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A
tt försäkringsbranschen 
går tillbaka ända till de 
gamla grekerna är det 
kanske få som vet, även 
om formen har förfinats 

och ändrats mycket fram till vår tid. 
Enligt den gamle greken Aristoteles (död 
322 f.Kr.) fanns redan en slavförsäkrings-
anstalt i det forna Babylon. Under den 
tidiga medeltiden fanns i vårt land de så 
kallade brandstoderna. De innebar att 
alla inom ett visst område var skyldig att 
hjälpa till med uppbyggnad vid brand, 
ett slags försäkring. Med tiden märkte 
man att brandstoderna inte räckte till 
eftersom samhället blev mer och mer 
ekonomiskt komplicerat. En del städer 
upprättade då stadsbrandkassor, och den 
första bildades i Jönköping 1733. År 1855 
bildades Sveriges första livförsäkrings- 
aktiebolag, Skandia.

Vad är en försäkring?
Tanken med en försäkring är att den ska 
ge trygghet vid så kallade plötsliga oför-
utsedda händelser, och det som de flesta 
tänker på är då att skydda sina saker och 

Sekretess och tystnadsplikt
SFÖ har under många år samarbetat med Allians 
Försäkringsmäklare och tillsammans utformat för- 
säkringar som är specialanpassade för översättare. 
Allians rådgivare till SFÖ, Camilla Skymbäck, 
höll ett intressant föredrag på konferensen som 
handlade om sekretess och tystnadsplikt, men 
även om försäkringar i allmänhet.

egendom. Hela idén med en försäkring 
är att man inte ska tjäna pengar på att ha 
en skada, det är därför det finns självrisk 
och åldersavdrag. Men en försäkring kan 
innehålla så mycket mer än bara skydd 
för egendom.
 SFÖ:s företagsförsäkring är en kom-
plett försäkring som omfattar det en 
översättare behöver som grundskydd. 
Det innebär allt från den egendom som 
företaget köpt, kostnadshjälp vid tvister, 
ansvarsförsäkring, skydd mot kostnader 
vid eventuell felöversättning och mycket 
mer. Det är viktigt att komma ihåg att 
den egna hemförsäkringen inte täcker 
det som företaget, även enskild firma, 
äger och har betalt. Vissa tillägg finns att 
göra, t.ex. tjänstereseförsäkring, hem-
försäkringens reseskydd täcker ju inte 
tjänsteresor.

Vad går då att försäkra och inte?
Att vara företagare är en risk och att göra 
fel kan medföra allvarliga ekonomiska 
konsekvenser.
 Allt går dock inte att försäkra sig emot 
och att inte hålla ett utsatt leveransda-
tum ses som en affärsrisk som inte är 
försäkringsbar. 
 En vanlig fråga är hur det är med 
sekretess, är det försäkringsbart om man 
bryter sekretessen? Svaret är, nej, om du 
som översättare bryter mot en sekretess 
och förorsakar din kund en ekonomisk 
skada så kan du bli skadeståndsskyldig. 
 Om det saknas ett avtal med din 
kund med en sekretessklausul är det 
kunden som ska bevisa att du brutit mot 
sekretessen och att detta medfört en 
ekonomisk skada. Om det finns ett avtal 
där det klart framgår konsekvenserna av 
att bryta mot sekretessen så räcker det för 
kunden att bevisa att du har brutit sekre-
tessen, det behöver inte ha uppkommit 
någon ekonomisk skada, vitesbeloppet 
får du betala ut. 
 Det finns dock en möjlighet att kunna 

få hjälp vid en tvist som uppkommer 
gällande om sekretessen har brutits eller 
inte. Det är rättsskyddsförsäkringen som 
skulle kunna användas. Rättsskydds-
försäkringen ger dig ekonomisk hjälp 
för till exempel advokatkostnader. Om 
du brutit mot ett avtal som klassas som 
en företagshemlighet är risken stor att 
det bedöms som ett brottmål och då 
gäller ingen försäkring. Om det däremot 
bedöms som en tvist och tas upp i allmän 
domstol så får du hjälp med advokat-
kostnaderna. Det är dock advokatkost-
naderna som ersätts och inte eventuellt 
skadestånd om du förlorar tvisten.

Felöversättning, ersätts det?
Ett fel kan hända den bäste, det tråki-
ga är om det förorsakar en ekonomisk 
konsekvens för dig och ditt företag. Om 
du gör en översättning där din kund 
(även översättningsbyrå) drabbas av 
en ekonomisk skada så kan du få ett 
ekonomiskt krav ställt på dig. I SFÖ:s 
företagsförsäkring har vi därför ett skydd 
som ger dig ersättning för till exempel 
en omtryckning. Det är tyvärr mycket 
vanligt att detta skydd inte finns med i 
andra företagsförsäkringar.

Backup – när, var och hur? 
Backup bör göras varje dag och en 
backup ska inte förvaras på samma 
plats som datorn. Försäkringen ersätter 
återskapande av material, men uppgifter 
som licensnycklar och programvara ska 
förvaras på sådant sätt att det går att 
återskapa i en ny dator. Arbete som går 
förlorat ersätts inte utan det förutsätts att 
fungerande backuper finns.

Vid frågor eller mer information är du 
välkommen att kontakta Camilla Skym-
bäck, Allians Försäkringsmäklare, sfoe@
allians.com eller besök www.allians.
com/sfoe

Britt-Marie Seex

Camilla Skymbäck, allians.
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