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Summary 

This master thesis is about employer liability with a special focus on reducing the risk of do-

ing business. Additionally the thesis will examine how the law affects the overall welfare re-

garding this issue. In Denmark employer liability is regulated in Danske Lov from 1683 and 

in a lot of tort case law. 

This issue is relevant for a lot of Danes who go to work every day without fully understanding 

the economic risks they are taking. This is also relevant for businesses without the right 

measures to minimize their risk. This includes cases of damaged property, injured people or 

significant miscalculations in the daily work.  

The first chapter is a theory section including all the relevant background knowledge like 

problem formulation, methods, point of view etc., which you need in order to fully understand 

the paper. Then follows a legal chapter examining the boundaries of existing law and how 

employers can reduce their risk of doing business in connection to employer liability. This 

includes insurance, corporate structures and independently acting third parties. There will also 

be an analysis on culpa - the Danish rule to determine responsibility. 

In the economic chapter the thesis examines the incentives and economic consequences creat-

ed by the law in the context of employer liability. Do the employees have the right incentives 

to be alert? How do you create the right incentives? This is investigated by analyzing the mo-

tivations from a behavioral economic point of view. This will be done more specifically by 

comparing the different legal conditions.  

The integrated chapter assesses the results and presents advice to the legislatures on how the 

law can be optimized. Shall the government interfere less and have the parties make their own 

agreements regarding employer liability? Or can the government change the current set of 

rules and thereby increase the overall wealth? 

The main conclusion in this thesis is, that the current set of rules in Danish law gives an ex-

cellent starting point regarding the regulation of employer liability. This is because the law 

places most of the risk with the employer which is optimal. In combination with this the em-

ployee incentives are optimized by the employer by screenings, monitoring and the possibility 

of promotions etc. This maximize the overall wealth.  
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Kapitel 1 - Problemstilling 

1.1 Indledning 

Den danske arbejdsstyrke består i september 2014 af 2.924.000 personer. Størstedelen af dem 

er i beskæftigelse (ca. 2.734.000)
1
, og står i den forbindelse i et over-/underordnelsesforhold 

med andre. Langt de fleste af dem kommer i deres dagligdag på arbejdspladsen ud for situati-

oner, som kan være ansvarspådragende på den ene eller anden måde. Der er dem, som er ansat 

som håndværkere eller maskinarbejdere, hvor deres typiske arbejdsopgaver er relativt farlige, 

og dem der sidder på kontor og potentielt ifalder et rådgivningsansvar mv. Hvad sker der så, 

når uheldet er ude eller opmærksomheden svigter et øjeblik? Hvem skal betale for skaden 

eller tabet? 

Denne problemstilling er især relevant i det moderne samfund, hvor mange virksomheder er 

store og med mange ansatte. I den organisering ligger også en adskillelse mellem, hvem der 

udfører arbejdet, og hvem der bærer den økonomiske risiko/gevinst i forbindelse med at drive 

forretning. 

Indenfor økonomisk teori er den problemstilling kendt som principal-agent-teorien. Agenten  

(arbejdstageren) har måske et ønske om at blive hurtigt færdig med arbejdet, så han kan 

komme videre med andre ting, hvilket medfører, at han slækker på sikkerheden eller kvalite-

ten. Principalen (arbejdsgiveren) har derimod et ønske om at arbejdet er udført grundigt - altså 

et modsatrettet ønske. I den perfekte verden ville arbejdsgiveren kunne overvåge sine medar-

bejdere uden begrænsninger for på den måde at sikre, at arbejdet blev udført tilfredsstillende. 

I denne utopi ville problemstillingen med arbejdsgiveransvaret ikke eksistere, da man har per-

fekt information, hvorefter juraen fastlægger ansvaret.  

Virkelighedens verden ser dog noget anderledes ud. Dette skyldes til dels, at overvågning er 

omkostningsfyldt, men også at samfundet har nogle moralske regler angående overvågning af 

personer. Under disse ændrede forudsætninger, hvordan kan man så sikre, at agenten har de 

rette incitamenter, så han/hun opfylder principalens ønsker? 

Et af de virkemidler, man har, er lovgivning. Igennem juraen kan man forsøge at ændres folks 

incitamenter, bl.a. så agenten i et arbejdsforhold agerer på den "rigtige" måde. Her er straffe-

retten et glimrende eksempel, men også erstatningsretten og forsikringsretten kan nævnes som 

                                                           
1
 Danmarks Statistik, 2014, s.2. 
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adfærdsændrende juridiske virkemidler. Ved at strømline erstatningsretten med principalens 

ønskede adfærd hos agenten øger man den samlede velfærd. 

En indretning af agentens kontrakt, så den stemmer overens med principalens ønsker, er også 

en mulighed. Dette ses især i lande med common law, hvor kontrakter er meget udførlige og 

indeholder mange standarder for kvalitet mv.. 

Juraen kan således også bruges til at sænke omkostninger, da den minimerer de transaktions-

omkostninger, der eksisterer mellem aktørerne på eksempelvis arbejdsmarkedet. Dette sker 

via den udfyldningsmulighed, som loven tilbyder. Med andre ord er det ikke nødvendigt, at 

skrive lange kontrakter, der tager højde for enhver tænkelig situation. Juraen giver nemlig 

allerede svar på – hvis ikke alle – så de fleste scenarier.  

For at optimere den samlede velfærd er det nødvendigt fra tid til anden at analysere indholdet 

i lovgivningen, da samfundet såvel som juraen er under en konstant udvikling. Dette er bag-

grunden for, at problemformuleringen i afsnittet herunder er udformet med et tværfagligt ho-

vedspørgsmål og henholdsvis et juridisk og økonomisk underspørgsmål. 

Arbejdsgiveransvar er noget, der påvirker langt de fleste i dagligdagen, men alligevel er det 

ikke noget den enkelte går og tænker på. Området er relativt dynamisk og kan potentielt gå 

hen og blive meget omkostningsfyldt for den enkelte, hvis man ikke er tilstrækkeligt opmærk-

som. Så hvor langt strækker arbejdsgiveransvaret sig, og hvordan bør det indrettes? Dette vil 

blive besvaret i løbet af opgaven ud fra problemformuleringen.   

1.2 Problemformulering 

På baggrund af indledningen er den overordnede problemstilling som følger:  

o Hvordan bør arbejdsgivers erstatningsansvar indrettes, så arbejdstageren har de 

rette incitamenter til agtsomhed for derigennem at skabe mest mulig værdi for 

samfundet? 

For at kunne besvare den tværfaglige hovedproblemformulering er det nødvendigt først at 

besvare den juridiske problemformulering for at fastlægge arbejdsgiveransvaret. Dernæst vil 

den økonomiske problemformulering blive besvaret for at forstå de økonomiske implikationer 

heraf. 
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Juridisk problemformulering: 

o Hvor går grænsen for danske arbejdsgiveres ansvar for deres ansatte? Hvilke 

muligheder har virksomheder for at begrænse deres ansvar? 

Økonomisk problemformulering: 

o Hvordan sikrer virksomhederne at arbejdstagere har de rette incitamenter til 

agtsomhed? Og hvordan påvirker gældende ret incitamenterne til agtsomhed?  

1.3 Synsvinkel 

I denne afhandling vil der blive anlagt en samfundsmæssig synsvinkel, da formålet med op-

gaven er at komme med lovforbedrende forslag og derigennem opnå et optimalt udformet 

arbejdsgiveransvar. Ved at strømline juraen og de økonomiske incitamenter kan man opnå de 

rette virkemidler til at påvirke den enkeltes incitamenter, så der skabes merværdi for samfun-

det. Skaber det f.eks. mest værdi for samfundet, hvis man ændrer en retsregel, eller skal man 

ophæve den pågældende retsregel og lade det være op til parterne selv at finde en optimal 

løsning på et givent problem? 

Ved at skabe den størst mulige værdi for samfundet bliver "den samlede kage" større, og det 

fører til, at alle derfor bliver stillet bedre overordnet set. Private virksomheder har modsæt-

ningsvist udelukkende et mål om at optimere egen profit, hvilket især kan være problematisk, 

når der er negative eksternaliteter. Et klassisk eksempel på en negativ eksternalitet er forure-

ning. Hvis man eksempelvis fjernede miljøregulering, ville virksomheder forurene mere, hvis 

det ville bevirke en større profit. Dette ville gavne virksomheden alt andet lige, men skade 

samfundet som helhed enten i form af omkostninger ved oprydning af forureningen eller ved 

at skulle tolerere forureningen.  

Arbejdsgiveransvar bør derfor udformes således, at samfundet overordnet set bliver stillet i en 

pareto-optimal situation (se metodeafsnit). Dette gøres bl.a. ved at stille de enkelte virksom-

heder eller arbejdstagere bedre for derved at minimere de samlede omkostninger ved at drive 

forretning. I enkelte delelementer vil synsvinkelen skifte over til principalen og agenten i for-

bindelse med, at deres incitamenter skal undersøges. Dette vil dog blive perspektiveret tilbage 

til det samfundsøkonomiske synsvinkel grundet opgavens formål. 
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1.4 Afgrænsning 

Denne afhandling vil kun behandle de danske regler for arbejdsgiveransvaret, da arbejdsgi-

veransvar er et nationalt anliggende. Da dette er en erstatnings- og forsikringsretlig opgave, 

vil arbejdsretlige aspekter af arbejdsgiveransvaret ikke blive inddraget. Dette inkluderer di-

verse overenskomster og andre arbejdsretlige aspekter af arbejdsgiveransvaret. Erstatningsret-

lige og forsikringsretlige aspekter vil derfor være i fokus igennem hele afhandlingen. 

Selskabsretlige aspekter angående bl.a. hæftelse vil blive inddraget, da dette er essentielt i 

forbindelse med begrænsning af arbejdsgiveransvaret. Strafferetlige aspekter vil ligeledes 

blive nævnt, men ikke yderligere behandlet i denne afhandling. Det samme er gældende for 

markedsføringsloven. 

Opgaven vil ikke berøre det ansvar, som virksomheder har overfor ansatte, der stammer fra en 

arbejdsskade forvoldt af virksomheden selv dvs. det indbyrdes forhold imellem arbejdsgive-

ren og arbejdstageren, som er reguleret i ASL (arbejdsskadesikringsloven). EAL (erstatnings-

ansvarsloven) vil blive inddraget, de steder det er relevant, i forbindelse med principalansva-

ret.  

De typer af skader, der vil blive behandlet, er ikke udtømmende, da der ikke skelnes imellem 

de forskellige tabstyper (f.eks. driftstab, personskade eller tingsskade).  

1.5 Teori og metode 

1.5.1. Den juridiske metode 

Til at besvare den juridiske problemstilling vil den retsdogmatiske metode blive anvendt. Den 

retsdogmatiske metode går ud på at fastlægge gældende ret (de lege lata) på baggrund af de 

relevante retskilder.  

Idet dette projekt tager udgangspunkt i et nationalt anliggende, der ikke er reguleret af EU, er 

det de danske retskilder, der er centrale. De retskilder, som forefindes i dansk ret er regule-

ring, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. Der er ingen rangorden mellem retskilder-

ne, men der er en rækkefølge, som skal følges.
2
 Det betyder, at man skal starte med lovgiv-

                                                           
2
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. "Retskilder og Retsteorier", 2011, s. 32. 
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ningen, derefter retspraksis, så retssædvaner og til sidst forholdets natur for at udlede gælden-

de ret. 

Regulering skal forstås som lovgivning i bred forstand.
3
 Regulering har sit eget hierarki jf. lex 

superior princippet, der fastslår at lovgivning af lavere rang, er ugyldig, hvis den strider imod 

højere rangerede regler. Eksempelvis vil de love Folketinget vedtager være ugyldige, hvis de 

strider imod Grundloven (Danmarks højest rangerede lov). 

Den relevante lov for fastlæggelsen af arbejdsgiveransvar er Danske Lov.
4
 Derudover er det 

erstatningsansvarsloven
5
, som regulerer arbejdstagers erstatningsansvar og den almindelige 

lempelsesregel. I afsnittet omkring begrænsningen af arbejdsgiveransvaret er det selskabslo-

ven
6
 og forsikringsaftaleloven,

7
 der er centrale i fastlæggelsen af henholdsvis hæftelsen for 

kapitalselskaber og udstikningen af rammerne for forsikringer i dansk ret.  

Domstolene har ligeledes et indbyrdes hierarki. Som udgangspunkt er det kun domme fra de 

øverste domstole, der har præjudikatsværdi.
 8
 Derudover har domme afsagt af højesteret større 

præjudikatsværdi end domme fra landsretten, og ligeledes har landsretsdomme større værdi 

end byretsdomme. Man skal ved anvendelsen af domstolsafgørelser også være opmærksom på 

brugen af ældre retspraksis, da der kan være sket et skred i samfundets udvikling. Det vil der-

for ikke være optimalt, at lade sig styre af fortiden.
9
 Modsat dette er det typisk ældre retsprak-

sis, som har fastslået nogle grundlæggende principper, der ikke er blevet indskrevet i loven, 

men som stadig er yderst relevante. Et godt eksempel på dette er culpa. 

Der er ikke faste regler for, hvornår en domstolsafgørelse skaber præjudikatsværdi, eller hvor 

længe og overfor hvem den er gældende for udover parterne. Domme afsagt under dissens og 

størrelsen af dissensen har også indflydelse på præjudikatsværdien.
10

 Præjudikatsværdi har til 

                                                           
3
 Ved bred forstand forstås alt der vedtages i Folketinget. 

4
 Kong Christian den femtis Danske Lov (Danske lov) af 15. April 1683, som ændret ved lov nr. 336 af 14.5. 

1992, lov nr. 469 af 30.6. 1993, lov nr. 383 af 22.5. 1996 og lov nr. 552 af 6.6. 2007. 
5
 Lov om erstatningsansvar (Erstatningsansvarsloven) af lovbekendtgørelse nr. 885 af 20.9.2005, som ændret 

ved lov nr. 1545 af 20.12. 2006, lov nr. 523 af 6.6. 2007, lov nr. 610 af 14.6.2011 og lov nr. 1244 af 18.12. 2012. 
6
 Lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) af lovbekendtgørelse nr. 322 af 11.4.2011, som ændret ved 

lov nr. 477 af 30.5.2012, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 1383 af 23.12.2012 og lov nr. 616 og 634 af 

12.6.2013 
7
 Lov om forsikringsaftaler (Forsikringsaftaleloven) af lovbekendtgørelse nr. 999 af 5.10.2006, som ændret ved 

lov nr. 539 af 8.6.2006, lov nr. 516 og 523 af 6.6.2007, lov nr. 718 af 25.6.2010 og lov nr. 1244 af 18.12.2012. 
8
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. "Retskilder og Retsteorier", 2011, s 165. 

9
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. "Retskilder og Retsteorier", 2011, s 167. 

10
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. "Retskilder og Retsteorier", 2011, s 170 
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formål at være omkostningsbesparende, da det letter domstolens arbejde, og derudover giver 

præjudikatsværdi en præcisering af loven. 

Danske domstole udtaler sig i forbindelse med dommens afsigelse kun om ratio decidendi, 

dvs. den del af dommens præmisser, der begrunder den konkrete afgørelse. Dette står i mod-

sætningsforhold med f.eks. EU-domme, som også udtaler sig om andre forhold, der ikke har 

betydning for den konkrete dom, altså obiter dictum. 

Retssædvaner og forholdets natur bruges, når der ikke er nogen lovgivning eller retspraksis på 

et område. Retssædvaner defineres som en handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, stadigt 

og længe ud fra en retlig forpligtelse, og er kun gældende for dem, de vedrører.
11

 Forholdets 

natur er derimod en betegnelse for forskellige principper og hensyn, en dommer kan tage ud-

gangspunkt i for at træffe en retlig afgørelse.  

Gældende ret er det resultat, en domstol vil komme frem til ved en retsdogmatisk analyse af 

de indsamlede retskilder.
12

 Det vil med andre ord sige, at en retsdogmatisk analyse har til 

formål at beskrive, systematisere, fortolke og analysere retskilderne.  

Ved fortolkning af arbejdsgiveransvar i nærværende afhandling vil det være lovgivning og 

retspraksis, der vil blive benyttet til at besvare problemstillingen. Der vil derudover også blive 

henvist til juridisk litteratur til fortolkning af retskilderne.  

1.5.2. Den økonomiske metode 

I den økonomiske del af afhandlingen vil der blive brugt retsøkonomi. Retsøkonomi er ude-

lukkende et økonomisk arbejdsområde, som anvender økonomiske metoder og værktøjer til at 

analysere juridiske problemstillinger. Nærmere bestemt bruger retsøkonomien de retsviden-

skabelige regler og resultater til at beregne nytteværdier og efficiens.
13

 

Retsøkonomien har sin oprindelse fra Ronald Coase’s artikel "The Problem of Social Cost" 
14

, 

hvor der blev forsket i transaktionsomkostningsteorien ud fra det neoklassiske forskningspro-

                                                           
11

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. "Retskilder og Retsteorier", 2011, s 187 
12

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. "Retskilder og Retsteorier", 2011, s. 28-29. 
13

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. "Retskilder og Retsteorier", 2011, s. 436-437. 
14

 Coase, Ronald, "The Problem of Social Cost", 1960, 1-44. 
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gram. Målet med retsøkonomi er at besvare to hovedspørgsmål: 1) Hvorfor har vi de retsreg-

ler vi har? 2) Hvilke retsregler bør vi have? 
15

 

Ved vurdering af retsreglerne er den altovervejende problemstilling i praksis, hvordan man 

værdimaksimerer og derved effektiviserer brugen af ressourcer med henblik på at nå en Pare-

to-optimal eller en Kaldor-Hicks-effektiv retstilstand.
16

 Begge tilstande maksimerer den sam-

lede velfærd.  

Pareto-efficient er en tilstand, hvor ingen kan stilles bedre uden at andre stilles værre.
17

 Kal-

dor-Hicks-kriteriet går ud på, at en begivenhed er ønskværdig såfremt vinderen vinder mere 

end taberen taber, og derved er vinderen i stand til at kompensere taberen rent økonomisk.
18

 

Retsøkonomi udspringer fra det neoklassiske forskningsprogram, som tager sit udgangspunkt 

i den produktionsmæssige forståelse i den enkelte virksomhed.
19

 Forskningsprograms hårde 

kerne består i at profitmaksimere, og at agenterne er ubegrænset rationelle. Beskyttelsesbæltet 

består af en række udskiftelige hjælpehypoteser fra fuldkommen konkurrence til monopol alt 

efter hvordan markedssituationen ser ud på det pågældende marked. De typer af informatio-

ner, som er tilgængelige, kan enten være af perfekt eller af uperfekt karakter.
20

 Dette forsk-

ningsprogram er det mest grundlæggende i økonomisk teori, og derfra udspringer der flere og 

mere detaljerede forskningsprogrammer bl.a. managerialismen, som er blevet videreudviklet 

til principal-agent teorien.
21

  

Managerialismen minder en del om det neoklassiske forskningsprogram, men tager udgangs-

punkt i flere variable end kun profitten, når virksomheden skal forfølge deres målsætning. 

Programmets hårde kerne er ligesom ved det neoklassiske et ønske om at maksimere profit-

ten, dog som nævnt qua andre variable. Managerialismen baner derved vejen for principal-

agent teorien ved at inddrage juridiske forhold i relation til de økonomiske forhold.
 22

 

Principal-agent teorien differentierer sig fra managerialismen ved at erstatte virksomhedens 

beslutningsperspektiv med et bytteperspektiv. Dette bliver gjort ved at analysere den enkelte 

                                                           
15

 Eide, Erling og Stavang, Endre. "Rettsøkonomi", 2008, s. 24. 
16

 Eide, Erling og Stavang, Endre. "Rettsøkonomi", 2008, s. 34. 
17

 Eide, Erling og Stavang, Endre. "Rettsøkonomi", 2008, s. 97. 
18

 Eide, Erling og Stavang, Endre. "Rettsøkonomi", 2008, s. 36. 
19

 Knudsen, Christian. "Økonomisk metodologi - Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi", 1997, s.44. 
20

 Knudsen, Christian. "Økonomisk metodologi - Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi", 1997, s.54. 
21

 Knudsen, Christian. "Økonomisk metodologi - Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi", 1997, s.147. 
22

 Knudsen, Christian. "Økonomisk metodologi - Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi", 1997, s.147. 
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transaktion frem for at udforske beslutningen bag. Helt grundlæggende kan principal-agent 

teorien forklares som en relation mellem to parter (principalen og agenten), hvor agenten skal 

handle i principalens sted. Denne type relation er interessant, når der forligger asymmetrisk 

information imellem de to parter. Nærmere bestemt har agenten mere information vedrørende 

den pågældende handling, end principalen har. Den typiske form for asymmetrisk information 

opstår, når der er omkostninger ved at overvåge agenten, men kan også opstå, hvis agenten 

har mere ekspertise på et område. Dette ses eksempelvis i relationen mellem en faglært og en 

kunde.
23

  

Principal-agent teorien forsøger bl.a. at finde en løsning i form af en incitamentskontrakt, der 

udformes sådan, at agenten så vidt muligt handler i overensstemmelse med principalens øn-

sker. De typer af informations-asymmetri der findes er adverse selection og moral hazard. 

Adverse selection omhandler skjult information og moral hazard omhandler skjulte handlin-

ger. Disse typer vil blive gennemgået og anvendt i det økonomiske afsnit. 

Som forskningsprogram er principal-agent teorien, ligesom neoklassisk teori, bygget på en 

traditionel ligevægts- og maksimeringsmodel og i tråd med neoklassisk teori forsøger teorien 

også at finde optimale løsninger på beslutningsproblemer under usikkerhed. I principal-agent 

teorien defineres usikkerhed dog som risiko, da det antages at både principalen og agenten 

kender til sandsynligheden for, at den usikre hændelse vil ske 
24

 

Principal-agent teorien indeholder grundlæggende følgende hovedelementer. For det første er 

der en adskillelse imellem agenten og principalen. Denne adskillelse er af fysisk og af over-

vågningsmæssig karakter. Derved kan principalen ikke monitorere agenten. Dernæst er der en 

interessekonflikt imellem principalen og agenten, da begge parter har deres egne nyttefunkti-

oner, og begge er begrænsede rationelle samtidig med, at der eksisterer asymmetrisk informa-

tion. Dertil findes en risiko, hvilket vil sige, at der er andre faktorer end agenten og principa-

len.
25

 Slutteligt har vi ofte et element af risiko-aversion, da agenten typisk vil være risiko-

avers, og principalen risiko-neutral, men dette er ikke altafgørende. 

Matematiske modeller kan på baggrund af principal-agent teorien illustrere, hvornår og hvor-

dan en agent får størst mulig nytte af en given situation. Målet for agenten er naturligvis at 

                                                           
23

 Knudsen, Christian. "Økonomisk metodologi - Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi", 1997, s. 164. 
24

 Knudsen, Christian. "Økonomisk metodologi - Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi", 1997, s. 171. 
25

 Thomsen, Steen og Conyon Martin "Corporate Governance - Mechanisms and Systems", 2012, s. 19. 
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opnå så meget nytte som muligt ud fra de begrænsede ressourcer for derigennem at nå en pa-

retooptimal tilstand, som er det samfundsmæssige ønskværdige.
26

 

Agenten kan være en juridisk eller fysisk person, som er ansat af principalen, der ligeledes 

kan være en juridisk eller fysisk person, til at udføre en bestemt opgave eller hverv. Teorien 

går derefter ud på at strømline de modsatrettede interesser. Dette gøres ved at skabe nogle 

incitamenter hos agenten således, at hans interesser er identiske med principalens. Dette kan 

f.eks. være i forbindelse med at skabe det optimale niveau af agtpågivenhed for at sikre, at 

agenten og dermed principalen ikke pådrager sig et ansvar.  

Beskyttelsesbæltet i principal-agent teorien består af muligheden for at forandre eller tilføje 

nye modeller til forskningsprogrammet samt muligheden for at kigge på situationsforudsæt-

ningerne.
27

 Situationsforudsætninger kan være højere løn, større usikkerhed, bedre alternati-

ver mv. 

Hvis man udvider principal-agent teorien, spiller både psykologi, sociologi, lovgivnings- og 

ledelsesmæssige forhold mv. afgørende roller for agentens handlinger.
28

  

Ved udvidelse af modellen kan man ændre i beskyttelsesbæltet f.eks. ved at ændre antallet af 

agenter eller indsætte flere perioder. Forskningsprogrammet kendetegnes  ved at modeludvik-

le og sammenligne resultaterne ved en ændring i udefrakommende variable eksempelvis præ-

ferencer, usikkerhed og informationer. Her ses der på hvordan ændringerne påvirker de inci-

tamentsforenelige kontrakter, risikodelingen og velfærdsmæssige sammenligninger alt efter 

informationsomkostningerne.
29

 

1.5.3. Den integrerede metode 

Ved besvarelse af den integrerede analyse vil der blive brugt retspolitik. Retspolitik (de lege 

ferenda) er et juridisk begreb, som giver udtryk for, hvordan en given retsstilling på et område 

bør være. Altså et forslag til lovgiver om, hvordan retten skal ændres eller udformes. Dette 

står i modsætning til retsdogmatisk analyse, der analyserer, hvad retten er. Ifølge Alf Ross
30
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 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. "Retskilder og Retsteorier", 2011, s. 438. 
27
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29
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har retspolitikken sin baggrund i retssociologien, hvis hovedopgave er, at undersøge hvordan 

samfundet har påvirket den retlige udvikling.
31

  

For at finde ud af hvordan retten bør være, vil der blive videreudviklet og konkluderet på de 

retsøkonomiske analyser, som er blevet udarbejdet i det økonomiske afsnit ud fra de juridiske 

problemstillinger. Der vil derfor være en samlet konklusion i det integrerede afsnit. 

Ideen med den erhvervsjuridiske analyse er at forebygge konflikter og optimere lovgivningen, 

og derved minimere risikoen eller omkostningerne ved at drive forretning.
32

 Ved at spare nog-

le omkostninger bliver den enkelte virksomhed stillet bedre, uden at nogle andre bliver stillet 

værre. Hvis virksomhederne i et land tjener flere penge, vil det også have en gavnlig effekt på 

samfundet, da samfundet som helhed ligeledes stilles bedre. Dette kan ske direkte ved at be-

skatningsgrundlaget bliver større og indirekte ved, at der kommer flere i arbejde.  

1.6. Kildekritik 

Erstatningsretten er et meget dynamisk retsområde, som er under konstant udvikling, da der 

ofte kommer ændringer grundet ny domspraksis på området. Denne opgave er skrevet på bag-

grund af den lovgivning, de domme, grundbøger og artikler, som er udkommet på tidspunktet 

for opgavens udarbejdelse (se litteraturlisten bagerst i opgaven). Der tages derfor forbehold 

for senere retspraksis. Artiklerne og bøgerne, der er blevet brugt som baggrund for denne op-

gave, kan være præget af personlige holdninger fra forfatterne. Denne afhandling har forsøgt 

at forholde sig kritisk hertil. 

Modeller, figurer og eksempler i opgaven er med til at forenkle virkeligheden og kan derfor 

ikke inddrage alle aspekter. Formålet med dem er at illustrere problemstillingerne og komme 

med løsningsforslag. Modellerne er designet,  så de er gjort så relevante og præcise som mu-

lige uden at blive for uoverskuelige.   

1.7. Struktur 

Afhandlingen er inddelt i fire dele: Et teori og metode-, et juridisk-, et økonomisk- og et inte-

greret afsnit med en overordnet konklusion. De fleste kapitler er inddelt i flere underafsnit for 

at skabe et bedre overblik.   
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Problemformulering, 
metode , teori mv. 

Juridisk analyse - 
Principalansvaret, 

selskabsretlig 
hæftelse, 

forsikringsret,cul
pa 

Økonomisk 
analyse - 
Model for 
skade og 

ansvar, mv. 

Integreret 
analyse - 

Retspolitik 

Nærværende kapitel indeholder specialets indledning, problemformulering, synsvinkel, af-

grænsning, teori og metode, kildekritik og strukturen for opgaven. Kapitlet forbereder læseren 

til afhandlingens dybere dele ved at danne fundamentet for opgaven i form af metodisk frem-

stilling. 

Det andet kapitel i afhandlingen udgør den juridiske analyse af arbejdsgiveransvaret. Først 

fastlægges gældende ret for principalansvaret og dernæst mulighederne for at begrænse dette 

ansvar. Nærmere bestemt behandles de selskabsretlige regler for hæftelse, en forsikrings virk-

ning på hæftelsen, ansvarsbegrænsninger, og hvordan selvstændigt virkende tredjemænd står i 

relation hertil. Efter hvert kapitel vil der komme en konklusion, som besvarer den undersøgte 

del af problemformuleringen. Efter det juridiske kapitel vil der derfor komme en juridisk kon-

klusion. 

Det tredje kapitel indeholder den økonomisk analyse af problemstillingen. Her bliver det ana-

lyseret, hvordan gældende ret påvirker agentens incitamenter til agtsomhed, men først hvor-

dan virksomheden kan påvirke sine ansatte i relation hertil. Dette vil blive sammenfattet i en 

økonomisk konklusion. 

Afhandlingens fjerde kapitel indeholder en integreret analyse, der sammenfatter og videre-

bygger på resultaterne i den juridiske og økonomiske del af opgaven. Denne integrerede ana-

lyse vil ende ud med en samlet konklusion. Afhandlingens struktur ses grafisk illustreret i 

figuren nedenfor. 
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Kapitel 2 - Juridisk analyse 

2.1 Indledning 

I dette kapitel bliver retsstillingen på området for arbejdsgiveransvar analyseret med henblik 

på at fastlægge omfanget af principalansvaret. Der vil tages udgangspunkt i de forskellige 

retskilder og litteraturen på området. Nærmere bestemt vil dette blive gjort ud fra bestemmel-

sen i DL 3-19-2, centrale domme på området og culpa. 

Herefter vil det blive belyst, hvilke muligheder man som arbejdsgiver har for at begrænse 

ansvaret. Denne ansvarsbegrænsning vil blive analyseret ud fra selvstændigt virkende tredje-

mænd, selskabshæftelse, kontraktretlige ansvarsbegrænsninger og forsikringsretten.  

2.2 Principalansvaret  

Principalansvaret, også kaldet arbejdsgiveransvaret, er i dansk ret lovhjemlet i Danske Lov 3-

19-2. Her er hovedreglen, at en arbejdsgiver hæfter for arbejdstagerens erstatningsansvar. 

Arbejdsgiveren hæfter dog ikke for alle handlinger en arbejdstager måtte udføre. Det kræves, 

at arbejdstageren uforsvarligt har foretaget en skadegørende handling i forbindelse med arbej-

dets udførelse. 
33

 Denne erstatningsretlige grundtanke har sit fundament i DL-3-19-2.
 34

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

 "End giver Husbond sin Tiener, eller anden, Fuldmagt paa sine Vegne at 

 forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudi forseis af den, 

 som hand Fuldmagt givet haver, og af hannem igien søge Opretning."  

Denne bestemmelse har sin oprindelse i år 1683 og er derfor ikke så sigende i nutiden, da 

sproget naturligt har ændret sig i årenes løb. Husbond og tjener skal forstås i en moderne 

sammenhæng som et principalansvar. Husbondansvar eller principalansvaret, der følger af 

bestemmelsen, angiver en ansvarsskærpelse i tilknytning til culpaansvaret. Arbejdsgiveren 

ifalder altså et ansvar uanset, om han selv har handlet culpøst eller ej, men dette ansvar er dog 

afhængigt af, om arbejdstageren har handlet uagtsomt.
35

 Dette kommer an på en konkret be-

dømmelse af situationen ud fra en vurdering af culpareglen.  

                                                           
33

 Eyben, Bo Von og Isager, Helle, "Lærebog i erstatningsret" 2011, s.143. 
34

 Kong Christian den femtis Danske Lov (Danske lov) af 15. April 1683, som ændret ved lov nr. 336 af 14.5. 

1992, lov nr. 469 af 30.6. 1993, lov nr. 383 af 22.5. 1996 og lov nr. 552 af 6.6. 2007. 
35

 Dahl, Børge, "Erhvervsjura" 2008, s.259. 
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Hvis arbejdstager ifalder et ansvar ved en uforsvarlig handling, er det ikke ensbetydende med, 

at arbejdsgiver ifalder et ansvar. Dette skyldes, at culpaansvaret kun er en ansvarsskærpelse 

og ikke et objektivt ansvar.
36

 Forskellen imellem objektivt ansvar og ansvarsskærpelse ligger i 

situationer, hvor arbejdstager har handlet enten abnormt eller uforsætligt. Ved abnorme og 

uforsætlige handlinger hæfter man som arbejdstager, hvis arbejdstageren var underlagt et ob-

jektivt ansvar se senere afsnit angående culpa.  

Arbejdsgiveransvaret må per definition ligge et sted imellem intet ansvar og ansvarsgrundla-

get objektivt ansvar.  Hvis der var tale om et objektivt ansvar, ville arbejdstageren også ifalde 

et ansvar i situationer han ikke ville have mulighed for at kunne kontrollere. Tillige ville ar-

bejdstageren stort set ikke have nogle incitamenter til at være agtsom, og det ville ikke være 

ønskværdigt ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Omvendt vil det nok være uhensigtsmæs-

sigt ikke at have et principalansvar ud fra andre samfundsmæssige hensyn. Det ville f.eks. 

ikke være gavnligt at lade en privatperson bære risikoen i forbindelse med forretningsdriften, 

og så lade virksomheden score den risikofrie gevinst. Samtidigt ville det være et problem for 

den skadesramte, da skadelidte ikke vil kunne være sikker på at få sit erstatningskrav dækket, 

da privatpersoner ofte har en begrænset økonomi.  

Begrundelsen for at have et principalansvar i et ansættelsesforhold er, at det er arbejdsgiveren, 

der driver virksomheden og derfor virksomheden, der indirekte udløser skaden. Det er tillige 

arbejdsgiveren, der kan indregne skaden som en driftsrisiko og derved en omkostning. I den 

forbindelse kan virksomhedsejeren tegne de nødvendige forsikringer, for at minimere risikoen 

ved at drive forretning. En privatperson kan ligeledes tegne en forsikring, men det vil være 

billigere for en virksomhed bl.a. på grund af stordriftsfordele og viden om virksomhedens 

generelle risikovurdering.
37

 

Af rent bevismæssig karakter vil det være vanskeligt for skadelidte at påvise culpa fra virk-

somhedens side i ansættelsen af medarbejderen. Ved hjælp fra udformningen af bestemmelsen 

DL 3-19-2, skal skadelidte kun bevise, at det er på baggrund af skadevolders handling, at ska-

den er forårsaget, hvilket må antages at være en del lettere for skadelidte. Samme ræsonne-
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ment gælder også den tunge bevisbyrde, der ville være i forbindelse med at påvise culpa i 

arbejdsgiverens instruktion af medarbejderen, såfremt arbejdsgiveransvaret ikke eksisterede.
38

 

Der et også præventive forhold der taler for, at principalansvaret er indrettet som det er. Ek-

sempelvis vil der blive brugt flere ressourcer på at udvælge de rigtige medarbejdere og instru-

ere dem korrekt, end hvis ansvaret ikke eksisterede. Hvis virksomheden ikke var ansvarlig for 

deres medarbejderes skadegørende handlinger, ville virksomheden i nogle situationer ansætte 

den billigste medarbejder, uden at tage hensyn til om jobbet blev udført optimalt. Dette ville 

have en negativ effekt på både samfundsøkonomien og for den pågældende medarbejder. 

Ved at ifalde et ansvar for andre bryder man med to grundlæggende principper indenfor er-

statningsretten. Det første princip, der bliver brudt, er princippet om, at man kun er ansvarlig 

for ens egne handlinger også kaldet erstatningsansvarets individualisme. Dernæst er det prin-

cippet om, at man kun er ansvarlig, når man har gjort sig skyldig i en skadegørende hand-

ling.
39

 

For at man ifalder et ansvar for andre, skal følgende betingelser være opfyldt: For det første 

skal der være fortaget en skadegørende handling (eller undladelse) begået af en anden person 

end en selv. Dernæst skal der være et særligt forhold mellem personen, der hæfter for skaden, 

og skadevolderen (typisk arbejdsgiver og arbejdstager). Slutteligt skal der være en forbindelse 

imellem den skadegørende handling og det indbyrdes forhold.
40

 

For at DL 3-19-2 kan finde anvendelse er det nødvendigt, at flere betingelser er opfyldt. Der 

skal være tale om et over-/underordnelsesforhold, skaden skal være sket i tilknytning imellem 

hvervet og skaden, skaden skal have ramt en tredjemand, arbejdstageren skal have handlet 

culpøst, og handlingen må ikke være af abnorm karakter. Dertil skal de almindelige erstat-

ningsbetingelser være opfyldt dvs. at arbejdstageren skal være ansvarlig efter culpanormen. 

Slutteligt dækker DL 3-19-2 også anonyme og akkumulerede fejl. Se nedenstående analyse. 
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2.3 Hvornår ifaldet arbejdsgiveren et principalansvar? 

2.3.1 Erhvervsforhold 

 Indenfor erhvervsforhold anvendes DL 3-19-2, hvor det fremgår at "Husbond" giver sin "Ti-

ener eller anden" en "fuldmagt paa sine Vegne". Af denne ordlyd kan man udlede en form for 

over-underordnelsesforhold, da man giver en anden en fuldmagt til at handle på ens vegne. 

Spørgsmålet går derfor på, hvad der indeholdes i rammeforholdet erhvervsforhold?  

Det typiske ansættelsesforhold indeholder et over-/underordnelsesforhold, hvor arbejdsgive-

ren har en instruktions-, tilsyns- og kontrolbeføjelse overfor arbejdstageren. Før en arbejdsgi-

ver kan ifalde principalansvar, er det nødvendigt, at arbejdsgiver som minimum har instrukti-

onsbeføjelsesmuligheder overfor arbejdstageren. Denne beføjelse er indbygget sammen med 

tilsyns- og kontrolbeføjelsen i den ansættelseskontrakt, man indgår med ens arbejdsgiver, 

hvor man stiller sin arbejdskraft til rådighed mod en ydelse typisk i form af en månedsløn 

eller lignende. 

Det er ikke nødvendigt, at arbejdstageren er en lønmodtager i ordets bogstaveligste forstand, 

f.eks. hæfter kapitalselskaber også for deres direktører jf. U.1959.1.H. Som direktør er man 

nemlig ikke omfattet af begrebet lønmodtager. Det er heller ikke en forudsætning, at man 

modtager løn eller er fastansat. Det afgørende er de beføjelser, man har overfor en anden per-

son. Hvis arbejdsgiveren f.eks. kan bestemme, hvilke opgaver man skal varetage, er der meget 

der taler for, at instruktionsbeføjelsen er overholdt. Dette vil formentligt være tilfældet i alle 

erhvervsforhold, da dette er essensen af en ansættelses-/direktørkontrakt. 

En anden betingelse er, at skaden er forvoldt som led i arbejdets udførelse og derved i arbejds-

tiden, da arbejdsgiveransvaret ikke dækker private skadegørende forhold forvoldt i fritiden. 

Det kræves, at den skadegørende handling står i naturlig forbindelse med arbejdets udførel-

se.
41

 Hvis den skadegørende handling ikke har meget med arbejdets udførelse at gøre, kan 

arbejdsgiveren fritages fra sit ansvar. Dette følger også af ordlyden for DL 3-19-2, hvor ordet 

"derudi" stiller krav om, at det skal være i forbindelse med tjenesten, at skaden skal være for-

voldt.
42

 Denne skildring skaber nogle gråzoner, da arbejdstiden hurtigt bliver et flydende be-

greb. Hvordan forholder det sig f.eks. i frokostpauser, transport og svinkeærinder mv.? 
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Som udgangspunkt starter tjenesten først, når den ansatte møder ind på arbejde, hvilket ude-

lukker skader forvoldt af arbejdstageren til og fra arbejde jf. U.1938.1088 V. Derimod ifalder 

arbejdsgiveren et ansvar, hvis den ansatte stopper på vejen til/fra arbejde, for at udføre et job 

for arbejdsgiveren jf. U.1958.821 H. Eksempelvis hvis medarbejderen skal aflevere dagens 

omsætning til banken eller hente en pakke på posthuset på vegne af arbejdsgiveren.  

I selve arbejdstiden er næsten alle skadegørende handlinger inkluderet i arbejdsgiveransvaret 

med undtagelse fra decideret abnorme handlinger. Ordlyden "som led i tjenesten" skal forstås 

meget bredt, da svinkeærinder i arbejdstiden også kan udløse et principalansvar jf. 

U.1936.620 Ø. Det kræves dog, at ærindet har "en vis forbindelse med den ansattes normale 

arbejde".
43

 Denne tilknytning er meget bredt fortolket. Et buds private ærinde på vej hjem fra 

en udbringning gjorde, at arbejdsgiveren blev pålagt et ansvar jf. U.1958.821.H. Det er dog 

vigtigt at påpege, at der skal være nogen tilknytning til selve jobbet. Hvis buddet f.eks. havde 

skiftet til sin private cykel ville resultatet formentlig have været anderledes.  

Hvorvidt handlinger begået i arbejdstiden som udfald af ren kådhed er dækket af arbejdsgi-

veransvaret er endnu uafklaret og må derfor afgøres fra gang til gang.
44

 I sagen U.1952.73.H 

blev en arbejdsgiver fundet ansvarsfri i forbindelse med en skade opstået under en brydekamp 

i frokostpausen. Omvendt blev arbejdsgiveransvaret opretholdt, da en medarbejder kastede en 

snebold på en forbikørende bil (U.1930.558.V). Da U.1952.73.H både er en yngre dom og 

afsagt af højesteret, må man være tilbøjelig til at kategorisere kådhed som liggende udenfor 

arbejdsgiveransvaret. Dette kan også understøttes af, at kravet om tilknytning til arbejdsudfø-

relsen ikke er umiddelbart opfyldt i sagen om brydekampen i frokostpausen. Hvis der var tale 

om professionelle brydere, stuntmænd eller lignende ville resultatet nok have været anderle-

des. Det er på samme måde også muligt at argumentere for, at handlingen er foretaget forsæt-

ligt og derfor ikke culpøst. Det samme gør sig gældende i den anden dom U.1930.558.V, 

selvom resultatet er det modsatte. 

For at der er tale om principalansvar, skal skaden være forvoldt en tredjemand, altså en anden 

end arbejdsgiveren eller arbejdstageren. Dette burde ikke give de stor praktiske problemer, da 

man hurtigt kan konstatere, hvem skaden er forvoldt. Det er et erstatningsretligt princip, at det 

som udgangspunkt kun er den direkte skadelidte, der kan få erstatning. Dette udelukker ek-
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sempelvis en butik fra at få erstatning for mistet omsætning, hvis en leverandør ikke er i stand 

til at levere bestilte varer grundet en brand på deres lager.    

Hvis arbejdsgiveren skal hæfte for arbejdstageren er det tillige et krav, at der er tale om et 

ansvar efter de almindelige danske regler - altså culpa - hvilket vil blive gennemgået i  afsnit-

tet om culpa. Culpa som forudsætning for arbejdsgiveransvar udelukker derfor skader begået 

af personer, der er underlagt objektivt ansvar, som f.eks. bilister jf. færdselsloven. Til illustra-

tion se U.1970.940.Ø, senere i opgaven, hvor Rigspolitichefen blev frikendt for ansvar, da en 

politihund havde bidt en person uden for tjenesten. Dette skyldtes, at den pågældende politi-

betjent havde et objektivt ansvar jf. hundeloven, der derved tilsidesatte Rigspolitichefens hæf-

telsesansvar som følger af Danske lov.  

Angående forsætlige eller abnorme handlinger er det afgørende, om forholdet er indenfor eller 

udenfor kontrakt. Som udgangspunkt hører en abnorm handling udenfor arbejdsgiveransvaret 

i medfør af DL 3-19-2, når der ikke er et kontraktforhold. I situationer indenfor kontrakt hæf-

ter arbejdsgiveren for abnorme handlinger, da arbejdsgiveren hæfter for kontraktens opfyldel-

se, og at mangel på opfyldelse ikke bør kunne undskyldes med medarbejderens abnorme 

handling. Se afsnit 2.3.3. 

Principalansvaret finder altså både anvendelse i og udenfor kontrakt, men omfanget af be-

stemmelsen er ikke den samme. Dette blev bl.a. fastslået i dommen U.1953.69.H. Her havde 

en hotelgæst overdraget en bilnøgle til en af hotellets ansatte med henblik på at få bilen til 

mekanikeren den efterfølgende dag. Den pågældende hotelmedarbejder kørte i stedet en tur 

for at prøve bilen. I den forbindelse havnede han i et trafikuheld, hvor han forvoldte skade på 

gæstens bil og en anden bil. Hotellet ifaldt ikke et erstatningsansvar efter DL 3-19-2 for den 

skade medarbejderen havde forvoldt den "fremmede" bil. Hotellet blev dog holdt ansvarlig for 

skaden på gæstens bil. Denne dom illustrerer en tydelig grænse mellem forhold udenfor kon-

trakt og dem i kontrakt, hvor abnorm adfærd ikke udløser et erstatningsansvar hos principa-

len, når skaden ikke er indenfor et kontraktforhold. Flertallet i højesteret begrunder afgørelsen 

med, at den uretmæssige brug af bilen var muliggjort grundet den nøgle, hvis overdragelse var 

nødvendig for arbejdets udførelse. Minoriteten i højesteret argumenterede for, at der ikke fo-

relå et kontraktforhold imellem hotellet og hotelgæsten. Østre Landsret var af den holdning, at 

handlingen var af så abnorm karakter, at der ikke burde statueres et arbejdsgiveransvar efter 

DL-3-19-2. 
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I dommen U.1958.993 V var resultatet anderledes. Her afviste Vestre Landsret at pålægge 

arbejdsgiveren et hæftelsesansvar efter DL 3-19-2. Sagen omhandlede en bilejer, der afleve-

rede sin bil til reparation på et værksted. Bilnøglen sad i bilen, da værkstedsindehaveren og 

værkføreren forlod værkstedet i et kort stykke tid. En af de ansatte, som derudover også var 

alkoholpåvirket, valgte at køre en tur i bilen, og i den forbindelse blev bilen beskadiget. Hæf-

telsesansvaret blev afvist af Landsretten, da arbejdsgiveren ikke var klar over alkoholindtaget, 

og fordi det ikke var påregneligt, at medarbejderen ville køre en tur i bilen. Det kan blive for-

tolket således, at medarbejderens adfærd ikke havde noget med jobbets udførelse at gøre, og 

betingelsen i DL 3-19-2 derfor ikke var opfyldt.
45

  

Forskellen i de to sager må antageligvis være, at arbejdstageren i den første dom (U.1953.69 

H) modtog nøglen direkte for at kunne udføre arbejdet. I den anden dom, U.1958.993 V, var 

bilen parkeret i garagen, og derfor var det mere upåregneligt at bilen ville blive kørt i. Alko-

holindtaget er ligeledes en skærpende omstændighed. 

Det kan nu konkluderes, at der skal være et over/underordnelsesforhold, skaden skal være 

forvoldt som led i arbejdets udførelse, skaden skal have ramt en tredjemand og arbejdstageren 

skal have handlet culpøst, men ikke abnormt, før der statueres et principalansvar i erhvervs-

forhold. 

Det må således afslutningsvist konstateres, at i et erhvervsforhold er der ikke de store tvivls-

spørgsmål angående principalansvarets gyldighed, da hele principalansvaret bygger på det 

ræsonnement, at der er en arbejdsgiver og en arbejdstager. Store dele af den praktiske betyd-

ning af arbejdsgiveransvaret må derfor ligge i erhvervsforhold, men hvad med udenfor dette 

forhold? 
46

  

2.3.2 Uden for erhvervsforhold 

Som udgangspunkt gælder principalansvaret også uden for erhvervsforhold, men det er ikke 

så veldokumenteret.
47

 For at finde ud af hvor grænsen går for principalansvaret, vil der i det 

følgende blive inddraget nogle centrale domme, som fastlægger principalansvaret udenfor 

erhvervsforhold.  
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Rent teknisk er betingelserne meget lig med dem i erhvervsforhold, men der er nogle vigtige 

forskelle. Selve instruktionsbeføjelsen er ikke afhængigt af et erhvervsforhold, men det er 

ikke så oplagt at fastlægge det udenfor erhvervsforhold. Dette ses i bl.a. i dommene 

U.1958.628 Ø og U.1937.785.H. 

U.1958.628 Ø omhandlede en arkitekt, der havde betroet tre arbejdere til at fælde træer på sin 

grund, da han ville udstykke noget af grunden. Under udførelsen af arbejdet havde arbejderne 

uagtsomt forvoldt en skade. Østre landsret fandt, at DL 3-19-2 fandt anvendelse, selvom den 

eneste løn arbejderne modtog var de pågældende træer. Dommen her viser flere ting. For det 

første må man gå ud fra, at arkitekten havde et over-/underordnelsesforhold med de tre arbej-

dere, da han havde bemyndigelse og derved instruktionsbeføjelse til at fastlægge nogle ret-

ningslinjer angående hvordan træerne skulle fælles, da det var hans træer, og de stod på hans 

grund. Derudover viser dommen, at et "normalt" arbejdsforhold ikke er bestemmende for, 

hvornår principalansvaret finder anvendelse. Dette illustreres ved, at aflønning i rede penge 

ikke er et krav for anvendelse af arbejdsgiveransvaret.  

U.1937.785 H omhandlede en installatør, som blev erstatningsansvarlig efter DL 3-19-2 over-

for en husejer. Husejeren havde udover installatøren også bedt sin egen bror om at hjælpe 

med udgravningen på sin grund, og aflønnede ham selv direkte. Broderen var dog underlagt 

instruktionsbeføjelser fra installatøren, og på grund af dette ifaldt installatøren ansvaret. 

Dommen illustrerer, at instruktionsbeføjelsen vægter tungere end aflønningen i forbindelse 

med placering af arbejdsgiveransvaret. Selvom skadevolderen var bror til sagsøgeren, var det 

tredjemanden, som bar ansvaret for fejlen alene på grund af instruktionsbeføjelsen. Tredje-

mand kunne dog have undladt at give instruktioner til broren og på den måde undladt at på-

drage sig den risiko som førte til sagens eksistens. 

Principalansvaret bliver altså opretholdt både i og udenfor erhvervsforhold. Principalansvaret 

omfatter således alle typer af arbejdsforhold, både af større og mindre art, hvilket inkluderer 

alt fra barnepigen til direktøren. Forskellen imellem de to forhold (erhvervsforhold/ikke er-

hvervsforhold) er, at udenfor erhvervsforhold er eksistensen af principalansvaret ikke så vel-

begrundet.  

Udenfor erhvervsforhold opstår der hyppigere situationer af så uforudselig karakter, at ar-

bejdsgiveransvaret ikke bliver opretholdt. Dette gælder bl.a. vennetjenester, som ikke er un-
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derlagt arbejdsgiveransvaret.
48

 Dette hænger formentlig sammen med, at man ikke ønsker at 

pålægge et ansvar hos personer, der bare vil være hjælpsomme. Dette må dog igen ses i sam-

menhæng med graden af instruktionsbeføjelsen.  

Hvis man overdrager alt arbejdet til en selvstændig person eller en virksomhed, bibeholder 

man ikke sine instruktionsbeføjelser, og derfor består der ikke noget principalansvar. Dette 

ses typisk i situationer, hvor man har hyret en håndværker til at udføre et bestemt stykke ar-

bejde. Det afgørende er derfor, at man overlader alt arbejdet til håndværkeren og derefter 

blander sig uden om fremgangmåden mv. Se afsnit 2.3.4. 

Essensen af ovenstående kan koges ned til følgende betingelser, som skal være opfyldt enten i 

eller udenfor erhvervsforhold, før arbejdsgiveren hæfter for en skade, forvoldt af arbejdstage-

ren: 

1. Der skal være et over-/underordnelsesforhold mellem arbejdsgiveren og arbejdstage-

ren. (Instruktionsbeføjelse) 

2. Det skal være som led i arbejdets udførelse, at skaden er forvoldt.  

3. Skaden skal have ramt en anden end arbejdsgiveren eller arbejdstageren. 

4. Skaden skal være forvoldt culpøst. 

5. Udenfor kontraktforhold må den pågældende skade må ikke være af abnorm karakter.  

2.3.3 I og udenfor kontrakt 

Som tidligere nævnt er der forskel på, om der er tale om arbejdsgiveransvar i og udenfor kon-

trakt. Det skyldes, at de kontraktretlige forpligtelse udspringer fra et obligationsretligt syns-

punkt, hvorimod erstatning udenfor kontrakt udspringer af deliktsreglerne.
49

 Formålet med en 

kontrakt er netop at fastlægge de mål og interesser, som kontraktens parter har, hvilket udgør 

de kontraktlige forpligtigelser.
50

 Dette er ikke tilfældet i delikt, da man ikke "vælger" sin 

modpart, men derimod bliver "tvunget" ind i en situation grundet en skadegørende handling. 

Alt andet lige må der derfor være en større beskyttelse i situationer udenfor kontrakt, da man 

ikke har nogen indflydelse på situationen.   
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Med andre ord vil det sige, at erstatning udenfor kontrakt har sin baggrund i ejendomsrettens 

ukrænkelighed, hvorimod erstatning på baggrund af en indgået kontrakt er en konsekvens af 

en fordringsret.
51

 Dette ses i praksis i forskellen på hæftelsen for abnorme handlinger fra ar-

bejdstagerens side. Som nævnt hæfter arbejdsgiver for abnorme handlinger begået indenfor 

kontrakt, da man ikke bør kunne komme udenom en kontraktretlig forpligtelse. Udenfor kon-

trakt hæfter arbejdsgiveren ikke, som illustreret i dommen U.1953.69.H, der omhandlede en 

hotelgæst og en hotelansat.  

2.3.4 Selvstændigt virkende tredjemand 

Arbejdsgiveransvaret er ensbetydende med, at en person (juridisk eller fysisk) bærer ansvaret 

for en anden persons skadevoldende handling. Hvornår finder arbejdsgiveransvaret så anven-

delse  i situationer, hvor man har ansat en selvstændigt virkende tredjemand til at udføre et 

stykke arbejde? Bestemmelsen i DL 3-19-2 indeholder ordene "End giver Husbond sin Tie-

ner, eller Anden, fuldmagt paa sine Vegne..." hvilket kan skabe tvivl om hvor bredt "eller 

anden" skal forstås.  

Udvidende fortolkning er en fortolkning af en lovregel, som ikke dækkes af den naturlige ord-

lydsfortolkning af loven, men rummes rent sprogligt indenfor. Udvidende fortolkning bliver 

derfor brugt i de tilfælde, hvor der er et retstomt rum.
 52

 I dansk ret er der konsensus om, at 

arbejdsgiveransvaret, som følger af DL 3-19-2, ikke kan danne grundlag for en udvidende 

fortolkning. Dette skyldes, at de kriterier, som skal være opfyldt ved ifald af principalansvar 

(kontrol-, tilsyns- og instruktionsmyndigheden) som udgangspunkt ikke er opfyldt, når man 

har med en selvstændigt virkende part at gøre.
 53

 Ordet selvstændigt vil være en modsætning 

til hele idéen om kontrol-, tilsyns- og instruktionsmyndighed  

Kontrol-, tilsyns- og instruktionsmyndigheden indikerer, at der eksisterer et over-

/underordnelsesforhold imellem arbejdsgiver og arbejdstager. I en konkret vurdering ser man 

på de muligheder, en arbejdsgiver har overfor arbejdstageren, f.eks. muligheden for at afske-

dige og ansætte og graden af kontrol med arbejdsprocessen i forbindelse med arbejdets udfø-

relse.  
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Afgrænsningen imellem selvstændigt virkende tredjemænd og arbejdsgiveransvaret er ikke 

fastlagt klart i bestemmelsen i Danske Lov.  Dog nævner bestemmelsen ord som "herre", 

hvilket leder tankerne hen på en overordnet person. På baggrund af retspraksis er grænsen 

blevet mere klar.  

I et kontraktforhold vil man som udgangspunkt komme til at hæfte for sine underentreprenø-

rer på baggrund af den indgåede kontrakt. 
54

 Dette skyldes, at man forpligter sig til at udføre 

en given handling, og det forhold, at man uddelegerer noget af kontrakten, skal ikke have no-

gen betydning for kontraktens opfyldelse.  

Det er muligt at aftale sig ud af dette forhold grundet aftalefriheden, men det er ikke i bygher-

res interesse, se afsnit 2.8.3. Hele problemstillingen angående hvervgivers hæftelse for ar-

bejdstager indeholder en del usikkerhed, da retstilstanden er udviklet fra retspraksis. Rets-

praksissen på området er dynamisk og har udviklet sig ud fra meget specifikke tilfælde, og 

kan derfor ikke definere retstilstanden endeligt.
55

 

For bedre at illustrere hæftelsen for selvstændigt virkende tredjemænd, i de situationer hvor 

der ikke består et kontraktforhold, kan man bruge følgende fiktive case:  

 Case: Vi har en bygherre (B), en hovedentreprenør (H) og en underentreprenør 

 (U). Bygherre og hovedentreprenøren indgår en kontrakt angående en ny termi

 nal til bygherres lufthavn. H ansætter U til at nedrive nogle gamle bygninger, 

 der står i vejen for den nye terminal. I forbindelse med arbejdet kommer U til at 

 lave en betydelig skade på B's hovedterminal, som ligger tæt opad. Der er i kon

 trakten ikke taget stilling til H's hæftelse for U, altså er der tale om en situation, 

 hvor der ikke består et kontraktforhold i mellem B og U.  

Situationer som den netop skitserede tydeliggør vigtigheden af en klar retstilling på området 

for selvstændigt virkende tredjemænd, da skaden er forvoldt af en selvstændigt virkende tred-

jemand, dvs. i de tilfælde, hvor en hovedentreprenør har udliciteret en del af arbejdet til en 

underentreprenør. Da skaden på hovedterminalen ikke omhandler "kontraktgenstanden", som 

er den nye terminal, vil hovedentreprenøren som udgangspunkt ikke hæfte for underleveran-
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døren.
56

 Hvis man skal vurdere, om en konkret sag er underlagt reglerne om selvstændigt vir-

kende tredjemænd eller DL-3-19-2, er de tre følgende faktorer afgørende: instruktions-, til-

syns- og kontrolmulighedens udstrækning.
57

 

Hvis man overdrager et stykke arbejde, som f.eks. et nedrivningsarbejde i eksemplet, vil ho-

vedentreprenøren som udgangspunkt ikke være ansvarlig efter DL 3-19-2, hvis alt arbejdet 

overlades til en selvstændigt virkende tredjemand, da bestemmelsen ikke finder anvendelse 

grundet manglen på instruktionsbeføjelser.  

Hvis hovedentreprenøren derimod bevarer sine beføjelser, vil man komme til at hæfte, da det, 

der adskiller en ansat fra en selvstændigt virkende tredjemand, er manglen på instruktion og 

kontrol med tredjemandens arbejde.  

Dette udgangspunkt har dog nogle undtagelser, da domstolen ikke mener, at man skal kunne 

komme uden om sit arbejdsgiveransvar i alle tilfælde. Når hvervgiveren har et strengt eller 

skærpet culpaansvar eller objektivt ansvar, kan det synes oplagt, at lade hvervgiver bære et 

ansvar for selvstændigt virkende tredjemænds fejl udenfor kontrakt. Dette skyldes, at han ikke 

skal kunne undgå at bære et ansvar ved at overlade den risikofyldte del af arbejdet til en an-

den, og selv erhverve sig fortjenesten.
58

 Dette gælder særligt i de situationer, hvor man udlici-

terer et risikofyldt stykke arbejde til en underkapitaliseret virksomhed. Retspraksis har især 

vist tendens til at pålægge hæftelsesansvar i sager der omhandler: Veje og færdselsbaner, gra-

veskader, arrangøransvar og ansvar for fast ejendom.
59

  

Disse forskellige sager har hver sin begrundelse for at pålægge hvervgiveren et ansvar for 

selvstændigt virkende tredjemænd. Ansvaret for veje og andre færdselsbaner er  i forvejen 

pålagt et strengt culpaansvar, og der er ligeledes statueret et ansvar for selvstændigt virkende 

tredjemænds fejl i situationer, hvor der er sket personskade efter en entreprenør har udført et 

stykke arbejde. Dette blev bl.a. statueret i dommen U.1928.953 V, hvor opretholdelsen af ar-

bejdsgiveransvaret blev begrundet med, at veje og færdsel generelt udgør en risiko for en stør-

re personkreds.
60

 Det kan tillige også have en sammenhæng med, at det er det offentlige, som 
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er arbejdsgiver på dette område jf. bemærkning fra Von Eyben og Isager.
61

 I form af at være 

offentlig myndighed fungerer det offentlige som samfundsadministrator, hvor de tillige har en 

vis magt via deres monopol stilling. Dette taler for, at de som minimum skal være pålagt et 

strengt ansvar.  

Graveskader er som udgangspunkt også pålagt et strengt culpaansvar, hvilket ligeledes kan 

føre til et hæftelsesansvar. I dommen U.1968.84 H blev der statueret et objektivt ansvar i de 

situationer, hvor der er farlige/risikobetonede udgravninger og skader i naboforhold. 

U.1968.84 H omhandlede et byggeri i Aalborg midtby, hvor der i den forbindelse blev ned-

rammet nogle betonpæle. Denne nedramning medførte, at Aalborg kloster, der var beliggende 

100-200 meter væk, begyndte at slå revner. Entreprenøren blev frifundet, da han ikke havde 

handlet culpøst, men bygherren blev idømt et erstatningsansvar. Dette blev bl.a. begrundet 

med, at der var et betydeligt antal betonpæle, som medførte "en vis ikke ringe fare for ryste-

skader", og at entreprenøren havde meddelt denne risiko til bygherre. Der var ligeledes nogle 

mere økonomiske faktorer, som spillede ind i afgørelsen. Dels var det for bygherrens regning, 

at arbejdet blev udført, og derfor også bygherren, som havde muligheden for at indregne dæk-

ningen af risikoen. Bygherren havde løbet en kalkuleret risiko ved at bruge en mere risiko-

fyldt fremgangsmåde, hvilket talte for, at lade ham bære ansvaret i form at et hæftelsesansvar. 

Den sikre fremgangsmetode havde kostet 108.000 kr. mere, men det ville kun havde afhjulpet 

en skade på 40.000 kr. Alternativet havde været at lade naboen (klosteret) bære skaden, hvil-

ket ville have været resultatet såfremt Højesteret havde anvendt culpareglen. 

Retstilstanden på området må derfor, på baggrund af dommen samt flere lignende domme, 
62

 

være den, at der pålægges et objektivt ansvar i sager om udgravninger, piloteringer og andet 

arbejde på fast ejendom, hvis der sker ikke ubetydelige naboskader, samtidig med at bygher-

ren er bekendt med risikoen herfor. Det er ikke nødvendigt, at arbejdet betragtes som decide-

ret farligt, men jo farligere arbejdet er, jo større er sandsynligheden for, at bygherren er be-

kendt hermed og kan ifalde ansvar.
63

  

Hvorvidt der foreligger skærpet culpaansvar eller objektivt ansvar har afgørende betydning 

for arbejdsgivers hæftelse overfor selvstændigt virkende tredjemænd, men objektivt ansvar 
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minder samtidigt meget om det skærpede culpaansvar, da culpaansvaret kan være så strengt, 

at kravet til agtsomhed er svært at opfylde, og at det derfor er svært at undgå et ansvar. Så-

fremt hvervgiver pålægges et objektivt ansvar "opsluger" dette hæftelsesansvaret.
64

 

Objektivt ansvar kan have direkte lovhjemmel, men kan også blive pålagt grundet retspraksis. 

Det lovregulerede objektive ansvar findes f.eks. i forbindelse med bilkørsel, skader forvoldt af 

vilde dyr, atomanlæg mv.
65

 Grunden til, at lovgiver har valgt at pålægge et objektivt ansvar i 

disse situationer, skyldes, at man kender risikoen ved disse aktiviteter og derfor kan tegne 

forsikringer eller indregne dem som driftsomkostninger.
66

 Der skal meget stærke grunde til 

for at pålægge et objektivt ansvar på et ulovbestemt grundlag.
67

 Dette kan have sin baggrund 

i, at det er et politisk spørgsmål og derfor tilhører lovgivningsmagten og ikke domstolene. 

I sager angående byggeriarbejde pålægges bygherren sjældent et ansvar for fejl begået af selv-

stændigt virkende tredjemænd. Der findes dog eksempler i retspraksis, hvor der er blevet sta-

tueret et ansvar for selvstændigt virkende tredjemænd f.eks. U.1935.663 H. Sagen omhandle-

de et mejeri, der havde ansat en selvstændige entreprenør til at reparere en skorsten. Reparati-

onen var blevet udført på en uforsvarlig måde, så skorstenen væltede ind på naboejendommen 

og i den forbindelse pådrog naboen et tab. Mejeriet, der var bygherren, blev ansvarlig for den 

pågældende skade i stedet for den selvstændigt virkende skorstensbygger. Baggrunden for 

dommens udfald lå formentligt i, at skorstensejeren var underlagt et skærpet ansvar, da en 

mejeriskorsten er et byggeri af mere end almindelig farlighed.
 68

  

Det forholder sig noget anderledes, når man har med arrangører at gøre. I dommen 

U.1950.225 V blev en arrangør at et fyrværkerishow pålagt et ansvar for fejl begået af fyr-

værkeren, som var en selvstændigt virkende tredjemand. Begrundelsen gik på, at for deltager-

ne synspunkt fremstod arrangementet som en helhed og fejlen derfor kom fra denne samlede 

helhed, selvom der var tale om en selvstændigt virkende fyrværker.
69

 Denne begrundelse har 

sit afsæt i aftaleloven, nærmere bestemt den del af fuldmagtslæren, som omhandler adfærds-

fuldmagt.  Adfærdsfuldmagt er når der ikke foreligger nogen egentlig fuldmagt, men hvor en 
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person opstæder som en bemyndiget alligevel. Denne fuldmagtstype kan begrænses i de til-

fælde, hvor der er tale om ond tro.
70

 

Hvis man tager udgangspunkt i den omtalte case angående nedrivningsarbejdet, er det ligele-

des nødvendigt at undersøge, om der er tale om en risikobetonet fremgangsmåde, dvs. om den 

valgte arbejdsgang indeholder en ikke ubetydelig risiko. Dette skyldes, at tendensen i de sene-

ste års retspraksis har været, at lade bygherre bære et objektivt ansvar ved udgravninger og 

lign. samt ved risikobetonede fremgangsmåder.
71

 Hvis det konstateres, at der er tale om et 

objektivt ansvar, konsumerer det objektive ansvar principalansvaret, og bygherre bliver derfor 

ansvarlig efter reglerne om objektivt ansvar.
72

  

Det strenge culpaansvar finder først og fremmest anvendelse under udførelse af offentlig og 

erhvervsmæssig virksomhed.
73

 Som ordlyden også indikerer, betyder strengt culpaansvar, at 

kravene til agtpågivenhed forøges. Det er også her, at domstolen har haft en tendens til at til-

dele hvervgiveren ansvaret for fejl begået af selvstændigt virkende tredjemænd. 

I de sager hvor man statuerer et arbejdsgiveransvar overfor selvstændigt virkende tredje-

mænd, kommer parterne til at hæfte solidarisk.
 74

 Det vil med andre ord sige, at skadelidte kan 

vælge, hvem han vil søge erstatning hos. De skadegørende parter må efterfølgende finde ud af 

om der kan gøres regres. 

Set i et samfundsmæssigt perspektiv er der fra lovgivers side en interesse i, at hvervgiver har 

mulighed for at uddelegere opgaver til selvstændigt virkende tredjemænd uden at hvervgive-

ren påtager sig et ansvar, såfremt der opstår en skade forårsaget af den selvstændigt virkende 

part. Denne interesse har sit ophav i økonomiske overvejelser, hvor det er optimalt at over-

drage en opgave til dem, der kan løse den billigst. Risikofordeling, der er pålagt via lovgiv-

ningen, skal ikke hindre det økonomisk optimale, så det er ikke givet, at hvervgiveren skal 

hæfte og dermed bære risikoen.
75

 Omvendt bør hvervgiveren ikke kunne fraskrive sig sit an-

svar, hvis der er tale om et risikofyldt stykke arbejde. Se nedenstående U.1981.564 V til illu-

stration. 
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U.1981.564 V omhandlede en selvstændigt virkende tredjemand, B, som var blevet hyret af A 

til at sprøjte A's marker med giftmidler. I den forbindelse lavede B en fejl, hvorved der skete 

en skade på naboarealerne. Dommerne lagde vægt på, at sprøjtningen var en del af A's drift, 

samt at A selv havde fremskaffet sprøjtevæsken. A blev holdt ansvarlig for B's handlinger, da 

der var tale om sprøjtning af afgrøder med gift, som er af farlig karakter. Dette er i tråd med 

ovennævnte sager, hvor der er tale om arbejde af farlig karakter og derfor statueres et arbejds-

giveransvar overfor selvstændigt virkende tredjemænd.  

I sagen U. 1949.112 H havde en kommune overdraget en forpligtigelse i forbindelse med rot-

teudryddelse til en fabrikant, som havde et særligt koksgeneratoranlæg. Kommunen blev fri-

taget for den skade en fabrikants medhjælper havde forvoldt ved at betjene udstyret uagtsomt. 

Dette var selvom medhjælperen havde status af kommunal rottejæger. Baggrunden for dom-

men var, at kommunen ikke var anset som arbejdsgiver for fabrikantens medarbejder, og der-

for ikke ifaldt et ansvar efter DL 3-19-2 eller efter reglerne om selvstændigt virkende tredje-

mands fejl. Dette skyldes, at kommunen havde overdraget og overladt alt arbejdet til en selv-

stændig virkende tredjemand og derfor ikke havde udøvet instruktion, ført tilsyn eller holdt 

kontrol med arbejdet. 

Hvis en ansat overdrager dele af sit arbejde til en anden, som ikke er ansat i virksomheden, og 

denne forvolder en skade på en anden end virksomhedens kunde, bliver der statueret arbejds-

giveransvar, da den ansatte udviser culpa ved at overdrage arbejdet til en ikke-ansat/ikke-

faglært uden tilladelse. Dette skyldes, at det er en uforsvarlig handling af arbejdstageren, at 

overdrage et stykke arbejde til en ikke-faglært. Så i denne situation hæfter hvervgiveren for 

selvstændigt virkende tredjemænd (den ikke-ansatte). 
76

 

2.4 Hvem ifalder principalansvaret? 

Principalansvaret er som tidligere nævnt en arbejdsgivers ansvar overfor sine ansattes skade-

gørende handling, men det fremgår ikke tydeligt, hvem der reelt er arbejdsgiveren. I låne- og 

lejesituationer opstår der ligeledes et spørgsmål omkring, hvem der er ansvarlig.  

Dette spørgsmål viser sig vanskeligt i praksis, ikke i forbindelse med et over-

underordnelsesforhold, men derimod ift. hvem af arbejdsgiverne, der skal bære det endelige 

ansvar. En overlæge hæfter f.eks. ikke efter DL 3-19-2 for underordnet læges fejl jf. 
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U.1953.1127 Ø. Det må derfor alt andet lige, være arbejdsgiveren som juridisk enhed, der 

hæfter for sine ansatte. Især i lånesituationer, kan der opstå tvivlsspørgsmål angående hvem 

der er arbejdsgiveren. 
77

 

 Eksempel: A låner en maskine af B med tilhørende fører C, med henblik på at 

 nedrive en ejendom. C kommer uagtsomt til at ødelægge facaden på 

 naboejendommen, der ejes af D. Hvem bærer så principalansvaret? 

Efter retspraksis er det i lånesituationer låntageren (i eksemplet A), der må bare ansvaret efter 

DL 3-19-2 jf. U.1955.472 H. Dette må som udgangspunkt dog kun gælde i situationer, hvor 

lånet er i A's interesse efter princippet i DL 5-8-1, hvorefter A har et objektivt ansvar overfor 

B.
78

 Hvis lånet på den anden side, er i B's interesse, efter princippet i DL 5-8-14, vil B skulle 

bære principalansvaret efter culpareglen. Denne situation forekommer dog nok yderst sjæl-

dent i praksis.  

I lejesituationer forholder det sig endnu mere uklart. Forskellen på leje og lån skyldes alene, at 

der i leje erlægges et vederlag for det lejede. I situationer hvor man lejer en maskine med ma-

skinfører, hvem bærer så ansvaret i tilfælde af en skade? I U.1961.895 H blev udlejeren pålagt 

et ansvar efter DL 3-19-2, hvorimod lejeren blev ansvarlig i nedenstående sag FED 2000.202 

V. Begrundelsen i dommen U.1961.895 H gik på, at det udlejede ikke krævede særlig sag-

kundskab til at betjene. 

I FED 2000.202 V havde et firma lejet en kran inklusiv kranfører, i forbindelse med losning 

af et skib. I den forbindelse blev en lastarbejder ramt af grabben, som er en todelt skovl på en 

kran. Lastarbejderen var ansat af lejeren. En lugemand, som også var ansat af lejeren, og kran-

føreren havde begge handlet culpøst i forbindelse med losningen, men da lejeren havde tilret-

telagt losningen og var ansvarlig for tilsynet med arbejdet, blev lejeren anset som eneansvar-

lig.  

Udgangspunktet må derfor være, at lejeren bærer ansvaret, i de tilfælde førerens fejl ikke om-

handler det udlejede materiel og dets betjening. Hvis der derimod er tale om forkert betjening 

af udstyret eller organisatoriske forhold hos udlejeren, er det udlejer der bærer ansvaret efter 

DL 3-19-2.  Dette må dog komme an på en konkret vurdering med fokus på kvaliteten af per-
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sonalet og kompleksiteten af udstyret, samt om den udlejede medarbejder har sin faste gang 

hos lejeren eller ej.
79

 Udlejeren må ofte bære ansvaret i de situationer, hvor den lejede medar-

bejder ikke har sin sædvanlige gang hos lejeren, og omvendt vil lejeren ofte ifalde ansvaret, 

hvis den lejede medarbejder ofte arbejder hos lejeren.  

Det offentliges principalansvar (staten, kommunerne, regioner mm.) er det samme arbejdsgi-

veransvar som gælder for private arbejdsgivere efter DL 3-19-2. Dette gælder både, når det 

offentlige fungerer i form at en offentlig myndighed eller som virksomhed i privatretlig na-

tur.
80

  

2.5 Handlingen 

Efter det er fastlagt overfor hvem principalansvaret gælder, er det dernæst essentielt at finde 

ud af, hvornår ansvaret gælder. Det er ikke alle handlinger, som automatisk udløser et ar-

bejdsgiveransvar.  

Som tidligere nævnt skal handlingen være forvoldt som led i tjenesten, underlagt et over-

/underordnelsesforhold, og have ramt en tredjemand. Handlingen skal være pådraget culpøst, 

men må ikke være af abnorm karakter, hvis der er tale om erstatning udenfor kontrakt. 

Arbejdsgiveren er tillige ansvarlig overfor kumulerede fejl, dvs. fejl hvor flere ubetydelige og 

ikke culpøse svigt/handlinger tilsammen udløser en culpøs handling. Derudover er principal-

ansvaret gældende ved såkaldte anonyme fejl. Dette dækker over fejl, hvor det ikke er klar-

lagt, hvem af de ansatte, der har forvoldt skaden.
81

 Dog er det et krav, at handlingen med sik-

kerhed er begået af en ansat jf. U.1942.984 Ø. 

Det bestemmende for principalansvaret i DL 3-19-2 er, at arbejdstageren har handlet uforsvar-

ligt i forbindelse med skaden jf. U.1969.798 Ø. Det er uvæsentligt for arbejdsgiveren, hvor 

uforsvarligt arbejdstageren har handlet indenfor kontraktforhold, da arbejdsgiveren altid 

kommer til at hæfte. Udenfor kontrakt er det lidt anderledes, da en skade af abnorm karakter 

ikke statuerer et principalansvar.  
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Det kan også forekomme, at der er en strengere ansvarsregel end culpa, f.eks. objektivt an-

svar. Her statuerer U.1970.940 Ø, at arbejdsgiveren ikke er ansvarlig efter principalansvaret, 

hvis dette strengere ansvar er det eneste ansvarsgrundlag.  

U.1970.940 Ø omhandlede en politibetjent, der var ansat som hundefører. Betjenten blev an-

svarlig efter hundelovens regler om objektivt ansvar. Skaden var forvoldt af hunden, men da 

betjenten ikke havde foretaget en culpøs handling, blev der ikke statueret et arbejdsgiveran-

svar hos rigspolitichefen, hvilket medførte, at betjenten blev erstatningsansvarlig for politi-

hunden. 

Eksistensberettigelsen for DL 3-19-2 kontra den almindelige culparegel følger af de situatio-

ner, hvor arbejdsgiveren utvetydigt har forklaret, advaret eller instrueret arbejdstageren angå-

ende jobbets udførelse. Var der kun en culparegel, ville arbejdstageren selv stå med regnin-

gen, hvis han pådrog sig et erstatningsansvar ved en culpøs handling. Arbejdsgiveren ville 

dog i situationer, hvor han havde instrueret arbejdstageren forkert, ifalde ansvar for den ska-

degørende culpøse handling jvf. den almindelige culparegel.
82

 

 

2.6 Culpa 

Den almindelige erstatningsregel i dansk 

ret er culpa-reglen. Ordet stammer fra 

det latinske ord for skyld og er betegnel-

sen for, at en person der ved uforsvar-

lig/culpøs adfærd forvolder skade på 

personer eller ting og derfor ifalder et 

erstatningsansvar. Det at udvise culpøs 

adfærd er i sig selv ikke nok til at ifalde 

et erstatningsansvar. De tre yderligere erstatningsbetingelser skal også være opfyldt, og der 

må tillige ikke være nogle ansvarsfrihedsgrunde. Se figuren.
83
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Udover culpa indeholder dansk ret også regler om objektivt ansvar, hvor man uden at udvise 

culpøs adfærd ifalder et ansvar. Dette ses bl.a. i færdselsloven og hundeloven. I danske lov 3-

19-2 ifalder arbejdsgiveren et hæftelsesansvar overfor sine ansatte uden selv at have udvist 

culpa. Dette skyldes, at arbejdsgiveren kun er erstatningsansvarlig, hvis arbejdstageren har 

udvist culpøs adfærd - dog ikke af abnorm karakter 

udenfor kontrakt. Culpa er ikke hjemlet i lovgivnin-

gen, men bygger på retspraksis. 

Culpareglen inddeles i fire kategorier: forsætligt, 

groft uagtsomt, simpelt uagtsomt og hændeligt 

uheld. Det er kun forsætligt, groft uagtsomt og sim-

pelt uagtsomt, der skaber et ansvarsgrundlag. Se 

figuren.  

Forsætligt vil sige, at en skadevolder enten har haft 

til hensigt eller i hvert fald burde have indset, at handlingen ville udløse en skade.  

En uagtsom handling kan være grov eller simpel og foreligger i de situationer, hvor skadevol-

der burde have indset, at det ville være nærliggende, at skaden ville indtræde. Den grove uagt-

somhed grænser tæt op ad fortsæt og den simple uagtsomhed ligger tæt op af hændeligt uheld. 

Grænseområdet imellem groft og simpel uagtsomt er i forbindelse med principalansvar irrele-

vant. Derimod er det dybt relevant at undersøge forskellen på forsætlige og groft uagtsomme 

handlinger samt grænseområdet mellem simpel uagtsomhed og hændeligt uheld i vurderingen 

af arbejdstagers handlinger.  

Hændeligt uheld skaber som nævnt ikke et ansvarsgrundlag, og derfor er betingelserne for et 

arbejdsgiveransvar ikke til stede, og tabet må bæres af ejeren af den beskadigede genstand. 

Den forsætlige handling kan kategoriseres som abnorm og vil derfor friholde arbejdsgiveran-

svaret i situationer udenfor kontrakt. Omvendt vil arbejdsgiveren ifalde arbejdsgiveransvar 

indenfor kontraktforhold, selv ved abnorme handlinger, men da kan arbejdsgiveren formentlig 

gøre regres mod arbejdstageren. Det kommer an på en konkret vurdering, hvorvidt en given 

handling er forsætlig, uagtsom eller et hændeligt uheld.  

Udover handlinger kan man også ifalde et ansvar ved undladelser. Dette sker især i forbindel-

se med kontraktforhold, hvor f.eks. en medkontrahent pålægges en handlepligt i en given situ-
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ation. Undladelsen må ses i sammenhæng med den eksisterende culpavurdering, forstået på 

den måde at det må vurderes om undladelsen er et hændeligt uheld, culpøs eller forsætlig. 

De senere års retspraksis er gået fra at være en bonus pater betragtning til at være en retsstri-

dig vurdering.
84

 Det betyder, at afgørelsen angående hvorvidt et individ har foretaget en uagt-

som handling primært vurderes ud fra, om vedkommende har overtrådt en forskrift. F.eks. 

overtrådt sin vigepligt i trafikken eller en sikkerhedsforskrift. Tidligere skøn angående culpa 

gik derimod på, hvordan "den gode familiefader" ville reagere i en given situation. 

I de følgende domme bliver grænsen imellem en grov uagtsom handling og en abnorm hand-

ling anskueliggjort. U.2002.1306 V omhandlede en diskoteksbestyrer, der havde forvoldt en 

skade på en gæst i forbindelse med en bortvisning. Bestyrerens adfærd blev betragtet som 

strafbar, men var alligevel ikke af en så abnorm karakter, at det faldt udenfor arbejdsgiveran-

svaret. Så selvom man begår en strafbar handling udenfor kontrakt, som ved første øjekast er 

abnorm, falder det ikke nødvendigvis udenfor arbejdsgiveransvaret. Man må gå ud fra, at det i 

sagen skyldtes arbejdets beskaffenhed, da det er en del af en bestyrers job at smide uønskede 

gæster ud.  

I U.1994.215 Ø blev der ikke statueret et arbejdsgiveransvar. Sagen omhandlede en blomster-

binder, der blev seksuelt chikaneret af arbejdsgiverens mand. Seksuel chikane var ifølge 

dommerne af så upåregnelig og atypisk karakter, at man ikke kunne pålægge et principalan-

svar. 

Det følger af denne dom, at upåregnelige forhold udelukker et arbejdsgiveransvar. Dette må 

sammenholdes med, at handlingen ikke er en del af arbejdets udførelse og derfor falder uden-

for arbejdsgiveransvaret, hvilket står i kontrast til ovennævnte dom om diskoteksbestyreren. 

Det vil heller ikke give nogen mening af pålægge arbejdsgiveren et ansvar i disse situationer, 

da arbejdsgiveren ikke vil have mulighed for at kunne afhjælpe situationen.  

Det er den skadelidte, der efter culpaansvaret skal bevise, at skadevolderen har handlet uagt-

somt.
85

 Det er som udgangspunkt samtidig også kun den direkte skadelidte, der kan få erstat-

ningen. Den direkte skadelidte kan dog godt være en juridisk enhed.  
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2.6.1 Tab 

Efter det er slået fast, at der foreligger et ansvarsgrundlag, er den næste betingelse, at der fin-

des et økonomisk målbart tab. Et tab eller en skade kan bestå på flere forskellige måder: Per-

sonskade i form af skade på liv/helbred, tingskade på løsøre eller ejendom eller beskadigelse 

af en erhvervsmæssig position på et marked mv. 
86

 Affektionsværdi erstattes omvendt ikke, da 

det ikke er økonomisk målbart. 

Grundprincippet for erstatningsudmålingen er, at "skadelidte skal stilles i økonomisk samme 

situation som før skadens indtræden". 
87

 Af dette kan man udlede følgende: Det fulde tab er-

stattes, men der må ikke foreligge en berigelse. Skadelidte har derudover også en pligt til at 

begrænse tabet, hvis dette er muligt.  

Hvis tabet er vanskeligt at påvise med sikkerhed i sager om f.eks. markedsforstyrrelser efter 

markedsføringsloven § 1, bliver det skønsmæssigt fastlagt.
88

 Markedsføringslovens § 20 stk.2 

fastsætter, at man pådrager sig et erstatningsansvar ved overtrædelse af markedsføringsloven. 

Der findes mange forskellige typer tab. For tingsskade findes bl.a. værditab, driftstab, af-

savnserstatning og udgifter beslægtet med transport og skadesvurdering af den pågældende 

genstand.  

For personskader snakker man ikke om genanskaffelsesværdi, da dette naturligvis ikke giver 

nogen mening. Derimod har man nogle godtgørelsesposter i EAL, der bl.a. dækker over tabt 

arbejdsfortjeneste, svie og smerte mv.
89

 

2.6.2 Kausalitet  

Kausalitet (årsagsforbindelse) kræves ligeledes opfyldt før, det kan fastlægges, om man er 

erstatningsansvarlig. Dette indebærer, at man skal påvise, om der er en sammenhæng mellem 

adfærden og skaden. Det skal ligeledes være på en kvalificeret måde, så det er overvejende 

sandsynligt, at skaden ikke ville være indtrådt, hvis adfærden ikke var udvist.
90

  

Hvis man stiller problemet matematisk op med en sandsynlighed fra 0 % til 100 %, kunne 

man forledes til at tro, at 51 % ville være nok. Dette er dog ikke tilfældet i Danmark, da be-

viskravet er større. Domstolene har været tilbageholdende med at fastslå, hvor meget der kræ-
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ves, men retspraksis har givet udtryk for en "klar sandsynlighedsovervægt", hvilket må være 

mere end 51 %.
91

 Skyldgraden kan også spille en rolle, da domstolen letter bevisbyrden, hvis 

skadevolder har overtrådt en forskrift. Skyldgrad dækker over hvor stor en procentdel, den 

enkelte skadevolder har forvoldt. 

For at afklare hvorvidt der foreligger kausalitet, kan der opstilles et simpelt spørgsmål. Ville 

skaden være indtrådt, hvis det ansvarsbegrundende forhold ikke havde foreligget? 
92

 

Et af de helt store praktiske problemer i forbindelse med kausalitet ligger i beviskravet. Dette 

krav kan fremføres både direkte og indirekte. I indirekte bevisførelse, kan man eliminere al-

ternative forklaringer, hvorved man kun står tilbage med én mulighed. Dette ses bl.a. i situati-

oner med udgravningsskader såsom kabelbrud, hvor der ikke har været andre udgravninger i 

området, og det derfor kun har kunnet være sagsøgte, som havde forvoldt skaden. Bevisbyr-

den ligger hos skadelidte og hvis der er flere skadevoldere, hæfter de solidarisk.
 93

  

2.6.3 Adækvans 

Udover ovenstående krav er det ligeledes nødvendigt, at skaden er adækvant. Der kan opstå 

den situation, at en skade er helt atypisk og så langt ude, at skadevolder ikke har kunne regne 

med, at skaden ville indtræde.  

Her er det også relevant, om risikoen for skadens indtræden er blevet forøget. Hvis ikke dette 

er tilfældet, kan det betragtes som et hændeligt uheld, men det er dog ikke fyldestgørende som 

sådan. Det skal være risikoen for den faktisk indtrådte skade, der skal være forøget. 
94

 

U.1974.967 Ø omhandlede en vognfører B som var fuldt ansvarlig i et færdselsuheld. Uheldet 

forårsagede at A fik en hjerneskade. Senere afgik A ved døden som følge af svære forbræn-

dinger, da hun røg en cigaret samtidig med hun rensede sko med en brandbar væske. Retten 

fandt at A's stærkt reducerede intelligens havde været skyld i hendes død.  Dette var forårsa-

get af færdselsuheldet, og det var derfor vognførerens forsikringsselskab, der skulle betale 

erstatning til A's efterladte. 
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Grænsen for hvornår en skade er adækvant kan variere, alt efter om der er tale om personska-

der eller tingsskader. Domstolene er mere tilbageholdende med at fastslå adækvans i sager om 

tingsskade i forhold til sager om personskade, hvor skaden betegnes som groft uagtsom.
95

 Jo 

grovere uagtsomt en skadevolder har handlet, jo mere rimeligt er det at belaste vedkommende 

økonomisk lader det til.  

2.6.4 Ansvarsfrihedsgrunde 

Selvom de fire første betingelser for erstatning er opfyldt, kan man alligevel komme udenom 

at skulle betale erstatning. Dette er i situationer, hvor der er tale om egen skyld dvs. hvor ska-

delidte selv har været uagtsom, og derfor har bidraget til skadens indtræden. Her vil man for-

dele omkostningerne ved skaden imellem sig. Hvis begge parter lider et tab, bliver den samle-

de skade beregnet og derefter fordelt efter skyldgraden imellem dem.
96

  

Domstolene er kommer frem til at inddele skyldgraden efter "egen skyld brøken" i situationer, 

hvor der ikke er forskel på handlingens farlighed. Hvis ens skyldgrad er mindre end 1/3, får 

man fuld erstatning. Tillige får man ingen erstatning, hvis ens skyldgrad er større end 2/3.
97

 

Særligt i forbindelse med arbejdsgiveransvaret og egen skyld skal man også være opmærksom 

på passiv identifikation, hvorved en arbejdstager kan blive identificeret med en anden arbejds-

tager, fordi de har en tilknytning. Såfremt der sker passiv identifikation kan den ene arbejds-

tagers erstatningskrav mod en skadevolder blive reduceret pga. skyld udvist af den anden ar-

bejdstager. U.1968.65 H omhandlede en snedkermester og en snedkersvend, der skulle om-

bygge en bestyrers bolig på et kommunalt plejehjem. Svenden savede et hul i gulvet i forbin-

delse med placeringen af en trappe, men undlod at afskærme hullet, hvorved han undlod at 

følge en byggeforskrift. Bestyreren dækkede samme aften hullet med en tynd isoleringsplade, 

for at undgå træk. Næste morgen fjernede hverken bestyreren eller svenden pladen, hvilket 

medførte at snedkermesteren faldt ned og kom alvorligt til skade. Snedkermesteren sagsøgte 

derefter bestyreren og kommunen. Højesteret kom frem til, at både svenden og bestyreren 

havde udvist uagtsomhed. Bestyrerens uagtsomhed havde forøget faren, men sammenholdt 

med svendens uagtsomhed, ville bestyrerens uagtsomhed ikke komme i betragtning. Således 

var der udvist egen skyld via passiv identifikation, og bestyreren og kommunen blev derfor 
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frifundet. Uhensigtsmæssig placering af skrøbelige genstande kan ligeledes medvirke til egen 

skyld jf. U.1978.399 Ø ligesom samtykke eller accept af risiko.  

2.7 Arbejdstagerens eget erstatningsansvar og erstatningsansvarsloven 

Skadelidte kan selv vælge overfor hvem (arbejdsgiver/arbejdstager) han rejser sit erstatnings-

krav, men set fra skadelidtes synspunkt, vil skadelidte ofte have en større chance for at få fyl-

destgjort sit erstatningsansvar hos arbejdsgiveren end hos arbejdstageren. Arbejdsgiveren er 

ofte rigere og har ofte en erhvervsansvarsforsikring. Dog er der selvfølgelig undtagelser til 

dette, eksempelvis i  de situationer, hvor der er tale om en start-up virksomhed med en rig 

bagmand som arbejdstager, hvor det giver mere mening at søge erstatning hos denne. 

Selvom retstilstanden åbner op for, at man kan gå efter hvem man vil, er erstatningsansvars-

loven opbygget således, at det ofte vil være mest hensigtsmæssigt at gå efter arbejdsgiveren, 

hvilket primært har sin baggrund i sociale forhold. Dette ses i EAL § 23 stk.2, hvor arbejdsta-

gerens erstatningsansvar kan nedsættes eller bortfalde i de tilfælde, det findes rimeligt, alt 

efter udvist skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. Hvis arbejdstageren 

alligevel bliver mødt med et erstatningskrav, kan arbejdstageren kræve dette betalt af arbejds-

giveren jf. EAL § 23 stk.2.2.pkt., da det indirekte er arbejdsgiveren, der forvolder tabet via 

erhvervsudførelsen. Som hovedregel har arbejdsgiveren ikke et regreskrav mod arbejdstage-

ren, og hvis skaden er forvoldt med simpel uagtsomhed, vil det være meget usandsynligt, at 

arbejdstageren bliver idømt til at betale efter reglerne om regres.  

Selv hvis arbejdstageren har handlet forsætligt, kan hans ansvar lempes efter EAL § 23 

stk.1.
98

 Ansvaret kan nedsættes til et lavere beløb eller helt bortfalde.  EAL indeholder i § 24 

også en generel lempelsesregel, hvis erstatningsansvaret er urimeligt tyngende. Lempelsen 

skyldes sociale forhold, hvor erstatningen har været usædvanlig stor for skadevolderen. 

Erstatningsansvarsloven åbner dog i § 23 stk.1. op for, at arbejdstageren alligevel bliver an-

svarlig, men kun i de tilfælde det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejds-

tagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. Dette vil blive afgjort ud fra en helhedsvurde-

ring af omstændighederne.  

Det klare udgangspunkt må derfor være, at arbejdsgiveren ikke har regres overfor arbejdstage-

ren. Især lavtlønnede medarbejdere med et risikofyldt job, vil man have meget svært ved at 
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kræve regres imod. I den anden ende af skalaen, dvs. højtlønnede medarbejdere med ledelses-

ansvar, er det mere åbent,. Samme tankegang gælder hvis medarbejderen i forbindelse med en 

arbejdsopgave udviser culpa, kontra den situation, hvor der sker en skade i forbindelse med et 

svinkeærinde.
99

 

Hvis der opstår en situation med flere erstatningsansvarlige, er det nødvendigt at fastlægge 

hvem der skal betale hvad. Dette spørgsmål er reguleret i erstatningsansvarsloven § 25, hvor-

efter der i situationer med solidarisk hæftelse ("en for alle og alle for en") fastlægges et rime-

ligt skøn efter ansvarets beskaffenhed og omstændighederne ellers.  

Der er dog efter EAL § 25 stk.2 en retsregel, der påpeger, at hvis en af skadevolderne er dæk-

ket af en forsikring kan der tages hensyn til dette, også selvom der er tale om en erhvervsvirk-

somhed. EAL § 25 gælder både i og udenfor kontrakt. 
100

   

2.8 Begrænsning af arbejdsgiveransvaret 

Efter arbejdsgiveransvaret nu er blevet fastlagt i første del af den juridiske analyse, vil den 

næste del analysere, hvilke muligheder man har for at begrænse sit ansvar. Dette inkluderer 

den selskabsretlige hæftelse, en forsikrings betydning, selvstændigt virkende tredjemænd og 

kontraktretlige forhold. 

2.8.1 Oprettelse af datterselskaber til at afdække risiko 

Kapitalselskaber er karakteriseret ved at være selvstændige juridiske enheder med begrænset 

hæftelse. Som udgangspunkt er det eneste man hæfter med det indskud, som stifter-

ne/aktionærerne indskyder jf. KSL § 1 stk.2. Kapitalejerne hæfter derfor ikke personligt for 

selskabets forpligtigelser og man kan lave vandtætte skotter imellem dele af virksomheden 

ved at oprette datterselskaber/søsterselskaber. Denne begrænsede hæftelse er et privilegium, 

som medfører en vis risiko for selskabets kreditorer. Derfor indeholder selskabsloven en ræk-

ke begrænsninger for kapitalejernes mulighed for at overføre selskabets midler til sig selv.
101

 

På den måde afdækkes noget af risikoen ved at drive forretning, herunder også i forbindelse 

med arbejdsgiveransvaret, men det kan ikke gøres uden iagttagelse af bl.a. kreditorrettighe-
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derne i kapitalselskabsloven. Derudover forudsætter konstruktionen samtidigt, at selskaberne 

tydeligt tilkendegiver, hvilket selskab man kontraherer med.  

Det er ikke muligt at placere al risikoen i et A/S eller ApS og al indtjeningen i et andet. Dette 

skyldes bl.a. reglen om et forsvarligt kapitalberedskab i KSL § 118 stk.2., hvor direktionen 

skal sikre, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt. Dette indebærer tilstrækkeligt likvidi-

tet til at opfylde selskabets nuværende og kommende forpligtigelser. Denne bestemmelse åb-

ner op, for at overskuddet kan videreføres til et holdingselskab så længe, at datterselskabets 

kapitalberedskab er forsvarligt. På den måde kan man bruge selskabskonstruktioner til at be-

grænse sit arbejdsgiveransvar overfor sine ansattes handlinger. 

Denne måde at begrænse sin risikoeksponering på er relevant både i situationer indenfor kon-

trakt og udenfor kontrakt. Indenfor kontrakt vil man typisk bruge selskabers begrænsede hæf-

telse på risikofyldte projekter, så man ikke risikerer, at hele virksomheden bliver erstatnings-

ansvarlig, hvis der kommer et søgsmål. Alternativt kan man begrænse sit ansvar ved at indfø-

rer nogle maksimumsbeløb for ens hæftelse i kontraktforhold. Dette kan man gøre på flere 

måder, enten i form af et fast beløb f.eks. 10.000.000 kr. eller to gange den samlede kontrakt-

sum mv. 

Udenfor kontraktforhold vil man ligeledes kunne begrænse sit principalansvar, men det sel-

skab, skadevolderen er ansat hos, vil blive holdt ansvarlig. Selvfølgelig under forudsætning 

om at de andre erstatningsbetingelser er opfyldt.  

I praksis kan der i helt særlige tilfælde forekomme gennembrudshæftelse. Hæftelsesgennem-

brud eller "piercing the corporate veil", er en betegnelse for, at en kreditor, der har et krav 

mod selskabet, kan gøre kravet gældende imod selskabets aktionærer. Udgangspunktet i 

dansk ret er dog, at der ikke findes hæftelsesgennembrud. Sagen U.1997.1642.H (Festivalsel-

skabet) var den første danske højesteretsdom angående hæftelsesgennembrud. 
102

 Sagen om-

handlede Midtfyns Musikfestival, der blev ledet og kontrolleret af den samme fysiske person. 

Personen havde oprettet to selskaber. Det ene med den økonomiske risiko vedrørende arran-

gementer og det andet med "den sikre indtægt" - ølsalget. 

Festivalen løb ikke rundt, og Told- og skattevæsenet krævede 3 millioner kr. af det selskab, 

som indeholdt indtægterne grundet et identifikationssynspunkt. Dette identifikationssynspunkt 
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dækker over, at kontraktspartnere tror, at det er ét selskab de kontraherer med. Højesteret gav 

medhold til Told- og skattevæsenet med henvisning til præmisserne, hvor aktiviteten angåen-

de leverandørerne fungerede som en enkelt enhed, og at betalingerne foregik via det ene sel-

skab. Dertil var der en sammenblanding af økonomien på baggrund af de regnskabsmæssige 

oplysninger. "Indtægtsselskabet" kom altså til at hæfte for det risikofyldte selskab overfor 

skattemyndighederne, der tillige var en tvangskreditor (en kreditor, som du ikke har valgt ak-

tivt til). Gennembruddet rakte dog kun til de to selskaber, og personen bag selskaberne slap 

for personlig hæftelse. Det altoverskyggende udgangspunkt vil derfor være den, at der ikke 

sker hæftelsesgennembrud i dansk ret. I situationer med arbejdsgiveransvar vil det derfor være 

meget urealistisk.  

Ud fra ovenstående kan man således udlede, at så længe man er opmærksom på at holde sel-

skabets økonomiske forhold adskilt, er koncernkonstruktioner et oplagt værn til at begrænse 

sin hæftelse efter principalansvaret. Et konkret eksempel på dette kunne være en stor koncern 

med forskelligartede selskaber. Hvis et af selskaberne går dårligt, medfører det ikke, at de 

andre selskaber skal være med til at dække det underskud. Det samme gør sig gældende, hvis 

et af selskaberne yder forkert rådgivning via en af sine medarbejdere og derfor pådrager sig et 

erstatningsansvar. Ved at have opdelt virksomheden i flere mindre dele begrænser man såle-

des sit arbejdsgiveransvar. 

2.8.2 Forsikringer til at afdække risiko 

Forsikringer er en af de mest udbredte metoder til at afdække ens risiko både hos privatperso-

ner og virksomheder. En forsikringsaftale er i forsikringsretlig teori: "En aftale om overtagel-

se af en økonomisk risiko for en uvis begivenheds indtræden, mod et vederlag, der beregnes 

statistisk på grundlag af fordelingen af denne risiko på en flerhed af forsikringer".
103

 

Hvis forsikringsbegivenheden indtræder i forsikringstiden, har den sikrede altså krav på for-

sikringssummen, medmindre nogle af undtagelserne i forsikringsaftaleloven er opfyldt. Dette 

kunne f.eks. være urigtige oplysninger, fremkaldelse af forsikringsbegivenheden eller farefor-

øgelse mv. Undtagelser kan både medføre nedsættelse eller helt bortfald af forsikringssum-

men. 
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Forsikringsbegivenheden kan defineres som den hændelse, der udløser erstatningen ifølge 

forsikringsaftalen. I forbindelse med arbejdsgiveransvar kan det være den pågældende skade-

gørende handling fra arbejdstagerens side, såfremt man har tegnet en erhvervsansvarsforsik-

ring. En erhvervsansvarsforsikring dækker ikke erstatningsansvar i kontrakt, men udelukken-

de udenfor kontrakt.  

Forsikringstiden foreligger i tidsrummet imellem forsikringstegningen og forsikringsophøret. 

For ansvarsforsikringer er det skadeårsagsprincippet, der er gældende, dvs. at det er tidspunk-

tet for den skadegørende handling, der er afgørende og ikke følgerne som eventuelt først ind-

træder senere jf. FAL § 91.  

Den sikrede er den person, juridisk eller fysisk, som har ret til forsikringsydelsen jf. FAL § 2 

stk.3, og vil alt andet lige være arbejdsgiveren, da det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for 

arbejdstagerens skadegørende handling. Angående forsikringssummen er dette beløb fastlagt i 

den pågældende forsikringspolice og afhænger af parterne. Den fastlægges på baggrund af et 

skøn eller takseres alt efter de konkrete omstændigheder. Forsikringsretten er primært af pri-

vatretlig karakter, hvilket vil sige, at de nærmere omstændigheder som selvrisiko, forsikrings-

præmie og forsikringssummen mv. aftales af parterne.  

Urigtige oplysninger, fremkaldelse af forsikringsbegivenheden, fareforøgelse, tilsidesættelse 

af sikkerhedsforskrifter, undladt tabsbegrænsning, urettidig anmeldelse, underforsikring og 

forældelse er som tidligere nævnt alle elementer, der kan medvirke til enten en nedsættelse 

eller et helt bortfald af forsikringsydelsen.  

Den type forsikring, der er aktuel i forbindelse med arbejdsgiveransvaret, er en såkaldt er-

hvervs- og produktansvarsforsikring. Denne forsikringstype dækker de skader, medarbejderne 

forvolder, mens de udfører arbejde for den pågældende virksomhed. En erhvervs- og produkt-

ansvarsforsikring er en såkaldt skadesforsikring, da erstatningen skal fastsættes på baggrund 

af det lidte tab. Det er dog også muligt, at tingsskader kan være dækket af en summaforsik-

ring, men dette vil nok ikke ske i praksis
104

, da summaforsikring er en forsikring, hvor forsik-

ringsselskabet udbetaler den aftalte sum ved forsikringsbegivenheds indtræden. Da en forsik-

ring hører ind under privatretten, er der aftalefrihed, og det er derfor helt op til parterne at 

aftale vilkårene for forsikringsaftalen. Dette afspejles også i FAL § 3. 
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Arbejdsgivere er forpligtede til at tegne en forsikring for deres medarbejdere jf. arbejdsskade-

sikringsloven § 48. De er dog ikke forpligtede til at tegne forsikringer for medarbejdernes 

skadegørende handling. Ligesom i erstatningsretten er der et krav om kausalitet og adæ-

kvans.
105

 Den sikrede har ligeledes bevisbyrden.
106

  

 

Forsikringer dækker således ikke hændelige uheld, da der ikke er udvist culpa. Ligeledes 

dækker en forsikring 

ikke når der er tale om 

en forsætlig handling - 

se figur.
107

 

 

2.8.2.1 Forsikringers betydning for arbejdsgiveransvaret 

Forsikringer har en stor praktisk betydning både i og udenfor erhvervsforhold, da langt de 

fleste virksomheder og privatpersoner er forsikrede. I forbindelse med principalansvaret er det 

erstatningsansvarslovens § 19 stk.3, der er relevant at holde sig for øje. Bestemmelsen fast-

slår, at hvis en arbejdstager forvolder en skade, som er dækket af en forsikring, og skaden 

ikke er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt, så ifalder arbejdstageren ikke et ansvar og ar-

bejdsgiveren kan dermed ikke gøre regres. De typer forsikringer, der er omfattet, er hhv. 

tingsforsikring, driftstabsforsikring eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring. Det er derfor i 

praksis meget afgørende for en arbejdstager, hvis han f.eks. har påført en person- eller tings-

skade, at hans skadegørende handling ikke anses som groft uagtsom eller forsætlig. Erstat-

ningsansvarsloven § 19 stk.3. gælder både i og udenfor kontrakt.  

Efter EAL § 22 indtræder forsikringsselskabet i skadelidtes retsstilling overfor den erstat-

ningsansvarlige, for så vidt der er tale om en skadesforsikring. Forsikringsselskabet vil derfor 
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indtræde i skadelidtes retsstilling, hvis skaden er forvoldt groft uagtsomt/forsætligt eller af en 

erhvervsmæssig virksomhed jf. hhv. EAL § 19 stk. 2 nr.1 og nr.2. 
108

 

Hvis den forsikrede genstand er underforsikret, eller hvis selvrisikoen er større end tabet, vil 

skadevolderen ikke få medhold i ansvarsfrihed, og skal dermed betale erstatningen, efter er-

statningsansvarsloven uden for erhvervsforhold. Skadelidte må dog ikke undlade at anmelde 

skaden til forsikringen og kræve erstatning af skadevolderen direkte.
109

 Det afgørende er hel-

ler ikke om skadelidte burde være dækket af en forsikring, men om han de facto er dækket. 

Offentlige institutioner, der er selvforsikrede, betragtes som forsikrede efter erstatningsan-

svarsloven § 19.
110

 

EAL § 19 stk.1 indeholder en bestemmelse, der udelukker et erstatningsansvar i det omfang, 

den beskadigede genstand er forsikret. Arbejdsgiveren eller arbejdstageren kan dog ikke påbe-

råbe sig denne retsregel, da det fremgår i bestemmelsens stk.2, nr.2., at dette ikke er gælden-

de, såfremt at skaden er forvoldt ved offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed.  

2.8.3 Outsourcing og kontraktretlige forhold 

Som nævnt tidligere i afhandlingen kan man ved at outsource opgaver til selvstændigt virken-

de tredjemænd begrænse sit ansvar. Dette er dog kun tilfældet, hvis man overlader alt arbejdet 

til den selvstændige virkende tredjemand, man samtidigt ikke er underlagt et strengt culpaan-

svar, og der ikke er tale om et specielt farligt arbejde som tidligere gennemgået mv. 

Ansvarsbegrænsninger i kontraktforhold kan ligeledes bruges til at begrænse ens ansvar. Man 

kan rent praktisk skrive følgende eller lignende ind i kontrakten for at undgå tvivlsspørgsmål: 

"Leverandørens anvendelse af underleverandører medfører ingen begrænsninger i forbindel-

se med leverandørens hæftelse, kunden kan derfor altid rette henvendelse direkte til leveran-

døren". En lignende bestemmelse finder man bl.a. i SKI-aftaler.
111

 Hvis der er flere leveran-

dører i forskellige juridiske enheder, kan man også aftale, at de hæfter solidarisk for kontrak-

tens opfyldelse. 
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Man kan ligeledes begrænse sit ansvar på andre måder, eksempelvis ved at indsætte beløbs-

begrænsninger i sine kontrakter.  

2.9 Juridisk konklusion 

På baggrund af den juridiske analyse af principalansvaret kan det først og fremmest konklude-

res, at der er mange forskellige aspekter at være opmærksom på, når man skal fastlægge 

grænserne for arbejdsgiveransvaret. For det første er det vigtigt at fastlægge, om der er tale 

om et erhvervsforhold eller ej. I erhvervsforhold er grænsen for  arbejdsgiveransvaret tydeligt 

i og med over-underordnelsesforholdet, herunder instruktions-, tilsyns- og kontrolmyndighe-

den, allerede er indbygget i ansættelseskontrakten. Indenfor erhvervsforhold er der således 

ikke de store tvivlsspørgsmål om, hvorvidt arbejdsgiveransvaret kan gøres gældende. Række-

vidden af ansvaret er dog ikke nærmere fastlagt i DL 3-19-2. 

Udenfor erhvervsforhold er principalansvaret ikke så stærkt begrundet, men bestemmelsen i 

Danske Lov er stadig gældende. Vennetjenester er ikke en del af arbejdsgiveransvaret, men 

mindre ad hoc opgaver såsom børnepasning er underlagt et arbejdsgiveransvar. De afgørende 

elementer er ligesom ved erhvervsforholdet instruktions-, tilsyns- og kontrolmulighederne for 

arbejdets udførelse, altså et over-underordnelsesforhold.  

Dernæst er det afgørende, at skaden er sket som led i arbejdets udførelse eller som minimum 

står i en naturlig forbindelse med arbejdet. Denne forbindelse starter, når man er mødt ind på 

arbejdet og slutter, når man tager hjem. Se eksemplet angående et buds private ærinde på vej 

hjem fra en udbringning, hvor det var en naturlig del af arbejdet (U.1958.821.H) og sagen om 

brydekampen, hvor det ikke var en naturlig del af arbejdet og derfor lå udenfor 

(U.1952.73.H).  

Skaden skal have være forvoldt en tredjemand, da skader imellem arbejdsgiveren og arbejds-

tageren ikke er underlagt reglerne i Danske Lov. Skaden skal ligeledes være forvoldt efter de 

almindelige danske regler, hvilket vil sige culpa. Dette udelukker skader, der er forvoldt med 

objektivt ansvar som ansvarsgrundlag, og ligeledes vil dette udelukke hændelige uheld og 

abnorme handlinger uden for kontrakt. Arbejdsgiveransvaret dækker også akkumulerede og 

anonyme fejl, hvilket dækker over fejl hvor flere ubetydelige og ikke culpøse svigt/handlinger 

tilsammen udløser en culpøs handling. Anonyme fejl dækker over fejl, hvor det ikke er klar-

lagt, hvem af de ansatte der har forvoldt skaden. 
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Angående selvstændigt virkende  tredjemænd er hovedreglen, at hvervgiveren ikke hæfter for 

selvstændigt virkende tredjemænd udenfor kontrakts forhold, da DL 3-19-2 ikke finder an-

vendelse. Såfremt arbejdsgiveren var pålagt et strengt culpaansvar, ville sagen dog være en 

anden og arbejdsgiveren kunne godt komme til at hæfte for selvstændigt virkende tredje-

mænds fejl. 

En anden afgørende faktor ved fastlæggelse af principalansvaret er hvorvidt, der er tale om 

erstatning udenfor kontrakt eller indenfor kontrakt. Dette skyldes, at ved erstatning indenfor 

kontraktforhold er det selve kontrakten og derved obligationsretten, der fastsætter erstatnin-

gen. Omvendt er det de almindelige erstatningsretlige regler altså culpareglen, der fastlægger 

ansvaret udenfor kontrakt. I praksis betyder det, at abnorme handlinger inden for kontraktfor-

hold er omfattet af arbejdsgiveransvaret, mens det ikke er tilfældet uden for kontrakt.  

Det er virksomheden som juridisk enhed, der hæfter for arbejdsgiveren, og derfor f.eks. ikke 

en overlæge, der hæfter for en underordnet læges fejl jf. U.1953.1127 Ø. I låne- og lejeaftaler 

er det mere usikkert, hvem der er ansvarlig. Udgangspunktet er i lånesituationer den, at hvis 

lånet sker i låntagerens interesse, er låntageren ansvarlig efter DL 5-8-1, hvilket indebærer et 

objektivt ansvar. Omvendt bærer långiveren ansvaret, hvis lånet sker i långiverens interesse jf. 

DL 5-8-14, hvilket dog nok sjældent sker i praksis. 

Lejeaftaler har den hovedregel, at lejeren bærer ansvaret i de tilfælde, hvor førerens fejl ikke 

omhandler det udlejede materiel og dets betjening. Hvis der derimod er tale om forkert betje-

ning af udstyret eller organisatoriske forhold hos udlejeren, er det udlejer, som bærer ansvaret 

efter DL 3-19-2. 

Det offentliges principalansvar, eksempelvis ansvaret hos staten, kommuner eller regioner er 

det samme arbejdsgiveransvar som private arbejdsgivers. 

Efter principalansvaret er blevet fastlagt, går erstatningsansvarsloven ind og fastlægger hvor-

når arbejdsgiveren har regres mod arbejdstageren. Det klare udgangspunkt er, at arbejdsgive-

ren ikke har et regreskrav overfor arbejdstageren, medmindre det findes rimeligt under hensyn 

til skyldgraden, arbejdstagerens position (ledende medarbejder kontra rengøringsdame) og 

andre omstændigheder. Skadelidte kan selv vælge overfor hvem (arbejdsgiver/arbejdstager) 

han rejser sit erstatningskrav imod. Hvis kravet bliver rejst mod arbejdstageren kan dette ned-

sættes, bortfalde eller kræves betalt af arbejdsgiveren. 
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Den anden del af den juridiske analyse gik på virksomhedernes muligheder for at begrænse 

deres ansvar. De muligheder virksomhederne har for at begrænse deres hæftelse er igennem 

selskabsretlige konstruktioner, tegning af en erhvervsansvarsforsikring, outsource opgaver til 

selvstændigt virkende tredjemænd og aftale sig ud af det i kontraktretlige forhold. 

Angående den første mulighed kan virksomheden begrænse deres arbejdsgiveransvar ved at 

inddele erhvervsvirksomheden i nogle mindre juridiske enheder. Ved at oprette flere forskel-

lige kapitalselskaber eller datterselskaber skaber man nogle vandtætte skotter  mellem dele af 

koncernen, hvorefter man kan placere nogle mere risikofyldte projekter i et selskab, uden at 

man risikerer at blive mødt med et erstatningssøgsmål i de andre selskaber. Da der som det 

klare udgangspunkt ikke er hæftelsesgennembrud i dansk ret, er dette et oplagt værn til at mi-

nimere ens risiko. Denne mulighed bliver også brugt i praksis, hvor store selskaber ofte er 

organiseret som et holdingselskab med et til flere driftsselskaber. 

En anden oplagt mulighed for at begrænse sit principalansvar eller ansvar generelt er i forbin-

delse med forsikringer - især erhvervsansvarsforsikringer. Det afgørende her er, at forsik-

ringsbegivenheden skal indtræde i forsikringstiden, før den sikrede får krav på forsikrings-

ydelsen. Forsikringsydelsen kan nedsættes eller bortfaldes såfremt en af undtagelserne er op-

fyldt. 

Ved at outsource en del af arbejdet til en selvstændigt virkende tredjemand og samtidigt ikke 

bruger sin instruktionsbeføjelse, slipper man som udgangspunkt ligeledes for et ansvar. Den 

sidste mulighed denne afhandling har behandlet, er muligheden for at gøre brug af ansvarsbe-

grænsninger indenfor kontraktforhold, nærmere bestemt ved at begrænse virksomhedens hæf-

telse til et beløb, eller via en aftale om, at man ikke hæfter for underleverandører. 
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Kapitel 3 - Økonomisk analyse 

3.1 Indledning 

I det juridiske afsnit blev grænsen for arbejdsgiveransvaret fastlagt, men hvilke incitamenter 

har arbejdstagerne til agtsomhed under gældende ret? I de følgende afsnit vil retstilstanden 

imellem de forskellige former for hæftelse blive analyseret økonomisk. Først vil den grund-

læggende økonomiske teori blive gennemgået, da det danner rammen for analysen. Dernæst 

kommer den økonomiske analyse af, hvordan virksomhederne sikrer, at deres medarbejdere 

har de rette incitamenter til at være agtsomme.  

3.1.1 Økonomisk teori 

Helt grundlæggende træffer det økonomiske menneske beslutninger ud fra en egoistisk og 

fornuftbaseret tankegang, og træffer derefter et valg ud fra en cost-benefit analyse. Hvilken 

beslutning man skal tage svarer økonomisk teori på ved at sammenligne fordelene B(x) og 

ulemperne C(x). Hvis B(x) > C(x) skal man gøre det.
112

  

Fordelene og ulemperne bliver oversat til en enhed f.eks. $ for at forenkle modellen. Det er 

dog ikke kun $ i form af rede penge, som har en værdi, da nytteværdien af andre aktiviteter 

også spiller ind. Dette gælder f.eks. en donation til røde kors, hvor nytten ved at hjælpe vejer 

tungere end nytten ved at have pengene. Det samme gælder i forbindelse med nytten ved at 

have fritid.  

Hvis man skal sammenligne to forskellige handlinger, vil man vælge den handling, der giver 

den største forventede nytte. Vi opererer med forventet nytte, da der i de fleste handlinger er 

en usikkerhed eller risiko involveret, som er svær at fastsætte. 

En anden faktor, der spiller ind, er risikoaversion. I økonomisk teori kan man enten være risi-

koavers, risikoneutral eller risikopervers. For at identificere hvilken type risikoaversion man 

har, vil man stille personen overfor et valg i mellem to projekter. Det første projekt giver 100 

kr. med 100 % sikkerhed og det andet projekt giver 1000 kr. med 10 % sikkerhed og 0 kr. 

med 90 % sikkerhed. En risikoneutral person vil være indifferent imellem de to valg, da den 

forventede nytte statistisk er den samme. En risikoavers person vil foretrække projekt nr. 1, da 
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han er villig til at betale for at slippe for risiko, og en risikopervers vil foretrække projekt 2, 

da han vil betale for risiko.
113

  

Hvis den ene part er risikoneutral, og den anden er risikoavers, vil man kunne skabe et Pareto-

optimalt resultat ved overvejende at have risikoen hos den part, der bedste kan bære den dvs. 

den risikoneutrale. Empirisk data viser, at det typisk vil være principalen, som er bedre til at 

bære risikoen
114

. Dette skyldes, at agenten er en privatperson, som alt andet lige må have be-

grænsede midler i forhold til principalen, der typisk er en virksomhed. Denne tankegang er 

også videreført i lovgivningen, da arbejdsgiveren ofte er ansvarlig for sine medarbejderes 

skadegørende handlinger (se det juridiske afsnit). Agenten ville have en tilbøjelighed til at 

blive overforsigtig, hvis han/hun bar risikoen. Overforsigtighed er derudover også en omkost-

ning, da det får agenten til at arbejde mindre effektivt. 

Forventet nytte er altså den gennemsnitlige nytte vi vil få ud af en given situation, og denne 

nytte er afhængig af, hvilken risikoaversion man har. Langt de fleste agenter er risikoaverse 

grundet deres begrænsede formue.  

Dertil har økonomiske agenter en faldende 

marginal nytte i forhold til rigdom, hvilket 

vil sige, at den første krone tjent er mere 

værd en den sidste krone tjent. Se grafisk 

illustration af faldende marginal nytte.  

Ligesådan har man en faldende marginal 

disnyttefunktion, hvilket vil sige, at man 

ikke er lige så villig til at betale den første 

krone som den sidste, f.eks. i en erstatnings-

sag.  

Når der er en adskillelse, mellem hvem der udfører et stykke arbejde, og hvem der indkasserer 

fortjenesten, skabes der en række problemer i forbindelse med incitamenterne. Dette skyldes, 

at der ikke er en direkte sammenhæng imellem indsatsen og lønnen. Selvstændige virksom-

hedsejere vil alt andet lige arbejde hårdere end lønmodtagere, da sammenhængen imellem 
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indsats og løn er større. Medarbejderen får typisk et fast salær i form af en månedsløn, der 

afspejler den mængde timer en lønmodtager har været på arbejde. Man kan ikke sætte ligheds-

tegn imellem de antal arbejdstimer en medarbejder har været på arbejde, og de resultater med-

arbejderen præsterer, dog er der ofte en sammenhæng. Dette skyldes til dels, at det er svært at 

overvåge medarbejderen, og at medarbejderen ofte har en større nytte ved at lave andre ting 

end selve arbejdet.  

Der er også nogle, som modtager en variabel løn alt efter præstationen. Dette er dog som of-

test kun i direktørkontrakter og lign.. Dette skyldes, at det er svært at skabe en sammenhæng 

imellem indsatsen og resultatet for en enkelt lønmodtager, da der er mange forhold der spiller 

ind. Selv i direktørkontrakter er dette svært, da man "kunstigt" kan ændre de forhold, der lig-

ger til grund for aflønningen, f.eks. via investeringer i risikable forretninger, udskydelse af 

nødvendige investeringer/vedligeholdelse eller ved sale and lease back mv..  

Denne problemstilling er kun relevant i de tilfælde, hvor man ikke kan overvåge agentens 

handlinger og derved indsatsen. Graden af overvågning er derfor en essentiel faktor i forbin-

delse med incitamenter. I de teoretiske tilfælde hvor man ville have mulighed for at overvåge 

agenten perfekt, ville der ikke opstå problemer under gældende ret, da man hurtigt og om-

kostningsfrit ville kunne placere ansvaret på baggrund af den udviste indsats/agtsomhed. 

3.2 Principal-agent teorien 

3.2.1 Adverse selection 

Som nævnt i det økonomiske metodeafsnit omhandler adverse selection skjult information, 

som bl.a. kendes fra forsikringsbranchen og ved ansættelsessituationer med agenter. Det es-

sentielle er her, at adverse selection forekommer ex ante beslutningsgrundlaget. Agenten ved 

eksempelvis om han/hun er dygtig, forsigtig og/eller flittig, men det ved principalen ikke. En 

måde at ophæve denne informations-asymmetri er ved at screene ansøgere i forbindelse med 

en jobsamtale, f.eks. ved at kigge på deres karakterer eller referencer.
115

 En anden oplagt må-

de hvorpå informationer bliver troværdige, er ved at ændre risikofordelingen mellem principa-

len og agenten, dette kan dog også gøres ex post.   
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Et klassisk eksempel på adverse selection problemstillingen er brugtbilsmarkedet, hvor man 

risikerer at købe en "lemon".
116

 Før bilkøbet er gjort, er det umuligt at skelne mellem en "le-

mon" og en almindelig god bil, og dermed bærer bilkøberen hele risikoen.
117

 

Matematisk vil en "lemon" være værdiløs grundet konstante reparationer, og en god bil vil 

være eksempelvis 250.000 kr. værd. Grundet asymmetrisk information kan bilkøberen ikke 

vide sig sikker på at få en god bil. For at udregne hvad en risikoneutral bilkøber vil betale for 

en bil, kan man antage at risikoen for at købe en "lemon" er 1/6. Med denne sandsynlighed vil 

køberen betale 208.333 kr.
 118

 for en bil.  

Hvis køber herefter erfarer, at han/hun har købt en ”lemon”, vil vedkommende forsøge at sæl-

ge bilen igen og købe en ny bil. Rationelle købere vil ikke give mere end 208.333 kr., da de 

ellers ville kunne købe en ny bil for samme pris. Hvis man på den anden side prøvede at sæl-

ge bilen for mindre end 208.333 kr. ville alle med en ”lemon” sælge (da en lemon er 0 kr. 

værd), men ingen med en god bil ville sælge (da en god bil er 250.000kr. værd). Derfor vil det 

medføre, at brugtbilsmarkedet blive fyldt med ”lemons”. Dette vil blive indset af køberne og 

ultimativt medføre, at prisen på en brugt bil bliver 0 kr., før nogle vil købe den. 
119

  

Dette eksempel er selvfølgelig et ekstremt tilfælde, men logikken kan blive brugt i andre situ-

ationer, eksempelvis mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager i rekrutteringsøjemed. I job-

markedet ville gode ansøgere tage et andet job, eller starte deres egen forretning, hvis de fik 

tilbudt 208.333kr.. Dårlige medarbejdere har derimod ikke dette alternativ og takker derfor ja 

til en løn under 208.333 kr.. Ligesom ved brugtbilsmarkedet ved arbejdsgiveren godt, at der 

så er tale om en dårlig medarbejder, hvis medarbejderen takker ja til jobbet. 

I brugtbilsmarkedet afhjælpes situationen med garantier, mens jobmarkedet bruger screenin-

ger, tidsbegrænsede ansættelser, overvågning og eventuelt en performancebaseret løn til at 

sikre, at man ikke får en "lemon" medarbejder.
120

  

En måde at screene på er ved at indkalde agenten til en jobsamtale, kigge på karakterer og 

undersøge erhvervserfaringen mv.. Disse indikatorer er ikke perfekte til at beskrive, om man 
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er en god medarbejder eller ej, men det er en billig måde at screene på, selvom der ikke findes 

en perfekt korrelation mellem f.eks. karakterer og evner eller erhvervserfaring og evner. 

Karakterer og erhvervserfaring er derfor samtidig en måde for agenten at signalere, om 

han/hun er en god medarbejder eller ej, da det er relativt ”billigt” for en dygtig agent at tage 

en uddannelse, mens en mindre god agent har høje omkostninger ved det samme. Karakterer 

kan dog ikke sammenlignes en til en, da der er mange faktorer, der spiller ind. En årgang kan 

have fået en forelæser, der er relativ striks, imens en anden er mere gavmild med karakterer. 

Nogle fag er sværere end andre og nogle kulturer har et anderledes syn på karakterskalaen. I 

USA er det ikke ualmindeligt at være en ”straight A student”, dette sker ikke i så høj grad i 

Danmark, hvor gennemsnittet normalvis ligger noget lavere. Dette medfører derfor ikke at en 

amerikansk student nødvendigvis er dygtigere end en dansk. Denne screeningsmetode bliver 

brugt i praksis sammen med andre metoder såsom samtaler og tests. På den måde forsøger 

virksomheden at sikre, at de hyrer nogle medarbejdere, der har de rette incitamenter til agt-

somhed. 

Erhvervserfaring har nogle af de samme karakteristika som karakterer, da man via erhvervser-

faring kan signalere, at man kan passe et job eller ej. Mange korte ansættelser kan dog være et 

faresignal, da det kan tyde på, at man er blevet fyret og derfor har været en mindre god med-

arbejder. Relevant erhvervserfaring er også med til at minimere potentielle fejl og derfor med 

til at gøre en til en god medarbejder, da man igennem erfaring bliver bedre og derfor laver 

færre fejl, som i sidste ende kan være ansvarspådragende. 

3.2.2 Moral Hazard 

Moral hazard omhandler skjulte handlinger, der som udgangspunkt ikke kan blive observeret 

af principalen. Disse handlinger ligger modsat adverse selection ex post principalens beslut-

ningsgrundlag. Moral hazard forekommer bl.a. i forbindelse med forsikringer, men også i 

forbindelse med ansættelse af agenter. Problematikken angående moral hazard er, at når agen-

ten er forsikret, vil agenten være mindre tilbøjelig til at være forsigtig end en agent, der ikke 

er forsikret. Dette skyldes, at forsikringsselskabet ikke kan overvåge agenten og derved bevise 

den potentielle culpøse handling eksempelvis i forbindelse med manglende udvist agtsomhed. 

Agenten ved, at forsikringsselskabet ikke kan bevise den manglende agtsomhed, og derfor 
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behøver agenten ikke handle agtsomt, da han vil få udbetalt forsikringssummen, hvis forsik-

ringsbegivenheden indtræder. 
121

  

Moral hazard illustrerer altså et trade-off imellem risiko og incitamenter.
122

 Hvis agentens 

risiko bliver afdækket igennem en forsikring eller igennem et principalansvar, forsvinder nog-

le af de incitamenter, agenten har haft til at være agtsom. En måde hvorpå man kan afhjælpe 

den asymmetriske information er overvågning. Et forsikringsselskab kan f.eks. stille spørgs-

mål og undersøge de nærmere omstændigheder før udbetalingen af forsikringssummen. Risi-

koen for at blive taget for forsikringssvindel vil derfor altid være en del af ligningen. Alterna-

tivt vil en bonus i form af en mindre forsikringspræmie, også kunne være med til at afhjælpe 

de manglende incitamenter, ligesom en højere forsikringspræmie vil kunne. Jo flere forsik-

ringsanmeldelser/uheld man har, jo mere stiger prisen på forsikringen eller selvrisikoen. 

Ex post kan man bruge overvågning af agenten og muligheden for forfremmelse til at sikre, at 

agenten har de rette incitamenter til agtsomhed i forbindelse med et principalansvar. En anden 

mulighed vil være at tildele agenten en form for selvrisiko i tilfælde af en ansvarspådragende 

handling. Agenten har typisk ikke så mange midler som principalen, så derfor vil det ikke 

være hensigtsmæssigt, at lade agenten bære en stor del af risikoen. En selvrisiko på eksem-

pelvis en månedsløn ville dog være gavnligt ud fra et agtsomhedssynspunkt. Andre former for 

risikodeling er ligeledes en mulighed, da dette også medfører et skift i incitamentsstrukturen. 

I praksis bruges sikkerhedsforskrifter som en mindre omkostningsfuld form for overvågning. 

Dette gælder både i forsikringssager og som led i normale arbejdsgange i en virksomhed. For 

at forsikringen er gældende, skal man eksempelvis huske at låse sin cykel. Almindeligvis ud-

vikler virksomhederne ligeledes arbejdsgange i form af tjeklister, procedurer og lign. for at 

minimere risikoen for ansvarspådragende handlinger fra medarbejdernes side. Således virker 

opstillede procedurer som overvågning, da man kan tjekke om agenten har handlet korrekt og 

fulgt de angivne procedurer/instruktioner Dette forudsætter selvfølgelig, at procedurerne og 

tjeklisterne med sikkerhed vil udelukke fejl, hvis de bliver udført korrekt.  
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Asymmetri, risiko eller usikkerhed er afgørende elementer i analysen af agenters agtsomhed, 

for hvis disse ikke var til stede, ville der ikke være et problem, da principalen ville vide, hvor-

dan agenten havde handlet. Det er samtidigt nogle meget virkelighedstro elementer, da stort 

set alle handlinger indeholder usikkerhed og asymmetrien er stor.  

Hvis man opstiller principal-agent teorien som en model, vil den simple udgave bestå af en 

principal og en agent, der laver en kontrakt på en enkelt periode. Principalen kan være en 

landmand, der ikke ønsker at dyrke sin egen jord, men gerne vil bortforpagte den mod beta-

ling. Principalen har kun mulighed for at observere den endelige høst (x), men ikke agentens 

indsats. Høsten er afhængig af to ukontrollerbare variable; agentens indsats (e) og dyrknings-

forholdene (a). Principalen har et ønske om at få mest mulig nytte i form af flest penge. 
123

 

x = f(e,a) 

Principalen har nu den mulighed at aftale en fast løn til agenten og beholde høsten. Denne 

kontrakt giver dog ikke nogle incitamenter til agenten og er derfor ikke ønskværdig, da agen-

tens indsats ville være 0. Alternativt kan principalen give hele høsten til agenten imod et for-

udbetalt beløb. Dette vil skabe de rette incitamenter til agenten, da agenten nu bærer hele risi-

koen. Det er ligeledes en mulighed, at lave en kontrakt der kombinerer de to ekstremer. Den 

optimale kontrakt afhænger af parternes risikoaversion, men hvis begge er neutrale, så vil den 

sidste mulighed være optimal.
124

 

Udvidelserne til den simple model består af ændringer i beskyttelsesbæltet, som er forklaret i 

metodeafsnittet i kapitel 1. I den udvidede udgave af principal-agent teorien spiller bl.a. psy-

kologi, sociale forhold samt lovgivnings- og ledelsesmæssige forhold afgørende roller for 

agentens handlinger. Ligeledes er det afgørende, hvorvidt agenten har aktiver eller ej, og 

hvorvidt transaktionen er gentagende.
125

 

Det er efterhånden almindelig accepteret, at mennesker ikke er fuldkommen rationelle eller 

fuldstændig egoistiske.
126

 Der vil dog ofte være en form for opportunisme, dvs. at agenten 

indretter sig efter en given situation for at øge sine egoistiske behov. Samtidigt kan det være 
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en stor udfordring for den enkelte agent at overskue konsekvenserne af en given handling 

grundet mange ukendte faktorer.  

Sociale forhold såsom normer, tillid og omdømme er ligeledes med til at forvrænge den sim-

ple model for principal-agent teorien. Hvis ens netværk eller andre kan se kvaliteten på det 

arbejde man udfører, vil man være mere tilbøjelig til at gøre et godt stykke arbejde. Det sam-

me gør sig gældende, hvis man har et godt forhold til ens arbejdsgiver.  

Agentens aktiver spiller ligeledes en afgørende rolle for en agents handling, da en fattig agent 

ikke har så meget at miste som en rig. I en ekstrem situation ville en fattig agent kun kunne 

miste 0 kr., og en rig ville kunne miste det beløb som en evt. erstatning ville udmunde i. Der-

for vil en rig agent være mere tilbøjelig til at handle agtsomt. Forsikringer kan langt hen af 

vejen opveje dette, men forsikringer har også sine begrænsninger. 

Gentagne transaktioner, som man typisk ser i et ansættelsesforhold, er med til at mindske risi-

koen for opportunisme. Hvis vi igen tager eksemplet med en landmand, som bortforpagter sin 

jord, vil han for eksempel kunne skabe nogle bedre incitamenter for agenten, hvis han bort-

forpagter nogle flere jordlodder til den samme agent. Agenten ved nemlig, at han ikke bliver 

valgt en anden gang, hvis han ikke gør nogen indsats. Dette forudsætter dog, at der er andre 

konkurrenter, som er villige til at dyrke jorden.   

Agenten og principalen er i hele denne fremstilling rationelle, men har deres egen form for 

rationalitet. Det skal forstås på den måde, at de øger deres samlede nytte, hvor de tungtvejen-

de nyttefaktorer er nogle, de selv vælger. Eksempelvis tæller moral meget for nogle og mindre 

for andre.  

Usikkerhed er som nævnt et af de vigtigste elementer i hele modellen, da man uden usikker-

hed kan overvåge agentens indsats. Usikkerhed eksisterer dog også selvom agenten gør en 

ordentlig indsats, hvilket trækker i modsat retning. 

I den udvidede udgave af principal-agent teorien vil man kunne lave en ligning, der indehol-

der en individuel matematisk afvejning af de ovenstående faktorer. Som beskrevet i indled-

ningen til dette kapitel, vil man kunne sammenligne C(x) og B(x), og se hvilken handling 

agenten vil udføre. Det største problem heri vil igen være, at dette er umuligt at måle og at 

vægten af de forskellige faktorer kan ændre sig. Incitamenter er derfor individuelle fra agent 
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til agent og kan være svære at ændre, så den mindst omkostningsfulde måde er at sikre, at de 

agenter man ansætter allerede har det meste af incitamentsstrukturen på plads i form af de 

forskellige faktorer, som blev gennemgået ovenfor. Dernæst bliver man nødt til at overvåge 

agenten ex post for at sikre, at agenten rent faktisk har de rette incitamenter til agtsomhed.  

En anden måde at sikre, at ens agent har de rette incitamenter, er ved at give dem en kontrakt, 

hvori incitamentsstrukturen er indbygget. Dette ses især i situationer, hvor der er en stor 

sammenhæng imellem indsats og udbytte f.eks. i kontrakter med direktører og ejendomsmæg-

lere. 

For at sammenfatte hvordan virksomhederne sikrer, at deres medarbejdere har de rette incita-

menter til agtsomhed, kan man på baggrund af adverse selection og moral hazard konkludere, 

at dette både kan ske ex ante og ex post. Ex ante sker dette via screeninger på diverse faktorer 

og ex post via overvågning og incitamentskontrakter. 

3.3 Model for skade og ansvar 

For at undersøge hvordan gældende ret påvirker arbejdstagerens incitamenter til agtsomhed, 

vil der blive taget udgangspunkt i en retsøkonomisk model for skade og ansvar. Denne model 

har nogle forudsætninger, der skal være opfyldt, før modellen virker optimalt. Forudsætnin-

gerne er følgende: 

1) Skadevolderen skal kunne påvirke sandsynligheden for skadens indtræden. For overskue-

lighedens skyld kan man fastsætte hans agtsomhedsniveau til en procentsats imellem 0 og 100 

%. 

2) Det er kun skadevolderen, der kan påvirke sandsynligheden for at skaden indtræder, altså 

har den skadelidte ikke nogen indflydelse.  

3) De samlede omkostninger er summen af agtsomhedsniveauet og skadesomkostningerne. 

Agenten er tillige risikoneutral.  

4) Skadevolderen er rationel og vil derfor minimere egne omkostninger. Det antages, at ska-

devolderen har fuld information.  

5) Grundet fuld information ved skadevolderen hvilke ansvarsregler, der er gældende.  
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6) Ansvaret håndhæves, så der er ikke nogen sandsynlighed for, at domstolen vil afvise sagen 

f.eks. grundet procedurefejl.
127

 

 

Formålet med modeller er, at simplificere den virkelige verden ned til bestanddele, der kan 

analyseres matematisk. I denne konkrete model har vi skadevolderens egne agtsomhedsom-

kostninger (cx), hvor omkostningerne i kr. (c) stiger sammen med mængden af udvist agt-

somhed (x). Det vil med andre ord sige, at jo mere agtpågivenhed man udviser, jo mere om-

kostningsfyldt er det.  

Den næste omkostning, modellen gør brug af, er de forventede skadesomkostninger P(x)S. 

P(x) illustrerer sandsynligheden for, at skaden indtræder givet niveauet af agtsomhed, og S er 

omkostningen ved skadens indtræden. De totale samfundsmæssige omkostninger er derfor 

udtrykt ved cx + P(x)S.  

Agtsomhedsomkostningerne (cx) er en stigende lineær funktion, da omkostningerne som tid-

ligere beskrevet er positivt 

korrelerede med agtsomheds-

niveauet. De forventede ska-

desomkostninger har en ek-

sponentielt faldende funktion, 

da den første enhed af agt-

somhed giver et større fald i 

omkostninger end den sidste 

enhed, hvilket også fremgår 

af kurvens stejle hældning 

ved de lave agtsomhedsni-

veauer. 

Funktionen for disse to omkostningselementer medfører, at kurven for de totale omkostninger 

er U-formet. Det er derfor muligt at finde et optimalt agtsomhedsniveau x* ved at minimere 

funktionen for de samlede omkostninger.
128
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Som illustreret i grafen er det optimale niveau af agtsomhed et sted mellem ekstremerne ingen 

agtsomhed og meget agtsom. Hvis man ikke udviser nogen agtsomhed, vil ens samlede om-

kostninger være høje, da de forventede skadesomkostninger vil være ret store. Omvendt er det 

heller ikke optimalt, at udvise et ekstremt niveau af agtsomhed, da ens agtsomhedsomkost-

ninger i så fald vil være meget høje. 

Hvis man ikke var ansvarlig for den skade man pådrog andre, ville man vælge det niveau af 

agtsomhed, der optimerede ens egen nytte. Det ville i den givne situation være nul, da model-

len kun tager højde for agtsomhedsomkostninger og forventede skadesomkostninger. Dette 

ville medføre, at de samlede omkostninger  i et samfund ville være højere, end hvis man var 

ansvarlig, hvilket er en uhensigtsmæssig brug af ressourcer. Økonomi handler om en alloke-

ring af knappe ressourcer, hvor man tilsigter at ressourcerne kommer derhen, hvor der er mest 

behov for dem, hvilket ikke er tilfældet i denne situation. 

Den viste model ligner meget den erstatningsregel, der gælder i dansk ret, nemlig culpa som 

er analyseret i det juridiske afsnit, men der er en forskel. Hvis man oversætter culpa til en 

økonomisk model, skal det forstås på den måde, at man er uden ansvar, hvis man opfylder 

culpas krav til agtsomhedsniveauet i modellen. Omvendt må man bære skaden, hvis man ikke 

udviser et passende agtsomhedsniveau ud fra culpareglen. Se figuren nedenfor. 
129

 

Hvis skadevolderen er rationel, så vælges det niveau af agtsomhed, som frifinder vedkom-

mende for et erstatningsansvar, samtidigt med at agtsomhedsomkostningerne bliver holdt på 

et minimum. Som illustreret 

med den røde farve er de 

totale omkostninger for agen-

ten mindre ved culpa, end i 

den generelle model for ska-

de, da man fjerner de forven-

tede skadesomkostninger for 

agenten, når agenten udviser 

x*. Så såfremt agenten udvi-

ser agtsomhedsniveau x* vil 
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de samlede samfundsomkostninger blive minimeret.  

Agtsomhedskravet er politisk og juridisk fastsat til at minimere de samlede omkostninger og 

er derved et virkemiddel til at kontrollere adfærden hos den enkelte i et samfund.
130

 

De nævnte delelementer såsom x* er i praksis meget vanskelige at fastsætte præcist, men ved 

hjælp fra vejledninger, arbejdsgange og procedurer kan man komme med et kvalificeret bud. 

Når der er tale om farlig aktivitet, kan man fra lovgivers side vælge at fastlægge et objektivt 

ansvar i stedet for et culpaansvar.  

Objektivt ansvar er forklaret nærmere i det juridiske kapitel, men forstås i økonomisk sam-

menhæng som et ansvar, der ifaldes, uanset hvilket niveau af agtsomhed skadevolder vælger 

at udvise. De samlede omkostninger for skadevolder/arbejdstageren er derfor agtsomhedsom-

kostningerne og de forventede skadesomkostninger, som vist i den grundlæggende model for 

skade.
131

 Skadevolder vil ligeledes under objektivt ansvar forsøge at minimere sine samlede 

omkostninger, og vælger derfor at udvise x* i agtsomhedsniveau. Forskellen i de to ansvars-

grundlag er, at selvom begge fører til et optimalt niveau af agtsomhed x*, bliver de totale om-

kostninger mindre under culpaansvar end objektivt ansvar under de givne forudsætninger, 

hvis man kigger på agentens omkostninger. Objektivt ansvar hos arbejdsgiveren vil i nærvæ-

rende model betyde, at der ikke bliver udvist nogen agtsomhed fra agentens side. 

Objektivt ansvar har en fordel i forbindelse med bevismæssige forhold, når dette bliver inklu-

deret i modellen, da det er mindre omkostningsfyldt at fastlægge ansvaret under objektivt an-

svar end culpa. En udvidet model for skade og ansvar angående bevis-, informations- og risi-

koomkostninger samt skadelidtes forhold vil blive undersøgt på s.63 og frem. Reglerne for 

principalansvar er en modifikation af reglerne ang. objektivt ansvar og culpa, da arbejdsgive-

ren hæfter for de culpøse handlinger, men ikke de abnorme en arbejdstager måtte foretage 

udenfor kontrakt.  
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Hvis man opdeler de samlede omkostninger på hhv. agenten og principalen, vil man få føl-

gende grafer. 

Den første graf viser agentens samlede omkostninger under principalansvar og den næste vi-

ser principalens. X-aksen er blevet inddelt i de forskellige niveauer af agtsomhed fra forsæt-

ligt eller abnormt videre over groft og simpelt uagtsomt til hændeligt uheld. Agenten hæfter 

udelukkende for abnorme handlinger (uden for kontrakt). Ved at investere i mere agtsomhed, 

vil agenten kunne komme over i kategorien groft uagtsom på x-aksen og således slippe for at 
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betale de forventede skadesomkostninger, da principalen hæfter for alt, der kategoriseres som 

culpøst. Agenten skal stadig betale mere i agtsomhedsomkostninger, men hans samlede om-

kostninger vil være mindre. Hverken agenten eller principalen hæfter for hændelige uheld.  

Der arbejdes med forventede skadesomkostninger, hvilket forklarer den faldende forventede 

skade, da sandsynligheden for skadens indtræden er negativt korreleret med agentens agtsom-

hedsniveau.  

Hvis man tager et nærmere kig på agentens forventede omkostninger, viser grafen, at det mest 

optimale for agenten vil være at handle groft uagtsomt i den givne situation. Dette skyldes, at 

principalen hæfter for agenten, når agenten handler culpøst. Så ved at vise en smule agtsom-

hed undgår man hæftelse, hvilket holder agentens samlede omkostninger nede. 

Dette er tilfældet, fordi modellen udelukkende har to elementer: agtsomhed og forventet ska-

de. Modellen tager hverken højde for de incitamenter, som blev fastlagt tidligere i det økono-

miske afsnit f.eks. muligheden for en forfremmelse, lønforhøjelse eller risikoen for at blive 

fyret. Modellen tager hellere ikke højde for de potentielle informationsomkostninger, sags-

omkostninger, risikoomkostninger samt skadelidtes forhold. 

Informationsomkostninger omhandler det faktum, at dommeren, der skal dømme i en potenti-

elt erstatningssag, ikke kan observere alle relevante aspekter ved den skadegørende handling 

og dermed ikke fastlægge hæftelsen med sikkerhed. Et eksempel, der illustrerer denne pro-

blemstilling, er en fabriksarbejder. Risikoen for et uheld på samlebåndet skyldes ikke kun det 

agtsomhedsniveau arbejderen vælger, men også hans aktivitetsniveau. Aktivitetsniveau om-

handler de antal timer, han har arbejdet, jo længere arbejdsdagen er, jo større er sandsynlighe-

den for at lave en fejl, både på baggrund af mængden af arbejde, men også grundet nedsat  

koncentrationsniveau. Det må formodes, at en stigning i skadevolderens aktivitetsniveau resulterer i 

en proportionel stigning i de forventede skadesomkostninger givet agtsomhedsniveauet.
132

 

Informationsomkostninger omfatter også fejlvurderinger i forbindelse med agtsomhedskravet. 

Fejlene kan opstå, hvis en dommer fejlfortolker agtsomhedskravet, der er fastsat i loven, eller 

når dommeren vurderer skadevolderens udviste agtsomhedsniveau forkert. Der kan ligeledes 
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også opstå informationsomkostninger i forbindelse med at skadevolderen selv fejlvurderer 

situationen i forbindelse med udvist agtsomhed.
133

 

Jo større usikkerhed der er i forbindelse med fastlæggelsen af agtsomhedsniveauet, jo mere vil 

man som potentiel skadevolder investere i agtsomhed for at slippe for hæftelse. Hvis man 

antager, at der er en usikkerhed i form af fejlskøn på i alt 10 agtsomheds-enheder fra domme-

ren, og agenten udviser x* agtsomhed, ville agenten med fordel kunne øge sin agtsomhed med 

5 enheder, da han dermed med sikkerhed ville slippe for hæftelse. Det forudsættes dog her, at 

5 enheder mere agtsomhed er billiger end de forventede skadesomkostninger. 

Sagsomkostninger spiller ligeledes en rolle i den udvidede model om skade og ansvar. Hvis 

skadelidte omkostningsfrit kan søge om erstatning, er der større incitamenter for skadelidte til 

at fremsætte sit krav. Incitamenterne til agtsomhed for potentielle skadevoldere er derfor af-

hængige af sagsomkostningernes størrelse. Fra et samfundsmæssigt synspunkt vil høje sags-

omkostninger føre til, at der sker for mange ulykker grundet den manglende agtsomhed, da 

skadesomkostninger nu skal have en vis størrelse, for at det kan betale sig at lægge sag an.
134

 

Hvis skadelidte har lavet en skade på 10.000 kr., men omkostningerne ved en retssag er 

25.000 kr., vil skadelidte, selvom han har et rimeligt krav, ikke fremføre dette. Den forvente-

de erstatning skal derfor være højere end den forventede betaling til sagsomkostninger. 

Risikoomkostninger har også en indflydelse på agtsomhedsniveauet. Som beskrevet tidligere 

findes der tre risikotyper: risikoavers, risikoneutral og risikopervers. Risikoaverse personer vil 

som udgangspunkt med fordel kunne tegne ansvarsforsikringer til at afdække noget af deres 

risiko, men grundet store transaktionsomkostninger imellem forsikringsselskabet og forsik-

ringstager kan det være omkostningsfyldt. Dette medfører, at agenten fortsat vil bære noget af 

den uønskede risiko. Fra et samfundsmæssigt synspunkt er det ønskværdigt, at skadevolderen 

udviser det optimale niveau af agtsomhed, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet, hvis agenten 

bærer uhensigtsmæssigt meget risiko. 
135

 

I situationer hvor man ikke har noget ansvar, vil den potentielle skadevolder ikke udvise nok 

agtsomhed, hvilket i store træk er tilfældet i forbindelse med et principalansvar. Det samme 

gør sig gældende, når man køber en forsikring, da man overfører risikoen til forsikringssel-
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skabet, hvorved man står tilbage uden et ansvar, medmindre man handler abnormt. Forsikrin-

ger bruger selvrisiko og højere forsikringspræmier for at fremme agtsomhedsniveauet. Objek-

tivt ansvar hos agenten medfører modsat, at agenten vil være for opmærksom, da man vil 

undgå at blive ansvarlig for en potentiel skade. Hvis ansvaret var fastlagt efter culpa-reglen, 

ville agenten vælge det samfundsmæssige optimale niveau af agtsomhed. Skadelidte risikerer 

dog stadig at måtte bære skadesomkostningerne ved hændeligt uheld, hvilket ikke er ønsk-

værdigt, såfremt skadelidte er risikoavers. Her er det dog som udgangspunkt heller ikke mu-

ligt at tegne en tingsforsikring, da forsikringer normalt ikke dækker hændelige uheld. Om-

vendt er det heller ikke ønskværdigt at klandre skadevolderen. Så i denne situation er ejerrisi-

ko den bedste løsning. Da der er aftalefrihed, kan forsikringsselskabet dog godt vælge at dæk-

ke hændelige uheld. 

Hvis en af parterne har tegnet en forsikring (hhv. ansvars- eller skadesforsikring), og forsik-

ringsselskabet kan observere skadevolderens valg af agtsomhed, vil det medføre, at skadelidte 

holdes skadefri i alle situationer på nær hændeligt uheld. Skadevolderen og forsikringsselska-

bet vil aftale et niveau af agtsomhed, som skal udvises, og på baggrund af dette, vil skadevol-

deren aftale en forsikringspræmie svarende til den forventede skade. Dette vil medføre et 

samfundsmæssigt optimalt niveau af agtsomhed.
136

 Desværre er forudsætningen uholdbar, da 

det forudsættes implicit, at der ikke er nogle omkostninger ved overvågning. Hvis man fjerner 

elementet af fuldkommen information, fjerner man forsikringskontraktens mulighed for at 

opretholde skadevolderens agtsomhed. Alternativt kan man indføre en selvrisiko, som giver 

incitamenter til at være agtsom til en vis udstrækning, afhængig af selvrisikoens størrelse.  

En ansvarsforsikring minder meget om det arbejdsgiveransvar, der er i dansk ret, da arbejds-

giver hæfter for culpøse handlinger på samme måde, som en forsikring ville. Ved at indsætte 

en selvrisiko, ligesom man har det ved forsikringer, vil man kunne skabe nogle incitamenter 

til agtsomhed hos ens medarbejdere, udover de incitamenter, der allerede er omtalt i afhand-

lingen.  

Værdien af den indgåede ansættelseskontrakt indeholder en stor usikkerhed for både principa-

len og agenten. Agentens usikkerhed indeholder bl.a. muligheden for forfremmelse og lønfor-

højelser og risikoen for en fyring. Principalens usikkerhed omhandler eksempelvis råvarepri-

ser, forretningens livscyklus og agentens produktivitet. For at forsimple modellen bliver disse 
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faktorer omsat til forventede indtægter og risikoen forbundet med realiseringen af denne ind-

tægt.
137

  

Ved at lave en performancebaseret kontrakt med agenten medvirker dette til, at agentens inci-

tamenter er bibeholdt, hvilket især er relevant, når principalen ikke kan overvåge agenten. 

Den performancebaserede kontrakt i sin simple form er potentielt utilstrækkelig, da agenten 

kan udvise mindre agtsomhed, end principalen kræver, og stadig slippe for et ansvar grundet 

manglen på overvågning.  

For at motivere agenten under disse forudsætninger kan principalen indregne en straf for ikke 

at være agtsom nok i form af en fyring eller en bod som en tilføjelse til den positive del i inci-

tamentskontrakten.
138

 Ved at udforme en kontrakt til agenten støder man ind i en ny omkost-

ning - nemlig transaktionsomkostningen imellem principalen og agenten. Denne omkostning 

består af de ressourcer, der er brugt på forhandling, navnlig tid og energi, men også ressourcer 

i forbindelse med håndhævelse af kontrakten. Transaktionsomkostninger medfører, at det op-

timale niveau af agtsomhed og risikodeling ikke realiseres, hvilket er uhensigtsmæssigt både 

for parterne og samfundet.
139

  

I de tilfælde, hvor agentens tabsundvigende adfærd (agtsomhedsniveauet) kan observeres rela-

tivt billigt, er situationen en anden. Principalen kan nu beordre agenten til at handle på en be-

stemt måde ved at give agenten en belønning eller straffe med en bod, hvis agenten afviger. 

Her er transaktionsomkostningerne små, da det er let at skrive en kontrakt, når man nu har de 

nødvendige informationer. I dette tilfælde kan en principal skrive en bedre kontrakt end i til-

fældet med ingen overvågning, da det optimale niveau af agtsomhed og risikodeling nu kan 

realiseres.
140

 Grader af uperfekt overvågning er variationer mellem de to yderligheder og 

medfører, at agenten kan ignorere nogle af de "krav" principalen har uden at blive opdaget. 

Som vist i det juridiske kapitel er arbejdsgiveransvaret reguleret i Danske Lov 3-19-2 og ud-

fyldt med diverse domme. Denne opbygning af retsstillingen har sine fordele og ulemper. Den 

største fordel ved at have såkaldte ”vage termer” er, at loven kan udvikle sig dynamisk over 

tid og derfor kan følge med i samfundet udvikling uden indgreb fra lovgiver. Samtidigt kan 
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bestemmelsen tage højde for tilfælde, som man ikke har kunnet forudse på tidspunktet for 

lovens udfærdigelse. Det vil med andre ord sige, at vage termer er på forkant med udviklin-

gen. Dette er også med til at skabe en stabilitet, forstået på den måde, at loven ændrer sig i ryk 

fra tid til anden, men selve grundskelettet forbliver det samme.  

Ulemperne ved vage termer er, at deres uklarhed kan føre til, at medarbejderne bliver overfor-

sigtige, for at være sikre på, at de ikke ifalder et ansvar. Overforsigtighed medfører derfor en 

meromkostning for en arbejdsgiver og derved samfundet, da agenterne arbejder langsommere.  

Klare regler er lidt dyrere at udarbejde, da man skal være mere præcis i forbindelse med an-

vendelsesområde mv. Klare regler har dog den fordel, at det er billigere at fastlægge hvornår 

bestemmelsen kan finde anvendelse. 

3.4. Økonomisk konklusion 

På baggrund af den økonomiske analyse er det nu muligt at konkludere på den økonomiske 

problemstilling. Virksomhederne kan forsøge at sikre, at deres medarbejdere har de rette inci-

tamenter til agtsomhed ex ante og ex post kontraktindgåelsen. Adverse selection omhandler 

skjult viden og forekommer ex ante beslutningsgrundlaget modsat moral hazard, der omhand-

ler skjulte handlinger og forekommer ex post.  

Adverse selection afhjælper problemstillingen angående incitamenter ved hjælp af screeninger 

i forbindelse med ansættelse af agenter. Screeningen kan foregå via en jobsamtale, hvor man 

samtidigt kan teste agenten, kigge på agentens karakterer, referencer og tidligere erfaringer. 

Screenings er en relativ billig måde at øge sandsynlighed for, at man ansætter de rette agenter, 

men indeholder samtidig en del usikkerhed. Denne praksis er dog den bedste mulighed prin-

cipalen har grundet manglen på bedre metoder. Disse virkemidler er samtidig dem, som agen-

ten bruger for at signalere, at han besidder de efterspurgte kompetencer, der kræves i jobbet, 

eksempelvis også i forbindelse med at udvise agtsomhed. Dygtige agenter har nemmere ved at 

tage en uddannelse, da de ikke skal investere så meget som en mindre dygtig agent. Eksem-

plet med "lemons" illustrerer, at når agenten accepterer en dårlig løn, er det et tegn på, at man 

er i gang med at ansætte en dårlig agent. Dette skyldes, at dygtige medarbejdere ofte vil have 

et alternativ på hånden, enten i form af en anden ansættelse eller en mulighed for at blive 

selvstændig, hvis de bliver tilbudt en ringe løn.  
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Ex post ansættelsen kan man ved hjælp af risikodeling og overvågning sikre, at agenten fort-

sat har de rette incitamenter til agtsomhed. Overvågning kan ske via traditionel overvågning, 

men også via sikkerhedsforskrifter, procedurer mv. Jo større udstrækning af overvågning, jo 

større incitament har agenten til agtsomhed, da man med større sikkerhed vil kunne bevise en 

uagtsom handling fra agentens side.  

Risikodeling imellem agenten og principalen er ligeledes en mulighed. Selvom principalen er 

mere egnet til at bære risikoen, kan man med fordel placere noget af risikoen hos agenten. 

Risikoen kan placeres som en incitamentskontrakt i stedet for en fast løn, hvilket ofte ses i 

direktørkontrakter og hos ejendomsmæglere, hvor indsatsen mere direkte afspejler resultatet. 

Muligheden for forfremmelse, lønforhøjelser og risikoen for en fyring afspejles også i valget 

af agtsomhedsniveauet hos agenten. Risikoaversion er ligeledes et vigtigt element i fordeling 

af risiko, da man ved at placere risikoen korrekt kan øge den overordnede velfærd. 

Psykologiske og sociale forhold samt lovgivnings- og ledelsesmæssige forhold spiller ligele-

des afgørende roller for agentens handlinger og valg af agtsomhedsniveau. Nogle agenter 

vægter fritid højt, og nogle agenter har en høj moral, mens det omvendte også kan være til-

fældet. Alle disse aspekter, plus mange andre, er med til at vanskeliggøre fastlæggelsen af 

incitamenterne til agtsomhed. Dette skyldes, at de er individuelle for den enkelte agent, sam-

tidig med at de er ufatteligt svære at kvantificere. Det samme gør sig gældende ved nytten af 

indkomst, da den førte krone tjent, giver mere nytte end den sidste. Det kan samtidigt være 

afgørende, om agenten har aktiver eller ej, og hvorvidt transaktionen er gentagende.  

I forbindelse med gældende rets påvirkning af incitamenter til agtsomhed, blev culpa, objek-

tivt ansvar og arbejdsgiveransvaret analyseret. Dertil kom domstolenes rolle i forbindelse med 

nogle af de usikkerhedselementer de pålægger arbejdstagerne. 

Gældende ret påvirker agtsomhedsniveauet i forbindelse med culpa ved at fastlægge et mini-

mumsniveau af agtsomhed, hvilket medfører, at man som potentiel skadevolder bliver holdt 

skadefri. Dette medfører, at man udviser det optimale niveau af agtsomhed x*, som set på 

grafen i den økonomiske analyse. Objektivt ansvar hos agenten medfører også, at det optimale 

niveau af agtsomhed bliver opnået, men de samlede omkostninger bliver højere for den enkel-

te agent.  
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Objektivt ansvar hos principalen medfører et optimal niveau af risikoallokering, men medfø-

rer ikke et optimalt niveau af agtsomhed hos agenten. Det påvirker samfundet som helhed, da 

agenten ikke udviser de rette incitamenter til agtsomhed, og derfor minimeres de samlede 

omkostninger ikke. Objektivt ansvar har nogle fordele på nogle områder, og culpa har nogle 

fordele på andre 

Principalansvaret påvirker agenten på samme måde som en forsikring gør, nemlig ved at over-

føre noget af risikoen fra en formodentlig risikoavers agent til en risikoneutral principal. Dette 

skift i risikofordelingen har nogle negative påvirkninger på incitamentsstrukturen, men har 

nogle fordele i forbindelse med risikodelingen. Den negative påvirkning, som lovgivningen 

skaber, bliver ofte neutraliseret af både den positive risikodeling samt nogle andre forhold. 

Disse forhold er som tidligere nævnt muligheden for lønforhøjelse, forfremmelse og de nega-

tive så som fyringer mv.  

Som det blev fastlagt i det juridiske kapitel, er det ud fra det faktum, at det indirekte er princi-

palen, der pådrager skaden igennem virksomhedsudøvelsen, mest oplagt at placere det endeli-

ge ansvar hos principalen.  

Domstolen påvirker incitamenterne under gældende ret på følgende måde. Dommeren, der 

skal dømme i en potentiel erstatningssag, kan ikke observere alle relevante aspekter ved den 

skadegørende handling og dermed ikke fastlægge hæftelsen med sikkerhed. Dertil kommer 

fejlvurderinger i forbindelse med agtsomhedskravet. Der kan ligeledes ske fejl, når skadevol-

deren vurderer hans eget agtsomhedsniveau. Dertil kommer der sagsomkostninger og risiko-

omkostninger. Forsikringer påvirker ligeledes incitamenterne til agtsomhed og det er samtidig 

efficient fra et samfundsmæssigt synspunkt, da det skaber en bedre risikoallokering. 

Opbygningen af lovgivningen spiller ligeledes en rolle i at fastlægge agentens agtsomhedsni-

veau. Ved at arbejdsgiveransvaret er udformet uklart medfører det, at loven kan udvikle sig 

dynamisk over tid og derfor kan følge med i samfundet udvikling uden indgreb fra lovgiver. 

Ulemperne ved vage termer er, at deres uklarhed kan føre til, at medarbejderne bliver overfor-

sigtige, for at være sikre på, at de ikke ifalder et ansvar. Klare regler er lidt dyrere at udarbej-

de, men har dog den fordel, at det er billigere at fastlægge hvornår bestemmelsen kan finde 

anvendelse. 
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Kapitel 4 - Integreret analyse 

4.1. Indledning 

På baggrund af den juridiske og økonomiske analyse i kapitel 2 og 3 vil afhandlingen nu 

komme med et bud på hvordan et sådant ansvar bør indrettes, så det skaber mest værdi for 

samfundet. I det juridiske kapitel blev grænsen for arbejdsgiveransvaret og mulighederne for 

at begrænse dette ansvar fastlagt. I den økonomiske analyse blev arbejdstagernes incitamenter 

til at være agtsomme undersøgt og herefter blev gældende rets påvirkning heraf bearbejdet. 

Den integrerede analyse vil blive videreudviklet på baggrund af den økonomiske analyse. 

4.2. Integreret analyse af hæftelsesansvar  

Før der er tale om en principal-agent relation, er det en forudsætning, at parterne har indgået 

en aftale. Denne aftale vil typisk være på baggrund af en ansættelseskontrakt af større eller 

mindre beskaffenhed som omtalt både i det juridiske og økonomiske kapitel. Det forudsættes, 

at aftalen er pareto-optimal for både principalen og agenten, da man alternativt ikke ville have 

indgået en sådan aftale. I første omgang er der tale om en "privat" pareto-optimal kontrakt, 

dvs. en kontrakt der er optimal for principalen og agenten,
141

 da analysen vil tage udgangs-

punkt i parterne og derefter perspektivere til det samfundsmæssig optimale. 

Flere økonomer har argumenteret for at valget imellem ansvarsgrundlaget arbejdsgiveransvar 

og personlig hæftelse, ikke har nogen effekt på forholdet mellem principalen og agenten eller 

på samfundsøkonomien som helhed. Dette forudsætter, at agenten eller agentens forsikring er 

i stand til at betale fuld kompensation under personlig hæftelse.
142

 

For at undersøge om denne påstand er sand, vil personlig hæftelse blive undersøgt på bag-

grund af en "rig" og en "fattig" agent. Det antages, at en "rig" agent både kan og vil betale, 

hvis han bliver personlig ansvarlig. Principalen og agenten kan aftale, når lovgivningen fast-

sætter et arbejdsgiveransvar, at agenten vil tilbagebetale principalen for enhver skade princi-

palen har måtte udrede, hvilket medfører, at der i sidste ende bliver tale om et personligt an-

svar hos agenten. Omvendt kan principalen og agenten også aftale, at principalen kompense-
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rer agenten, hvis der var tale om et personligt ansvar.
143

 Dette ville i praksis medføre, at der 

bliver tale om et principalansvar. 

Under personlig hæftelse bliver agenten potentielt insolvent, hvis der er tale om en "fattig" 

agent, hvilket medfører, at parterne ikke kan lave et lignende arrangement under hæftelsesan-

svar.
144

 Hvis agenten har råd til at tegne en forsikring, vil et lignende arrangement alligevel 

være muligt at anvende, selvom der er tale om en fattig agent. 

Solidarisk hæftelse vil give skadelidte større kompensation under "springende" hæftelse (dvs. 

principalansvar) end under personlig hæftelse, når der er tale om et stort erstatningsbeløb, da 

det totale erstatningsbeløb nu vil være summen af både principalens og agentens formue.  

Valget af ansvarsgrundlag påvirker den oprindelige allokering af risiko imellem principalen 

og agenten. Parternes har dog mulighed for derefter at aftale, at personligt ansvar også bliver 

ansvarsgrundlaget under hæftelsesansvar og omvendt, når der er tale om en rig agent eller en 

fattig agent med en forsikring. Hvis dette kan gøres uden betydelige omkostninger, vil an-

svarsgrundlaget derfor ikke have nogen effekt på principal-agent forholdet eller samfunds-

økonomien som helhed. Hvis transaktionsomkostningerne derimod er høje i forbindelse med 

udarbejdelse af kontrakter angående allokering af risiko, kan det medføre, at allokeringen af 

ansvar bliver så dyrt, at det ikke kan betale sig og i sidste ende medføre, at loven placerer an-

svaret i stedet for parterne.
145

  

Konklusionen på den første del må derfor blive, at valget mellem ansvarsgrundlag sandsyn-

ligvis ikke påvirker ressourceallokeringen betydeligt. Dette er tilfældet, når agenten er i stand 

til at betale kompensation under personligt ansvar, samt når omkostningerne ved risikoalloke-

ring på baggrund af en kontrakt er ubetydelige.
146

 Det er dog en forudsætning, at en sådan 

aftale om risikoallokering er lovlig.  

I praksis vil de fleste agenter blive insolvente i tilfælde af et stort erstatningssøgsmål og vil, i 

de tilfælde hvor erstatningssøgsmålet overstiger deres formue, søge om at gå konkurs. Princi-

palen og agenten vil aktivt kunne bruge denne konkurs til deres fordel, hvis der gjaldt en regel 

om personligt hæftelse. I dansk ret bliver ens gæld ikke slettet, hvis man går personlig kon-
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kurs, men hvis agenten var et kapitalselskab, ville man som principal slippe for hæftelse. Det-

te underbygger idéen om at bruge selskabsretlige konstruktioner til at minimere ens principal-

ansvar, som også blev berørt i denne afhandlings økonomiske kapitel. 

En risikoneutral agent vil kunne opnå en "privat" pareto optimalitet sammen med principalen 

ved ex-post at få udbetalt en godtgørelse fra principalen i de tilfælde, hvor agentens konkurs 

bliver brugt som et værn imod skadelidte.
147

 Der er dog også nogle transaktionsomkostninger 

forbundet med denne problemstilling, navnlig forhandlings- og håndhævelsesomkostninger. 

Hvis disse omkostninger er høje, vil valget imellem principalansvar og personlig hæftelse 

påvirke allokeringen af ressourcer, selvom agenten vil kunne betale fuld erstatning. Denne 

problemstilling er ikke ønskværdig fra en samfundsmæssig synsvinkel, da dette arrangement 

er til skade for skadelidte. Principalansvar er derfor at foretrække, da man her ikke kan bruge 

agentens konkurs som et værn overfor skadelidte. Dette sikrer også, at principalen ikke tjener 

en overnormal profit, da skadesomkostninger nu indregnes i risikovurderingen. Dette medfø-

rer, at incitamenterne til en inefficient udvidelse af forretningen forsvinder. I stedet opnår 

virksomheden det samfundsmæssigt optimale niveau.
148

 

Hvis agenten er insolvent, mister han noget af incitamentet til at være agtsom, da der ikke vil 

være nogle betydelige omkostninger forbundet med at gå konkurs. Dette er ikke efficient. Det 

er ligeledes inefficient, hvis agenten skal bære størstedelen af risikoen, da principalen ofte er 

mere gearet til det (se det økonomisk afsnit).  

Et andet problem vedrørende personlig hæftelse for agenten er, når der er store transaktions-

omkostninger imellem agenten og principalen, da det medfører, at agenten vil bære hele risi-

koen. Agenten vil i sådan en situation kræve en betydelig godtgørelse af principalen, hvilket i 

sidste ende vil føre til en højere produktionspris for aftagerne af det givne gode/ydelse. 

I de tilfælde, hvor principalen effektivt kan overvåge agenten omkostningsfrit eller relativt 

billigt, vil agenten have de rette incitamenter til at være agtsom uden at påtage sig unødig risi-

ko.
149

 Hæftelsesansvar forbedrer derfor også ressourceallokeringen, når transaktionsomkost-

ningerne er høje. Når agentens agtsomhedsniveau ikke kan observeres, er incitamentsstruktu-
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rer den bedste løsning på principal-agent problemstillingen, som også tidligere nævnt i af-

handlingen.
150

 

Hvis man analyserer problemet for én periode, så vil principalen have agenten til at udføre en 

opgave, hvor enten et tab bliver realiseret eller ej. Agentens agtsomhedsniveau afhænger af 

forskellen imellem agentens formue, hvis tabet fremkommer og i situationer, hvor det ikke 

gør. Jo større forskellen er, jo mere vil agenten tjene og derved investere i at være agtsomhed. 

Hvis principalen har et hæftelsesansvar overfor agenten, vil principalen have, at agenten udvi-

ser agtsomhed, da det vil være mindre omkostningsfyldt for agenten at være agtsom, end det 

vil koste principalen i erstatning i tilfældet af en skade. Principalen kan dog kun motivere 

agenten ved at øge forskellen i agentens formue, når der sker en skade og når der ikke sker en 

skade, altså via en bonus eller en bod.
151

  

Udover selve erstatningsdelen af en skadegørende handling risikerer man også ved ikke at 

udvise agtsomhed, at uskyldige kommer alvorligt til skade eller bliver slået ihjel. Dette hører 

under strafferetten og bliver derfor ikke yderligere behandlet i denne afhandling, men risikoen 

for sådan en handling skal dog med i overvejelserne hos agenten og bør medføre, at agenten 

vil øge sin agtsomhed betydeligt, da et uagtsom manddrab vil være ekstremt byrdefyldt for 

agenten. 
152

 

Hvis transaktionsomkostninger i forbindelse med forhandling og håndhævelse af et principal-

ansvar er høje, vil ansvaret forblive hos principalen. Potentielle sagsøgere vil ligeledes gå 

efter principalen og ikke agenten, da principalen antages at have den største formue. Agentens 

rigdom afhænger i dette tilfælde ikke så meget af, om der er sket en skade eller ej, som det 

gjorde under personligt ansvar. Dermed vil agtsomhedsniveauet hos agenten falde, hvilket er 

yderst inefficient, selvom principalen er bedre til at bære risikoen. Hvis agenten er potentielt 

insolvent, og der er høje transaktionsomkostninger i en enkelt periode, kan principalen med 

fordel skrive en incitamentskontrakt med agenten, som øger agentens incitamenter. Fordelene 

ved en incitamentskontrakt er endnu større, når man kigger på flere perioder, da principalen 

kan lave nogle incitamenter til agtsomhed med bod og anden straf, der påvirker agentens 

fremtidige indkomst i forbindelse med ansættelsesforholdet.
153

 Principalansvaret er derfor at 
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foretrække, når der er flere perioder principalen og agentens skal samarbejde. Ved flere perio-

der bliver det ligeledes billigere at administrere bonusser og bod.  

I forhold til niveauet af information er principalansvaret at foretrække selv under uperfekt 

information. Dette skyldes, at principalen kan anvende forskellige overvågningsteknikker, 

eksempelvis procedurer og tjeklister, som medfører, at agenten agtsomhedsniveau bliver øget. 

Her må principalen estimere sandsynligheden for, at overvågningsforanstaltningerne opfan-

ger, når/ hvis agenten opfører sig forkert, hvilket kan være kostbart. Omvendt er det relativt 

billigt at administrere belønninger og straf i form af forfremmelser mv.
154

 

Der er en forskel på frivillige og ufrivillige kreditorer. Frivillige kreditorer bliver set som kon-

traktspartnere i denne sammenhæng, og ufrivillige kreditorer er ofre for en skade omfattet af 

erstatning udenfor kontrakt. Kreditorer ignorerer ofte informationerne angående agtsomhed 

hos agenten og agentens muligheder for at betale erstatning, da sandsynligheden for ulovlig-

heder eller forsømmelser er relativt små. Selv hvis de ønskede at reagere på sådan en informa-

tion, ville de ikke nødvendigvis have en pålidelig kilde til informationer. Hvis kreditorer hav-

de perfekte informationer angående agenten, ville principalen og agenten integrere risikoen 

fuldt ud, hvilket medfører at valget imellem ansvarsgrundlag ikke har nogen betydelig øko-

nomisk effekt.
 155

 

Selv hvis parterne er risikoaverse vil ansvarsgrundlaget ikke have nogen konsekvens, hvis 

transaktionsomkostningerne med frivillige kreditorer er ubetydelige jf. Coase-teoremet. Ro-

nald Coase udviklede Coase-teoremet, hvori han argumenterede for, at individer kan organise-

re sig frem til et efficient resultat, også selvom der er eksternaliteter, hvorved det derfor er 

ligegyldigt, hvordan loven f.eks. fordeler et ansvar for en pågældende skade.
156

 

Dette kræver dog, at de tre følgende forudsætninger er opfyldt. For det første skal ejendoms-

retten være veldefineret, hvilket vil sige, at parterne ved, hvilke aktiver de ejer. For det andet 

skal de involverede parter handle rationelt, og for det tredje skal der ikke være nogen transak-

tionsomkostninger.  
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En eksternalitet er en økonomisk omkostning eller gevinst parter udenfor den pågældende 

transaktionen påføres. Forurening og støj er et klassisk eksempel på en negativ eksternalitet, 

modsat viden eller forskning, som er eksempler på positive eksternaliteter. 

Coases budskab var altså, at lovgiver skulle blande sig udenom, da private aktører selv ville 

komme op med en efficient løsning.
157

 Denne konklusion holder dog kun i de tilfælde, at par-

terne kan forhandle omkostningsfrit eller i de tilfælde, hvor omkostningerne er begrænsede. 

De typiske omkostninger i disse tilfælde vil være tid og energi ved at forhandle. 

I forbindelse med arbejdsgiveransvaret ex-ante, altså før handlingen/skaden er sket, kan man 

på baggrund af Coase argumentere for, at parterne selv skal fordele erstatningsansvaret, da 

dette vil skabe et efficient resultat. Dette kræver dog, at de tre forudsætninger er opfyldt. Det-

te vil i mange tilfælde være omkostningsfyldt, da man hele tiden skal forhandle sig frem. Der-

for er det efficient at have en tilvalgsordning af loven i de tilfælde, hvor der er store omkost-

ninger imellem parterne.  

Under amerikansk ret har man fastlagt nogle kriterier under doktrinen respondeat superior, 

som løst oversat til engelsk betyder "let the master answer" og i en dansk sammenhæng bety-

der, at man skal lade arbejdsgiveren bære ansvaret. Under denne doktrin, som er en kontrol-

test, kan domstolen lægge følgende kriterier til grund i forbindelse med fastlæggelse af om-

fanget af et principalansvar og hæftelse for selvstændigt virkende tredjemænd. 

a) Graden af kontrol arbejdsgiveren har over detaljeringsgraden af arbejdets udførelse 

b) Om arbejdstageren er beskæftiget i en anden type beskæftigelse end arbejdsgiveren 

c) Om arbejdet normalt er gjort under ledelse af arbejdsgiveren eller som en specialist uden 

opsyn 

d) Evnerne der kræves i det konkrete erhverv 

e) Hvem der ejer udstyret i forbindelse med arbejdets udførelse 

f) Længden af ansættelsesforholdet 

g) Om der er tale om timeløn eller akkord løn 

h) Om arbejdet er en del af arbejdstagerens normale arbejde 

i) Om arbejdstageren og arbejdsgiveren er klar over de har etableret et arbejdsgiverforhold 
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j) Om principalens forretning rent faktisk er i drift
158

 

Kriterie (a) omhandler kontrollen af agenten i forbindelse med arbejdets udførelse, men selv-

om principalen kan kontrollere denne del, kan principalen få problemer i forbindelse med at 

observere agtsomhedsniveauet. Kriterie (b), (c), (d), (e) og (h) omhandler effektiviseringshen-

syn. Hvis situationen er den, at arbejdet er af en anden type end det arbejdsgiveren kender, 

udføres uden opsyn, kræver specielle evner, udføres med arbejdstagerens eget udstyr og ikke 

er en del af arbejdstagerens normale arbejde, kan omkostningerne for principalen blive store i 

forbindelse med at sikre agentens agtsomhedsniveau under principalansvar. (f) og (g) viser 

om der er tale om en enkelt periodes ansættelse, eller om der mere er tale om et normalt an-

sættelsesforhold. Angående (i), som omhandler det tilfælde at parterne ikke er klar over der 

eksisterer et principalansvar, så vil fordelene ved principalansvaret i forbindelse med agentens 

insolvens ikke opnås. Det sidste kriterium (j) går ud på, om principalen kender risikoen ved at 

drive forretning og derved mulighederne for at begrænse dette. Hvis risikoen er kendt, reduce-

rer det omkostningerne for principalen. Dertil er en principal, der rent faktisk har gang i sin 

forretning, mindre risikoavers end agenten.
159

 

Da de grundlæggende forudsætninger for kontrol nu er fastlagt, vil afhandlingen komme med 

et bud på, hvordan principalansvaret og ansvaret for selvstændigt virkende tredjemænd bør 

indrettes. Der vil der blive taget udgangspunkt i følgende case.  

En tankstation er drevet af en agent igennem en franchiseaftale. Hvis en ansat i tankstationen 

begår en skadevoldende handling, vil den skadelidte ofte prøve at få sin erstatning fra tanksta-

tionens ultimative principal; olieselskabet. Olieselskaber ønsker ikke være ansvarlige og hen-

viser til kontroltesten, som beskrevet ovenfor. I nogle tilfælde har olieselskabet ansat en in-

kompetent operatør, og i andre tilfælde har olieselskabet undladt at instruere agenten korrekt i 

arbejdets udførelse. Denne undladelse kan være sket på baggrund af manglende træning eller i 

forbindelse med at give instruktioner angående sikkerhed. Olieselskabet kan ifalde et erstat-

ningsansvaret i disse situationer grundet den uagtsomme handling.
160

  

I andre tilfælde har skaden intet med olieselskabet at gøre, eksempelvis hvis en person falder i 

en oliepøl på tanken. Her vil det ikke være hensigtsmæssigt at opretholde et principalansvar, 
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da principalen ikke har handlet uagtsomt, så her skal sagen afgøres ud fra de kontrolmulighe-

der, olieselskabet har overfor agenten. Dette kunne eksempelvis være hvilke muligheder olie-

selskabet har i forbindelse med at hyre og fyre agenter samt hvilken kontrol olieselskabet har 

over åbningstider, priser mv.
161

 Som beskrevet tidligere vil mange af de beviser for kontrol 

ikke have en større økonomisk effekt i forbindelse med placering af ansvaret hos principalen, 

når principalen ikke har mulighed for at observere agentens agtsomhedsniveau.  

Hvis principalen kunne overvåge relativt billigt via stikprøvekontroller eller gennem truslen 

om ophør af kontrakten, hvis der kommer mange søgsmål imod principalen, vil det være hen-

sigtsmæssigt at bevare et principalansvar.  

I sagen Smith v. Cities Service Oil Co.
162

 blev ansvaret pålagt agenten, da agenten havde den 

daglige kontrol og drift af tankstationen. Den amerikanske domstol fastslog, at franchisetage-

ren i dette tilfælde er en selvstændigt virkende tredjemand. Lidt efter sagen blev afgjort gik 

agenten konkurs, og da han hverken havde aktiver eller forsikringer, endte skadelidte med 

ikke af få sit krav dækket. Denne konstruktion var derfor ikke hensigtsmæssig fra et sam-

fundsmæssigt synspunkt. Omvendt står det til, hvis man kigger på det private pareto-optimale. 

Principalen kan leje franchisen ud uden at stå med en risiko for sagsanlæg samtidigt med, at 

både agenten og principalen tjener penge. En regel om personligt ansvar er derfor inefficient i 

dette tilfælde, da forretningen ikke kan dække sine sociale marginale omkostninger.  

Omvendt vil et principalansvar være efficient, så længe principalen kan skabe et tabsbegræn-

sende agtsomhedsniveau hos agenten. Dette vil dog ikke altid være efficient, da denne retsstil-

ling ville holde en leverandør ansvarlig overfor et supermarked.
163

 Casen kan overføres til 

danske forhold, hvor vi ligeledes skelner imellem selvstændigt virkende tredjemænd og et 

arbejdsgiveransvar.  

Den optimale opbygning af et arbejdsgiveransvar må derfor være en opdeling af ansvaret, 

hvor man adskiller principalansvaret og ansvaret for selvstændigt virkende tredjemænd. I de 

tilfælde hvor der er store kontrolmuligheder, og der hvor man prøver at snige sig uden et an-

svar, bør erstatningsansvaret ligeledes gælde for selvstændigt virkende tredjemænd.  
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Den største lovgivningsmæssige ineffektivitet findes i de tilfælde,  hvor der er kontrol uden 

mulighed for at observere agentens tabsbegrænsende adfærd, da kontrol i det tilfælde ikke 

giver nogen økonomiske effekt grundet manglen på overvågning.  

Erstatningsretten bør på baggrund af ovenstående analyse være adskilt angående erstatning 

indenfor og udenfor kontrakt, hvilket også er tilfældet i dansk ret. Denne adskillelse skyldes at 

man indenfor kontrakt selv vil forhandle sig frem til den optimale risikodeling ex ante. 

4.3. Integreret konklusion 

Med udgangspunkt i det juridiske og økonomiske afsnit samt Sykes artikel angående hæftel-

sesansvar kommer der nu en samlet konklusion med et forslag til lovgiver om, hvordan et 

arbejdsgiveransvar bør udformes.  

Selvom flere økonomer har argumenteret for, at valget imellem ansvarsgrundlaget arbejdsgi-

veransvar og personlig hæftelse ikke har nogen effekt på forholdet mellem principalen og 

agenten eller på samfundsøkonomien som helhed, taler andre argumenter i afhandlingen imod 

dette. Dette skyldes, at de forudsætninger, der bliver fremført langt hen af vejen er uholdbare.  

For det første er det meget byrdefuldt for en agent at betale fuld erstatning, hvis der er tale om 

et væsentligt beløb, også selvom en arbejdstager er økonomisk er i stand til det. Arbejdstagere 

er ofte risikoaverse, modsat arbejdsgiverens formodede risikoneutralitet, hvilket medfører, at 

det er optimalt at lægge ansvaret hos principalen. Det er samtidigt principalen, der driver for-

retningen og derved også her, ansvaret bør ligge. Selvom principalen kan kompensere agenten 

for at agenten påtager sig risikoen, vil dette blive dyrt grundet agentens risikoaversion. Forsik-

ringer er ligeledes billigere at tegne for principalen, og dette medfører, at det er samfunds-

mæssigt optimalt for principalen at tegne forsikringen. Angående agentens incitamenter til 

agtsomhed er denne problematik ikke så stort et problem som antaget i Sykes artikel, da agen-

ten har rigeligt med incitamenter til at være agtsom, som gennemgået i den økonomiske ana-

lyse. Selv hvis dette ikke var tilfældet, kunne man med fordel indregne en form for selvrisiko 

hos agenten i stedet for at placere hele risikoen hos principalen.  

Arbejdsgiveransvaret bør altså indrettes som et hæftelsesansvar overfor agentens culpøse 

handling. Denne opbygning sikrer den optimale fordeling af risiko samtidigt med, at andre 

faktorer sikrer, at agenten har de rette incitamenter til agtsomhed. 
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Ansvaret for selvstændigt virkende tredjemænd er mere kompliceret at fastlægge, men som 

udgangspunkt bør der ikke være et hæftelsesansvar, da man ikke har kontrol over selvstændi-

ge tredjemænd. Det er dog nogle gange nødvendigt at ifalde et ansvar, så selvstændigt virken-

de tredjemænd ikke bliver brugt som et værn overfor skadelidte. Det samme er gældende, når 

hvervgiveren er underlagt et strengt hæftelsesansvar, da man alternativt ville kunne komme 

udenom ansvar. 

I kontraktforhold kan man med fordel aftale fordelingen af et erstatningsansvar indbyrdes i 

stedet for at få pålagt et ansvar af lovgiveren. I de situationer hvor det kan betale sig for begge 

parter, vil dette være Kaldor-Hicks efficient. Dette følger også logikken i Coase-teoremet. I de 

tilfælde, hvor agenten og principalen ikke kan blive enige om en fordeling af et erstatningsan-

svar, er det optimalt at have en lovbestemt fordeling, som de kan falde tilbage på.   
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Forkortelser 

ASL - Arbejdsskadesikringsloven 

DL - Danske lov 

Dvs. - Det vil sige 

EAL - Erstatningsansvars loven 

Evt. - Eventuelt 

Hhv. - Henholdsvis 

KSL - Selskabsloven 

U - Ugeskrift for Retsvæsen  
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