventuellt skadeståndsanspråk även finns för ideella 

föreningar. 

Huvudregeln är att ett principalansvar inte föreligger i en situation där en arbetstagare vållar 

en annan kollega skada. Det finns dock undantag som gör att principalen blir skadestånds-

skyldig. Om arbetsgivaren själv eller hans drifts- eller arbetsledning vållat skadan är 

principalen skadeståndsskyldig. Under särskilda omständigheter kan en arbetsgivare bli 

skadeståndsansvarig när en arbetstagare vållar en annan kollega skada, det sker i det fall en 

arbetstagare har delegerats särskilda tekniska uppgifter. Ansvaret åvilar principalen enligt 

principen om ansvar för vållande av anställd som har anförtrotts särskild ansvarsfull uppgift. 

En jämförelse skulle kunna göras om en medlem skadar en annan medlem. I det fallet 

föreligger sannolikt inte något principalansvar för föreningen utan det är en fråga som 

medlemmarna emellan får träffa en överenskommelse om.   

Ansvarsfördelningen i en ideell förening bör likna ansvarsfördelningen på en arbetsplats. En 

liknelse är det första fiktiva fallet där en hockeytränare skadade en annan medlem. Ett 

klargörande av personernas förhållande till varandra måste göras. Om tränaren som orsakar 

skadan anses tillhöra ”arbetsledningen” i föreningen är föreningen som principal ansvarig för 

skadan. Sannolikt är att tränaren kan jämställas med en arbetstagare enligt 6:5 p. 3 SkL och 

föreningen får därför ansvara för dennes handling. 

Principalansvaret i Norge motsvarar på många sätt den svenska bestämmelsen. Dock finns 

några viktiga skillnader mellan rättssystemen. Den första viktiga skillnaden är att den norska 
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lagen anger på ett tydligare sätt vem som innefattas i begreppet arbetstagare och vem som 

innefattas i begreppet arbetsgivare. Den andra viktiga skillnaden är att i Norge är 

principalansvar tillämpligt i det fall en arbetstagare vållar en kollega skada. Vidare finns det 

ingen paragraf i den norska lagen motsvarande utvidgningen av principalansvaret enligt 6:5 

SkL som genom ”omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande”. 

Regeln i skl. § 2-1 p. 3 anger dock vilka som jämställs med arbetstagare. Den centrala 

skillnaden är att ingen motsvarande regel finns i norsk lag som 6:5 p. 3 SkL för övriga som 

utför arbete liknande dem i anställningsförhållande. En central likhet mellan rättssystemen är 

att förarbetena till de båda lagarna uttrycker att ideell verksamhet innefattas i 

arbetsgivarbegreppet. 

Eftersom svensk praxis är begränsat gällande principalansvarets tillämpning i ideella 

föreningar är det av stor betydelse att kunna hämta ledning från en utländsk stats rättskällor 

för att underlätta tolkning av lagen. Det är heller inte osannolikt att en situation uppkommer i 

en stat där den högst dömande makten avgör ett fall som inte tidigare har förekommit i den 

andra staten. På det sättet kan två stater bidra till att främja varandras tolkning av en ny 

situation som uppstår. Avslutningsvis skulle det svenska rättssystemet kunna hämta ledning 

från det norska rättssystemet vid tolkningssvårigheter av vilka som innefattas i begreppen 

arbetstagare och arbetsgivare.  
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