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1.Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Preskriptionsregeln i 29 § lag (1927:77) om försäkringsavtal (FAL) har följande lydelse:  
"Den som vill bevaka fordringsrätt på grund av försäkringsavtal, skall i laga ordning 

anhängiggöra sin talan inom tre år från det att han fick kännedom om att fordringen 

kunde göras gällande samt i varje fall inom tio år från det att sådant tidigast kunnat ske. 

Underlåtes det vare fordringsägaren sin rätt förlustig.---" 

 

Liknande lydelser återfinns både i 39 § 1 st. konsumentförsäkringslagen (1980:38) (KFL) och i 

31 § trafikskadelagen (1975:1410) (TSL). I förarbetena framgår att lydelsen i dessa båda 

paragrafer har hämtats från FAL.1  

 

Preskriptionsregelns oklara lydelse har vållat stora tolkningsproblem för såväl 

försäkringsbolag, som nämnder och domstolar.2 I förarbetena till FAL ges inga upplysningar 

om hur rekvisitet kännedom skall tolkas och inte heller vilken som skall anses vara den 

tidpunkt då ersättningskravet först kan göras gällande.3 Tolkningen av det förstnämnda 

begreppet är avgörande för om treårspreskription skall anses ha inträtt och det andra 

kursiverade begreppet är alltså det som avgör när tioårspreskriptionen börjar löpa. En ny 

försäkringsavtalslag är under framarbetande och från många håll påpekas behovet av en ny, 

klarare, preskriptionsregel. 

 

Försäkringsnämndernas, liksom Allmänna reklamationsnämndens (ARN:s) syn på frågan har 

varit splittrad4 och domstolarna har tidigare inte givit någon klarhet i rättsläget. I doktrinen 

påtalas att bristen på avgöranden hos HD har medverkat till att olika tolkningar har gjort sig 

gällande. På vissa håll framförs till och med stark kritik mot att HD inte tidigare har tagit upp 

de principiella aspekterna på preskriptionsreglerna till prövning.5 Försäkringsbolagen har 

dessutom i ökad utsträckning åberopat preskription, vilket har gjort att reglerna blivit mycket 

                                                
1 NJA II 1976, s 140 f samt prop. 1979/80:9, s 165. 
2 Utterström, s 3 f. 
3 Se NJA II 1927, s 405-407. 
4 Utterström, s 3 f. 
5 Strömbäck, 2000, s 2 och Gabrielsson, s 103. 
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aktuella och omdiskuterade.6  

 

På senare år har några mycket viktiga och omdiskuterade prejudikat kommit på området. 

Många av dessa berör så kallade whiplashskador, som kan visa sig lång tid efter en 

trafikolyckas inträffande. Denna uppsats kommer att vara koncentrerad kring den tioåriga 

preskriptionen och särskilt kring det fortfarande mycket aktuella HD-avgörandet NJA 2001 s 

695 (I och II). Jag kommer i löpande text att hänvisa till dessa fall som �Trafikskadefallen�. 

Utgången i rättsfallen står inte i led med försäkringsbolagens praxis och vinner inget stöd i 

förarbetsuttalanden och har därför gett upphov till stora diskussioner. Redan här skall ges ett 

referat av fallen: 

 
! NJA 2001 s 695  I 

 
Omständigheterna i rättsfallet: 
• M råkade ut för en trafikolycka den 2 februari 1977.   
• Enligt ett läkarutlåtande den 13 mars 1995 utvecklade M efter olyckan ett så kallat post 

whiplash-syndrom, som bland annat orsakade smärtor i rygg och axlar. 
• Den 2 november 1995 skickade M:s försäkringsbolag (bolaget) ett brev till M där han nekades 

ersättning med hänvisning till preskription. Bolaget stödde detta på att mer än tio år hade 
förflutit från dagen för olyckan. 

• I januari 1996 stämde M bolaget och krävde ersättning för den personskada som trafikolyckan 
orsakat honom. Bolaget bestrider käromålet på grunden att M:s fordran är preskriberad enligt 
31 § (dåvarande 28 §) TSL. 

 
Tingsrätten meddelade mellandom i preskriptionsfrågan och kom till slutet att M:s fordran var 
preskriberad, eftersom den tioåriga preskriptionen enligt tingsrätten skall räknas från dagen för 
olyckan. Det faktum att en skada som orsakats av en trafikolycka visar sig först en tid efter olyckan 
saknar enligt tingsrätten betydelse, vid beräkningen av tioårspreskriptionen. Hovrätten gjorde 
samma bedömning som tingsrätten och fastställde tingsrättens mellandom. 
  
HD meddelade prövningstillstånd, i frågan om preskriptionstiden på tio år enligt 31 § 1 st. TSL 
börjar löpa redan vid olyckstillfället. HD konstaterade att utgångspunkten inte utan vidare kan 
utläsas ur lagtexten, utan tycks kunna tolkas på tre sätt:  
a) då trafikolyckan inträffar,  
b) då skadan visar sig och blir konstaterbar eller  
c) då skadelidande får kunskap om att skadan orsakats av olyckan och han har tillräckligt underlag 

för att göra gällande sitt anspråk. 
HD anförde att dessa tre tidpunkter i praktiken ofta sammanfaller, men att vid whiplashskador lång 
tid kan förflyta mellan dem. HD uteslöt genast att c) är den tidpunkt som tioårspreskriptionen skall 
utgå ifrån, eftersom denna är utgångspunkten för treårspreskriptionen.  
 
I valet mellan a) och b) vände sig HD inledningsvis till förarbetena, som talar för att a) är den rätta 
utgångspunkten. Denna tidpunkt är dessutom enkel och lätt att konstatera samt att praxis inom 
försäkringsbranschen, premieberäkning, reservsättning och återförsäkring utgår från att det är denna 
tidpunkt som gäller. HD konstaterade dock att denna uppfattning inte är allmänt rådande. Ser man 

                                                
6 Nordgård, s 42 och Utterström, s 4. 
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till doktrinen7 finner man uttalanden som innebär att det är b) som gäller, det vill säga att tidsfristen 
skall räknas från den tidpunkt då skadan ger sig till känna. HD anförde att för denna utgångspunkt 
talar att det torde vara vid denna som ett försäkringsfall inträffar vid en olycksförsäkring, om man 
ser till det synsätt som ligger till grund för FAL.8 En konsekvens av detta synsätt blir att fordringen 
tidigast kan göras gällande vid den tidpunkt då skadan visar sig. HD:s slutsats blev således att 
preskriptionstiden på tio år enligt 31 § TSL inte (generellt) börjar löpa redan vid olyckstillfället. 
 
 
! NJA 2001 s 695  II 

 
Omständigheter: 
• S skadades i en trafikolycka den 20 februari 1980. 
• Under 1980 fick S ersättning för vissa kostnader från försäkringsbolaget (bolaget). 
• Den 19 april 1993 fick S diagnosen whiplash och blev medveten om sambandet mellan skadan 

och olyckan 1980.  
• I juni 1993 vände hon sig till bolaget, som nekade henne ersättning med hänvisning till att 

ärendet var preskriberat. 
• Den 15 april 1994 fick S halvt sjukbidrag eftersom hon inte längre klarade att arbeta heltid.  
• Den 18 september 1996 väckte S talan mot bolaget och yrkade att bolaget skulle utge 

trafikskadeersättning för inkomstförlust från och med den 15 april 1994, på grund av den skada 
hon drabbats av vid trafikolyckan 1980. Bolaget bestred yrkandet och gjorde gällande att 
preskription hade inträtt. 

 
Tingsrätten avgjorde preskriptionsfrågan i mellandom.9 Tingsrätten ansåg att S inte väckt talan inom 
tre år från att hon fick kännedom om att fordran kunde göras gällande, varför fordran preskriberats 
enligt 31 § (dåvarande 28§) TSL i april 1996. Kännedomen ansåg tingsrätten alltså att S fick i april 
1993, då hon fick diagnosen whiplash.  
 
Hovrätten konstaterade liksom tingsrätten att S:s fordran var preskriberad enligt treårsregeln 31 § 
TSL. Hovrätten tog dock även upp till prövning om inte S:s fordran var preskriberad redan tidigare, 
enligt tioårsregeln i 31 §. Hovrätten fann att utgångspunkten för tioårspreskriptionen är 
skadetillfället (i detta fall den 20 februari 1980), varför S:s fordran preskriberades redan i februari 
1990. 
 
HD meddelade prövningstillstånd. I frågan om utgångspunkten för tioårspreskriptionen hänvisade 
HD till sin bedömning i fall I ovan; preskriptionstiden skall löpa från den tidpunkt då skadan ger sig 
till känna. S:s skada ansågs ha gett sig till känna först den 15 april 1994, när hon fick halvt 
sjukbidrag, och hennes fordran var alltså inte preskriberad enligt TSL.10 

                                                
7 Här hänvisade HD bl.a. till Hellner, Strömbäck, Gabrielsson och Nordenson, vilkas åsikter om 
tioårspreskriptionen kommer att behandlas i avsnitt 3.3.3. 
8 Här hänvisas till NJA II 1927 s 538. 
9 S gjorde i tingsrätten även gällande att hon i vart fall har rätt till omprövning av inkomstförlustersättningen 
enligt 5 kap. 5 § SkstL. Frågan om även hennes rätt till omprövning var preskriberad kom att tas upp i alla tre  
instanserna. Denna fråga kommer dock inte att behandlas i uppsatsen och har därför inte tagits med i 
rättsfallsreferatet. 
10 Efter HD:s avgörande i preskriptionsfrågan yrkade S att tingsrätten skulle förplikta försäkringsbolaget att utge 
ersättning till henne, bland annat för förlorad arbetsinkomst. Bolaget bestred käromålet, grundat på att S:s besvär 
inte hade samband med trafikolyckan. Tingsrätten framhöll att S har bevisbördan för att sådant samband 
föreligger, samt att det skall framstå som klart mer sannolikt att ett orsakssamband föreligger än att det inte gör 
det. Vidare anförde tingsrätten att sambandsfrågan främst är av medicinsk art, varför tingsrätten i första hand 
hade att bedöma de uppgifter som framkommit från de medicinskt sakkunniga som hörts i målet. De uppgifter 
som lämnats från de sakkunniga som menat att samband förelåg ansågs enligt tingsrätten inte väga tyngre än de 
upplysningar som lämnats av de sakkunniga som hävdat motsatsen. På grund av detta ansågs det inte styrkt att 
orsakssamband förelåg; S:s talan ogillades. (Stockholms tingsrätt, Mål nr T 587-96, 2004-05-25). 
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1.2 Problemformulering 

Trafikskadefallen har som jag nämnt fått mycket uppmärksamhet och väckt stor oro bland 

försäkringsbolagen. Även om det är ett steg på vägen, mot en lösning av de tolkningsproblem 

som finns när det gäller försäkringsrättslig preskription, återstår ännu många frågor. En av 

dessa är om den tolkning av 31 § TSL, som HD fastslog i rättsfallet, även skall gälla vid 

tillämpningen av FAL och KFL. Jag kommer i uppsatsen att utgå från Trafikskadefallen och 

låta problemen med tioårspreskriptionen stå i centrum. Följande är de frågeställningar jag har 

för avsikt att besvara: 

 

# Är HD:s lösning i Trafikskadefallen rimlig/lämplig?  

# Är Trafikskadefallen prejudicerande även vid bedömningen av ordinära 

personskadefall enligt FAL och KFL?  

# Är Trafikskadefallen prejudicerande även vid bedömningen av 

sakskadeersättningar? 

# Vilka beaktanden bör lagstiftaren göra vid utformandet av preskriptionsregeln i den 

nya försäkringsavtalslagen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera problemen med den tioåriga preskriptionsregeln i 

försäkringsavtalsrätten. Jag kommer att föra en diskussion kring hur klart rättsläget har blivit 

efter Trafikskadefallen, lyfta fram de frågor som ännu inte behandlats i praxis, samt föra en 

diskussion kring hur en ny preskriptionsregel bör utformas. 

 

1.4  Metod 

Som utgångspunkt för min uppsats står Trafikskadefallen och de tolkningsproblem som 

aktualiserats i dessa. Utifrån kärnfrågan i dessa rättsfall kommer jag att studera den diskussion 

som förts i doktrinen genom åren, samt hur försäkringsbranschens nämnder sett på problemet.  

Jag kommer även att studera uttalanden i förarbeten, samt de utredningar och den 

departementsskrivelse som publicerats, inför införandet av en ny skadeförsäkringslag.  
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1.5 Disposition   

Inledningsvis kommer jag att ge en beskrivning av preskriptionsinstitutets ändamål och 

verkan. Jag kommer att behandla preskriptionslagens regler, för att sedan gå in på hur dessa 

står sig i förhållande till de specialpreskriptionsbestämmelser som finns. Jag kommer även att 

ta upp behandlingen av skadestånd i preskriptionshänseende, för att kunna göra en jämförelse 

med de regler som gäller för försäkringsfordringar. Härefter kommer jag in på de speciella 

försäkringsrättsliga preskriptionsreglerna. För att ge läsaren en fullständig problembild 

kommer de problem som funnits och fortfarande finns kring treårspreskriptionen att tas upp, 

men jag kommer inte göra någon analys på denna del. Jag kommer sedan att diskutera 

tioårspreskriptionen, samt hur denna förhåller sig till treårspreskriptionen. En inblick kommer 

även att ges i hur preskriptionsreglerna behandlas i förarbetena till den nya försäkringsrättsliga 

lagstiftning som är under framarbetande. Slutligen kommer uppsatsen att övergå i en analys av 

de problem som finns på tioårspreskriptionens område, med tyngdpunkt på de frågeställningar 

som uppställts ovan. 

 

1.6 Terminologi 

När jag omnämner de försäkringsrättsliga preskriptionsreglerna kommer jag omväxlande att 

använda uttrycken tre-/tioårspreskriptionen, tre-/tioårsfristen samt tre-/tioårstiden. Med dessa 

tre uttryck avses samma regler, det vill säga 29 § FAL, 39 § KFL samt 31 § TSL. Även 

begreppen ersättningsberättigad och skadelidande avser samma sak och kommer att användas 

omväxlande. 
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2. Preskription   

 
2.1 Preskriptionens ändamål 

En fråga som naturligt dyker upp när man talar om en rättsfigur som preskription är vad som 

motiverar dess existens. Stefan Lindskog menar, i sin bok �Preskription � om civilrättsliga 

förpliktelsers upphörande efter viss tid�, att preskriptionens ändamål kan delas upp i ett antal 

effekter och funktioner. En av effekterna benämner han bevarandeeffekten: Det skulle vara 

oskäligt betungande att behöva spara bevismedel i evinnerlig tid i avvaktan på en eventuell 

rättsprocess. Särskilt för gäldenärer som driver rörelse skulle skyldigheten att spara bevis i all 

oändlighet bli till en stor olägenhet.11 Preskriptionsreglerna gör att bevismedel kommer att 

bevaras just så lång tid som löper innan den specifika fordringen preskriberas. Utöver denna 

effekt framhäver Lindskog att preskriptionen har en indrivningseffekt, det vill säga att 

borgenären kräver betalning före preskriptionens inträdande, samt en klargörandeeffekt, 

innebärande att borgenären ser till att avbryta preskriptionen genom att klargöra för 

gäldenären att han har en fordran på denne.12  

 

Vad gäller preskriptionens funktioner anser Lindskog att de huvudsakliga är 

bevisbegränsningsfunktionen, avvecklingsfunktionen samt anpassningsfunktionen. Av dessa 

tre framhävs i doktrinen särskilt bevisbegränsningsfunktionen.13 Det innebär nämligen en stor 

olägenhet att föra process om ett rättsförhållande som är så gammalt att det är besvärligt, eller 

till och med omöjligt, att föra fram tillförlitliga bevismedel om dess uppkomst och utveckling. 

Vore det tillåtet att föra en process oavsett hur långt bak i tiden saken har sin grund skulle 

domstolarna tvingas döma på mycket svag bevisning och målets utgång skulle bli osäker. 

Risken finns att domsluten skulle uppfattas som godtyckliga. Genom avvecklingsfunktionen 

menar Lindskog att sunda relationer skapas mellan medborgarna; en viktig del i dessa 

relationer är att skuldförhållanden reds ut och regleras inom rimlig tid, vilket preskriptionen 

främjar. Det är troligtvis denna funktion som upplevs som den viktigaste för 

försäkringsbolagen. Det är en önskan från deras sida att skuldförhållanden skall klarläggas så 

                                                
 
11 Lindskog, s 50, jfr Rhode s 273.  
12 Lindskog, s 50. 
13 Se bl.a. Rodhe, s 273, Bergman, s 2 samt Nordgård, s 43  
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snart som möjligt, allt för att minska bördan av att behöva göra avsättningar för eventuella 

framtida utbetalningar. Rörande anpassningsfunktionen påpekar Lindskog till att börja med att 

medborgarna tvingas anpassa sig genom de bevisbörderegler som finns; ett fordringsanspråk 

föreligger inte om annat inte visas. Detta är ett så kallat presumtivt rättsläge. Enligt Lindskog 

är detta dock inte nog, utan det behövs även rättsutsläckande regler, såsom preskription, bland 

annat just för att domstolarna inte skall tvingas döma på bevisning som försvagats med tiden.14 

Preskriptionsavbrott tvingas komma till stånd för att ett anspråk inte skall preskriberas. Genom 

detta uppdateras bevisningen (om sådan förs över avbrottet) och man har anpassat sig både till 

det presumtiva rättsläget och till preskriptionsreglerna. 

 

2.2 Preskriptionens verkan 

Nästa fråga som naturligt aktualiseras är vad preskription innebär. Svaret är att om en fordran 

är preskriberad är gäldenären inte längre skyldig att fullgöra den prestation som fordran 

innebar. Fordringsägaren kan varken kräva gäldenären på betalning, eller få rätten till fordran 

prövad av domstol. Han kan inte heller vända sig till exekutiv myndighet för att utkräva 

verkställighet. Det är således viktigt för en fordringsägare att framställa krav i rätt tid och till 

rätt mottagare.15  
 

Det skall dock observeras att inte alla rättsverkningar som har samband med en fordran går 

förlorade vid preskription. Har borgenären panträtt (11 § PreskL) i gäldenärens egendom har 

han rätt att utfå betalning ur den pantsatta egendomen, även efter att preskription har inträtt. 

Under vissa omständigheter kan en preskriberad fordran även användas till kvittning (10 § 

PreskL). Allmänna bestämmelser om kvittning kan dock inte användas när 

specialpreskriptionsregler16 är tillämpliga � kvittningsrätten måste då prövas från fall till fall.17 

När det gäller rätten till försäkringsersättning har försäkringstagaren inte rätt att använda sin 

fordran till kvittning, efter det att preskription inträtt.18  

 

                                                
 
14 Lindskog, s 54-58. 
15 Ifu, s 439, Nordgård, s 43 f. 
16 Se avsnitt 2.4. 
17 Forsström, s 23. 
18 Nilsson/Strömbäck, s 178, NJA II 1927 s 407 samt prop. 1979/80:9 s 203. 
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Om en person fullgör sin prestation trots att fordringen har preskriberats, kanske ovetande om 

att preskription har inträtt, har han sedan ingen rätt att återfå beloppet ifråga. Betalningen ses 

som ett erkännande av skulden, oavsett om detta var gäldenärens avsikt eller inte.19  Någon 

uttrycklig bestämmelse finns inte i lagen om detta. Vid specialpreskription anses det dock vara 

möjligt att återkräva betalning som erlagts i tron att betalningsskyldighet förelåg (condictio 

indebiti). Borgenären behöver dock inte betala tillbaka belopp som han har konsumerat i god 

tro.20 Inom försäkringsrätten kan man ställa särskilt höga krav på att borgenären 

(försäkringsbolaget) prövar sin betalningsskyldighet innan ersättning utbetalas. Det bör därför 

finnas ytterst få fall där återkrav kan bli möjliga. Här kan även anföras att ett krav på 

återbetalning torde strida mot god försäkringssed.21 

 
2.3  Preskriptionslagens regler 

Preskriptionslagen (1981:130), hädanefter PreskL, är den lag som innehåller föreskrifter om 

allmän preskription. Lagen är tillämplig på fordringar, både på pengar och på annan 

prestation. 22 Huvudregeln är enligt 2 § att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst. 

Grundas fordran på ett avtal räknas tiden från dagen för avtalet, men är det fråga om ett 

utomobligatoriskt anspråk räknas preskriptionstiden från den dag då den anspråksgrundande 

handlingen företogs.23 Enligt 2 § 2 st. gäller inte huvudregeln för fordringar mot konsumenter, 

utan dessa preskriberas redan efter tre år.  

 

Preskriptionen avbryts enligt 5 § på flera olika sätt; exempelvis genom att gäldenären utfäster 

betalning eller erkänner fordringen på annat sätt, genom att gäldenären får ett skriftligt 

betalningskrav eller genom att borgenären väcker talan vid domstol, eller åberopar fordringen 

hos exekutiv myndighet. Enligt 6 § blir verkan av ett preskriptionsavbrott att en ny 

preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet.  

 

                                                
 
19 Lindskog, s 522 f, jfr Forsström, s 63. 
20 Nordgård, s 44, jfr Lindskog, s 526. 
21 Nordgård, s 44 och Hellner, s 195. 
22 Se 1 § PreskL, samt Lindskog, s 63 f. 
23 Forsström, s 26, Lindskog, s 369 f, samt prop. 1979/80:119 s 89. 
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2.4 Specialpreskription 

2.4.1 Allmänt om specialpreskription 

De allmänna bestämmelserna i PreskL gäller bara så länge det inte finns andra 

preskriptionsregler föreskrivna. Inom exempelvis försäkringsrätten tillämpas så kallad 

specialpreskription.24 Det finns idag ett stort antal stadganden om specialpreskription. Vid de 

utredningar som gjordes inför PreskL:s införande hade man endast möjlighet att göra en 

översikt över de specialpreskriptionsbestämmelser som då fanns, även om det hade varit 

lämpligt med en �ansning�. Lindskog menar att så var fallet och kritiserar den brist på 

samordning som råder mellan de olika bestämmelserna. 25   

 

De regler som finns om specialpreskription har dock inte tillkommit utan reellt behov. En 

anledning till deras tillkomst är att PreskL ansetts otillräcklig. Exempelvis har det på flera 

rättsområden ansetts finnas ett behov av en preskriptionstid som är kortare än tio år, för att 

tillse att skuldförhållanden avvecklas snabbare.26  

 

2.4.2 Lex specialis  

En föreskrift i en specialpreskriptionsbestämmelse gäller istället för de allmänna reglerna. 

Specialbestämmelserna anses generellt uttömmande reglera den fråga som är för handen. Detta 

gör exempelvis att om utgångspunkten för preskriptionstiden inte är densamma som i PreskL, 

anses specialbestämmelsen ta över.27  

 

2.4.3 Subsidiär tillämpning av preskriptionslagen 

När det gäller frågor som inte behandlas i specialbestämmelserna, det vill säga när dessa inte 

är uttömmande, är huvudregeln att de allmänna preskriptionsreglerna skall fylla igen luckorna. 

I vissa fall är dock en sådan tillämpning inte möjlig och en bedömning måste göras i varje 

fall.28 PreskL blir även tillämplig när preskriptionsavbrott skett i enlighet med en 

specialpreskriptionsbestämmelse.29  

                                                
24 Se 1 § PreskL, samt prop 1979/80:119, s 88. 
25 Lindskog, s 129-131. 
26 Lindskog, s 130. 
27 Forsström, s 18. 
28 Forsström, s 21, jfr Lindskog, s 190 f. 
29 Lindskog, s 192, jfr Nilsson/Strömbäck s 177. Se även prop. 1976/77:5, s 188 f. 
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2.4.4 Parallell tillämpning av preskriptionslagen 

För att bedöma om PreskL kan vara tillämplig parallellt med en specialbestämmelse måste 

man se till ändamålet med specialbestämmelsen. Lindskog hävdar att, i ett fall där ändamålet 

med specialpreskriptionsbestämmelsen är att preskriptionstiden skall vara kortare än den 

allmänna, PreskL:s regler kan träda in. Han syftar här på en situation där starttidpunkten för 

preskriptionstiden gör att en fordran kommer att preskriberas efter den tidpunkt då den enligt 

PreskL:s regler skulle ha preskriberats. Rättsläget är dock osäkert på denna punkt. Vad gäller 

de speciella försäkringsrättsliga preskriptionsreglerna så kan en parallell tillämpning av 

PreskL inte accepteras. En sådan tillämpning skulle nämligen innebära att rätten till ersättning 

preskriberades tio år efter försäkringsavtalets tillkomst.30 

 

2.4.5 Preskriptionsavbrott vid specialpreskription 

En specialpreskriptionsbestämmelse anses även uttömmande reglera frågan om 

preskriptionsavbrott. I den övervägande delen av alla specialpreskriptionsbestämmelser 

föreskrivs att borgenären skall väcka talan för att preskriptionsavbrott skall ske31, så är fallet i 

såväl FAL som i KFL och TSL. Talan skall gälla betalningsskyldigheten, men det måste inte 

vara fråga om en fullgörelsetalan, utan det är tillräckligt med en fastställelsetalan.32 Det får 

även anses jämförbart att borgenären bevakar fordringen i gäldenärens konkurs, hänskjuter 

tvisten till skiljemannanämnd, eller vidtar andra rättsliga åtgärder som typiskt sett leder till en 

exekutionstitel, såsom en ansökan om betalningsföreläggande. Här skall påpekas att ett 

hänskjutande till exempelvis Allmänna reklamationsnämnden eller någon av 

försäkringsbranschens nämnder endast är administrativa förfaranden och således inte en 

preskriptionsavbrytande åtgärd.33  

 

Till skillnad från PreskL anges inte i någon specialpreskriptionsbestämmelse vad ett 

                                                
 
30 Lindskog, s 193 f., jfr NJA II 1927 s 407. 
31 Det är då (i enlighet med Lindskogs terminologi) frågan om en så kallad stark specialpreskription. Den svaga 
specialpreskriptionen har den egenskapen att preskriptionsavbrott kan ske utomprocessuellt, t ex att köparen 
enligt 32 § 2 st köplagen skall reklamera för att preskriptionen skall avbrytas. Jag tar här inte upp den svaga 
preskriptionen  ytterligare. Se vidare Lindskog, s 310-313. 
32 Lindskog, s 313. 
33 Lindskog, s 315 f samt Nilsson/Strömbäck s 179. 
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skulderkännande får för verkan. Detta bör dock inte betyda att det inte är möjligt att 

åstadkomma ett preskriptionsavbrott genom ett sådant erkännande. Avgörande är vad 

specialpreskriptionsregeln i fråga har för syfte. Jan Forsström nämner särskilt att ett 

erkännande bör få preskriptionsavbrytande verkan när det är fråga om skadestånds- eller 

försäkringsfordringar.34 HD har i NJA 1984 s 747, angående ett försäkringsbolags 

erkännande, anfört att 
�Det får anses vara naturligt och välgrundat att, om ett försäkringsbolag som har meddelat 

ansvarsförsäkring, medger skadeståndsskyldighet, detta betraktas som ett avstående från en rätt att 

åberopa specialpreskription.� 

HD påpekar även i domen att ett rättsgrunderkännande inte får preskriptionsavbrytande effekt 

om bolaget så anger. Vad som tycks ha varit avgörande i detta fall är att försäkringstagaren 

var en konsument och att det på grund av försäkringsbolagets erkännande av 

skadeståndsskyldigheten inte kunde krävas att han skulle räkna med att någon 

preskriptionsrisk.35 I en nyare dom, NJA 2001 s 486, har HD uttalat att  
�Ett försäkringsbolag kan emellertid också anses ha avstått från att åberopa sådan 

specialpreskription genom att bolaget erkänt sig vara ersättningsskyldigt utan att klargöra sin 

inställning i preskriptionsfrågan.�   

Även detta uttalande tyder på att  om försäkringsbolaget hade angett att erkännandet inte 

skulle ses som preskriptionsavbrytande så hade specialpreskriptionen fortsatt att löpa. 

 

2.5 Preskription av skadestånd 

2.5.1 Allmänt 

Något som i många avseenden ligger försäkringsrätten mycket nära är skadeståndsrätten. På 

båda dessa områden är det bland annat viktigt att skilja mellan sakskada, personskada samt ren 

förmögenhetsskada. Terminologin är även i övrigt till stor del gemensam och regresskrav kan 

bli aktuellt både för ett försäkringsbolag och för andra ersättningsskyldiga. Av denna 

anledning skall jag nu ge en kortare beskrivning av hur skadeståndsanspråk preskriberas. 

 

2.5.2 Preskriptionsreglerna 

Skadeståndskrav är underkastade den allmänna preskriptionen i PreskL. Preskriptionstiden är 

                                                
34 Forsström, s 19 samt Lindskog, s 267 f.  
35 Lindskog, s 272-274. 
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således tio år och har sin början vid fordringens tillkomst. Man måste därför avgöra när 

skadeståndsfordran tillkom, något som PreskL inte omnämner. Det är dock allmänt vedertaget 

att det är tiden för den skadegörande handlingen som är utgångspunkten för preskriptionstiden 

för skadeståndskrav36. Det faktum att en skada kan inträffa först senare är utan betydelse.37 

Visar sig skadan först sedan mer än tio år förflutit från skadedagen kan alltså ingen ersättning 

utkrävas från skadevållaren. Motiveringen till denna regel är att ingen skall behöva räkna med 

att vara skadeståndsskyldig för en handling som företogs mer än tio år tillbaka om 

skadelidanden gör sitt första anspråk först efter tio år.38 Görs däremot anspråk första gången 

efter fem år och andra gången efter elva år har preskriptionsavbrott skett vid det första 

kravet39 och skadelidanden har rätt att utkräva skadeståndet trots att mer än tio år förflutit 

sedan skadedagen.  

 

2.5.3 Behovet av särskilda preskriptionsregler för fördröjda skador 

Preskriptionstiden kan tyckas vara alltför kort med tanke på fördröjda skador40, det vill säga 

skador som visar sig först efter mycket lång tid, men Lindskog menar att det inte är helt lätt att 

specialreglera sådana skador. Ett alternativ är enligt honom att gå ifrån fordringens tillkomst, 

som preskriptionsutlösande faktor, och istället låta dagen då borgenären får rätt att driva in 

fordringen vara avgörande. Genom detta kommer dock både bevisbegränsningsfunktionen och 

anpassningsfunktionen i skymundan. Ett andra alternativ kan enligt Lindskog vara att 

specialreglera vissa områden där det är vanligt att fördröjda skador uppstår. Exempel på 

sådana är produkt- och miljöskador.41  Även detta alternativ ifrågasätts dock med hänsyn till 

att gäldenären utsätts för en �långtgående oklarhet� angående eventuella skadeståndsanspråk.42  

 

                                                
36 Det skall dock observeras att huvudregeln när det gäller skadeståndsanspråk p.g.a. kontraktsbrott inte är att det 
är den skadegörande händelsen som är avgörande för preskriptionstidens början, utan avtalets ingående. Se 
vidare Forsström s 27 f samt Lindskog, s 398. 
37 Hellner/Johansson, s 441, jfr Lindskog, s 389. Se även prop. 1979/80:119, s 39. 
38 Hellner/Johansson, s 441 f. 
39 Om skadelidanden har avbrutit preskriptionen på något av de sätt som 5 § PreskL anvisar. 
40 Lindskog, s 390 med hänvisningar i not 80, bl.a. till ett flertal utredningar och propositioner; se t.ex. prop. 
1979/80:119 s 41. 
41 Se prop. 1979/80:119, s 42. 
42 Lindskog, s 390.  
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3. Försäkringsrättslig preskription 

 
3.1 Allmänt  

3.1.1 Presentation av de försäkringsrättsliga preskriptionsreglerna 

Inom försäkringsrätten finns, som jag omnämnt, tre liknande stadganden om 

specialpreskription: 29 § FAL, 31 § TSL och 39 § KFL. Dessa bestämmelser innehåller dels 

en treårsregel, dels en tioårsregel. Stadgandet i FAL har funnits sedan lagens införande 1927 

och som jag inledningsvis nämnde så bygger de två andra bestämmelserna på regeln i FAL.  

 

Förutom de omnämnda reglerna om tre- respektive tioårspreskription finns ytterligare några 

tidsgränser att hålla reda på. Här kommer dessa endast att omnämnas kortfattat. En av dessa 

tidsgränser är �sexmånadersförlängningen�, som finns i 31 § 2 st. TSL och 39 § 2 st. KFL. 

Denna regel säger att den som anmält en skada inom gällande preskriptionstid alltid har sex 

månader på sig att väcka talan, efter att försäkringsbolaget tagit slutlig ställning i 

ersättningsfrågan. Denna regel gör att den försäkrade inte riskerar att göra rättsförlust om han 

anmält skadan inom tre- eller tioårstiden, men försäkringsbolaget inte slutreglerat skadan inom 

denna tid.43  

 

Ytterligare tidsgränser återfinns i 30 § 1 och 2 st. FAL. I paragrafens 1 st. regleras den 

situationen att försäkringsbolaget vill tillämpa en kortare preskriptionstid44 än den som 

regleras i 29 §. Denna kortare preskriptionstid får åberopas bolaget, endast om detta skriftligen 

förelagt den ersättningsberättigade att anhängiggöra talan. Den ersättningsberättigade skall 

sedan ha minst sex månader på sig att väcka talan, efter att han fått del av föreläggandet. Gör 

han inte detta kan försäkringsbolaget alltså åberopa den förkortade preskriptionstiden. I 30 § 2 

st. stadgas att försäkringsbolaget kan göra sin ansvarighet beroende av att den 

ersättningsberättigade framställer anspråk inom viss tid. Regeln säger att bolaget kan 

föreskriva att ett sådant anspråk skall framställas inom sex månader från det att den 

skadelidande fått kännedom om sin fordran. Denna regel skall jämföras med 21 § 1 st. FAL, 

                                                
 
43 Se Utterströms kommentar i Karnov, not 104 till 39 § KFL. 
44 Denna möjlighet finns inte i KFL och TSL, preskriptionsreglerna i dessa bestämmelser är tvingande. Se 31 § 3 
st. TSL och 3 § KFL. 
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som stadgar att den som vill framställa anspråk, utan uppskov skall meddela 

försäkringsbolaget om försäkringsfallet. Försummar den ersättningsberättigade detta kan 

bolaget bli helt eller delvis befriat från ansvar, om försummelsen har länt försäkringsbolaget 

till men. Även om bolaget inte intagit ett villkor, som säger att den skadelidande skall 

framställa anspråk inom sex månader från kännedomstidpunkten, har den som vill kräva 

ersättning alltså en viss skyldighet att inte dröja för länge med meddelandet om att 

försäkringsfall inträffat. Slutsatsen man kan dra av de försäkringsrättliga preskriptions- och 

preklusionsreglerna är att det är många tidsgränser en försäkringstagare skall känna till, för att 

inte riskera att bli utan ersättning. Lagtexten i FAL är dessutom mycket ålderdomlig och inte 

särskilt lättläst ens för en jurist.    

 

3.1.2 Motiven till specialpreskriptionen inom försäkringsrätten 

Man kan naturligtvis fråga sig vad som har motiverat en specialreglering gällande preskription 

av försäkringsersättning. I förarbetena till FAL anförs att rättsförhållandets natur gör att en 

slutlig uppgörelse om ersättning inte skall kunna uppskjutas alltför länge. Försäkringsbolaget 

måste fullständigt kunna överblicka sin ekonomiska ställning för att kunna driva sin 

försäkringsverksamhet på ett ordnat sätt samt ges möjligheter att teckna återförsäkring. Vidare 

påpekas att rättsutredningen blir svår att företa om ersättningskrav ställs efter lång tid. Av 

dessa anledningar föreslogs i förarbetena till FAL en kortare preskriptionstid än enligt 

allmänna regler,45 det vill säga att talan skall väckas inom tre år från det att den 

ersättningsberättigade fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande. 

 

Lindskog hävdar dock att behovet av en kortare preskriptionstid för fordringar på 

försäkringsersättning inte är helt tydligt. Den ersättningsberättigade har knappast något 

�taktiskt intresse� av att vänta med att framställa anspråk. Vidare menar han att det normalt 

inte har någon betydelse för försäkringsbolaget om detta får kännedom om anspråket först 

efter avsevärd tid. Vad som dock talar för behovet av en kortare preskriptionstid är att 

bevisningen främjas om ärenden hanteras på ett tidigt stadium. Detta är dock inte specifikt för 

försäkringsfordringar, utan gäller i största allmänhet.46 Även Erland Strömbäck ställer sig 

                                                
45 NJA II 1927, s 405. 
46 Lindskog, s 179. 
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kritisk till hållbarheten av motiven till korttidspreskriptionen. Han menar att treårstiden är för 

kort med hänsyn till att dagens personskadefall i hög grad är komplicerade. Skadelidandens 

intresse av att erhålla ersättning även för fördröjda skador torde enligt Strömbäck väga tyngre 

än försäkringsbolagens intresse av att snabbt få skadan slutreglerad.47 Lämpligheten hos 

dagens regler om preskription på försäkringsrättens område kan alltså diskuteras, vilket också 

görs bland både myndigheter och organisationer. Arbete pågår för att införa en ny 

försäkringsavtalslag, se mer om detta under avsnitt 3.5. 

 

3.2 Treårstiden 

3.2.1 Allmänt 

Enligt såväl 29 § FAL som 39 § KFL och 31 § TSL är huvudregeln att en fordran på 

försäkringsersättning preskriberas tre år efter att den ersättningsberättigade fick kännedom om 

att fordringen kunde göras gällande. För att fordringen inte skall preskriberas krävs att talan 

väcks48 inom treårstiden. Vad denna kännedom skall avse sägs ingenting om i lagtexten och 

inte heller i förarbetena. Detta har gjort att många olika tolkningar har utvecklats på denna 

punkt och att ämnet har diskuterats livligt i den juridiska litteraturen. 

 

3.2.2 Diskussionen i doktrinen 

Håkan Nial ansåg redan 1964 att preskriptionen skall inträda tre år efter att försäkringshavaren 

fick kännedom om att förutsättningar föreligger för att anhängiggöra en fullgörelsetalan. Detta 

innebär i normalfallet att preskriptionen infaller tre år efter att han blivit varse om att 

försäkringsfall inträffat.49 Ulf K Nordenson har anfört att kännedomstidpunkten inte bara 

innebär att den skadelidande skall ha fått kännedom om att han lider en skada och därför har 

en fordran på ersättning, utan att han även skall ha kännedom om vem han äger rikta anspråk 

mot.50 Nordenson ansluter inte till Nials åsikt om att förutsättningar för att kunna väcka 

fullgörelsetalan skall vara för handen, utan menar att det räcker att en fastställelsetalan51 kan 

                                                
47 Strömbäck, 2000, s 296. 
48 Preskriptionsavbrott kan även ske på vissa andra sätt, se avsnitt 2.4.5. 
49 Nial, s 272 f. 
50 Nordenson 1996, s 225. 
51 En fullgörelsetalan innebär, enligt RB 13:1, ett åläggande för svaranden att fullgöra något och kan enligt 
huvudregeln bara väckas om tiden för fullgörelsen har inträtt, d v s att fordran har förfallit. För att en 
fastställelsetalan skall kunna väckas krävs att det råder ovisshet om ett visst rättsförhållande och att denna 
ovisshet leder till förfång, RB 13:2. 
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väckas52. Edmund Gabrielsson anser att det inte är lämpligt att använda denna tidpunkt som 

utgångspunkt för treårspreskriptionen och hänvisar bland annat till NJA 1997 s 9753, där HD 

inte tagit fasta på denna tidpunkt.54 

 

Gabrielsson anför vidare att försäkringsbolagen i nämndeärenden normalt hävdar att 

treårstiden skall räknas från den tidpunkt då de allra första besvären uppkommer efter en 

olycka. Den skadade har då enligt försäkringsbolagen möjlighet att väcka fastställelsetalan 

avseende ersättning för alla skador som olyckan orsakat, alltså även vad gäller skador som 

visar sig först senare, exempelvis whiplashskador. Denna uppfattning motsätter sig 

Gabrielsson och anför att eftersom det anses legitimt att dela upp sina ersättningsanspråk i 

flera poster, och till och med föra talan om dessa i skilda rättegångar, bör det även vara så att 

posterna preskriberas separat.55 En ersättningsberättigad kan få kännedom om att han kan 

kräva ersättning för sveda och värk i omedelbart samband med olyckan, men bli varse om att 

han har rätt till ersättning för andra skador, exempelvis för en whiplashskada, först flera år 

senare. Är det då rimligt att alla skador skall �klumpas samman� och att ersättningsanspråk 

även för whiplashskadan preskriberas tre år efter att den ersättningsberättigade fick kännedom 

om att han hade en fordring på grund av sveda och värk?  

 

3.2.3 Utvecklingen i rättspraxis 

I NJA 1997 s 97 tillämpade HD treårspreskriptionen i 29 § FAL på följande sätt:  
H hade ramlat ner från en stege och slagit huvudet i en dörrkarm. Han drabbades efter olyckan av 

ryggvärk samt av psykiska besvär, men trodde enligt uppgift först att dessa besvär var övergående. 

Samma år som olyckshändelsen sjukskrevs dock H samt genomgick en neurologisk undersökning. 

Talan om ersättning väcktes inte förrän nära fyra år efter att olyckan skett och frågan var om H haft 

kännedom om fordran mer än tre år före talans väckande. HD konstaterade till en början att 

förarbetena inte ger mycket ledning angående hur kännedomsrekvisitet skall tolkas och anförde 

sedan: 

�Även om H(---) efter fallet inledningsvis kan ha trott att han skulle bli frisk och att han 

inte lidit någon skada som kunde ersättas genom försäkringen, måste han efter 

sjukskrivningen och allra senast när resultaten av den neurologiska undersökningen förelåg 

                                                
52 Nordenson 1996, s 228. 
53 Se avsnitt 3.2.3. 
54 Gabrielsson, s 117. 
55 Gabrielsson, s 117 f. 
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anses ha haft sådan kännedom om sin möjlighet att göra anspråk på ersättning enligt 

olycksfallsförsäkringen att preskriptionstiden började löpa.� 

H:s anspråk ansågs med andra ord preskriberat, eftersom han inte väckt talan inom tre år från det att 

han fick kännedom om fordringen. Detta var det första viktiga fallet angående treårspreskriptionen, 

som togs upp till prövning i HD. 
 

I NJA 2000 s 285, som rörde treårstiden i 31 § (dåvarande 28 §) TSL uttalade HD att  
den skadelidande i vart fall skall ha fått �kännedom om  de faktiska förhållanden som grundar rätten 

till ersättning�. HD anför vidare att detta kännedomskrav, bland annat gällande orsakssambandet, 

inte bör få luckras upp. Detta motiverades med att preskriptionsavbrott inte kan ske genom ett krav 

mot försäkringsbolaget, utan att den ersättningsberättigade är hänvisad till att väcka talan mot 

bolaget, vilket innebär en stor ekonomisk risk för den ersättningsberättigade. 

 

HD gjorde i detta fall även ett uttalande om det som påståtts i litteraturen, nämligen att 

preskriptionstiden i vissa fall börjar löpa redan när den skadelidande har kännedom om att han kan 

föra en fastställelsetalan mot försäkringsbolaget. Men att väcka talan om att bolaget skall betala 

ersättning för framtida skador som kan vara orsakade av en inträffad skadehändelse får inga 

speciella konsekvenser för någon av parterna. Preskriptionen bör därför endast inträda för de besvär 

som den skadelidande kunnat lägga till grund för en fastställelsetalan sedan minst tre år. Här görs 

alltså ett uttalande om att skador kan delas upp och preskriberas vid olika tidpunkter. I fallet ansågs 

den skadelidande mer än tre år före det att talan väcktes ha haft kännedom om att hon hade rätt till 

ersättning för sveda och värk. Hon ansågs däremot inte ha haft sådan kännedom angående annan 

fordran på ersättning och försäkringsbolaget ansågs därför skyldigt att betala ut ersättning till den 

skadelidande, utom den del som avsåg sveda och värk. 

 

Även NJA 2001 s 93 rörde tillämpningen av den treåriga preskriptionen i 31 § TSL:  
HD uttalade att treårstiden börjar löpa �så snart den ersättningsberättigade har kännedom om de 

faktiska förhållanden som grundar rätten till ersättning.�. HD gör i detta fall även klart att det 

förhållande att den skadelidande inte förstått att han kunnat utnyttja sin försäkring inte har någon 

inverkan på frågan om utgångspunkten för preskriptionstiden. Det räcker alltså med att den 

skadelidande blivit införstådd med sambandet mellan olyckan och skadan. Detta innebär en 

förändring mot vad HD tidigare uttalat i NJA 1997 s 97 56, innebärande en hårdare bedömning för 

den ersättningsberättigade.  

 

                                                
 
56 Se det citerade stycket ovan från detta rättsfall: ��anses ha haft sådan kännedom om sin möjlighet att göra 
anspråk på ersättning enligt olycksfallsförsäkringen�� 



 25

 

Med hänvisning till NJA 2000 s 285 kom HD även i detta fall fram till att skador kan delas upp i 

olika poster som preskriberas vid olika tidpunkter. Den ersättningsberättigade i detta fall fick 

ersättning för lyte och men samt olägenheter för bestående invaliditet, medan fordran på sveda och 

värk ansågs preskriberad. 

 

3.2.4 Slutsatser 

Domstolarna har inte alls tagit fasta på Nials åsikt om att det är tidpunkten då en 

fullgörelsetalan kan väckas som skall vara avgörande, utan vad som diskuterats är istället vad 

Nordenson framhållit, den tidpunkt då fastställelsetalan är möjlig.57 Slutsatsen som HD drar är 

dock att denna regel bara är tillämplig i vissa fall. Istället klargör HD att utgångspunkten till 

preskriptionen skall knytas till den tidpunkt då den skadelidande får kännedom om att hans 

besvär kan läggas till grund för ett anspråk på ersättning. Denna kännedom skall omfatta alla de 

faktiska omständigheter som grundar rätten till ersättning. Det räcker alltså inte med misstankar 

eller vaga antaganden från den ersättningsberättigade för att kännedomsrekvisitet skall anses 

uppfyllt, utan det krävs i princip att den skadelidande genom ett läkarbesked blir varse om 

sambandet mellan skadan och olyckstillfället. Däremot har det ingen betydelse att den 

skadelidande inte förstått att försäkringen kunde utnyttjas på grund av skadefallet. 

 

Den kritik som bland andra Gabrielsson har riktat mot försäkringsbolagens uttalanden om att 

alla skador preskriberas vid samma tidpunkt, har fångats upp av HD, som i NJA 2001 s 93 till 

och med hänvisar till Gabrielsson. HD har därmed klarlagt att preskriptionen kan inträffa vid 

olika tidpunkter för olika besvär.  

 

Av rättsfallen kan även dras slutsatsen att vad som i praxis fortfarande är en obesvarad fråga 

är vad som blir konsekvensen av att den skadelidande inte vet vem han skall rikta sina 

ersättningskrav mot58, eller kanske inte ens är medveten om att det finns en försäkring att 

kräva ersättning från.59 Frågan är också hur höga krav man kan ställa på den skadelidandes 

efterforskningar, i ett fall där han inte vet vem som är rätt gäldenär. 

                                                
 
57 Se not 54. 
58 Se bl.a. Nordenson 1996, s 216 samt Gabrielsson, s 113. 
59 Se NJA II 1927, s 406. 
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3.3 Tioårstiden 

3.3.1 Allmänt 

Även den tioåriga preskriptionstiden återfinns i både 29 § FAL, 39 § KFL och 31 § TSL. 

Denna är subsidiärt tillämpbar60 till den treåriga. Jag kommer att beskriva förhållandet mellan 

tre- och tioårspreskriptionen utförligare nedan (se 3.4). Tioårspreskriptionen tillkom med 

hänsyn till de fall där den ersättningsberättigade inte får kännedom om att fordringen kan 

göras gällande förrän efter lång tid.  

 

3.3.2 Uttalanden i förarbeten 

Enligt förarbetena var syftet att tioårstiden skulle införas såsom en yttersta gräns för rätten att 

framställa anspråk på försäkringsersättning. I ett första förslag var denna subsidiära 

preskriptionstid satt till fem år, men lagutskottet ställde sig mot detta och ansåg att det inte 

fanns tillräcklig anledning att tillämpa en kortare tid än den allmänna preskriptionstiden på tio 

år. Vidare sades, som jag nämnt, att rättsförhållandets natur kräver att det inte dröjer alltför 

länge innan en slutlig uppgörelse nås mellan parterna. Man framhävde vikten av att 

försäkringsbolaget skall kunna ha fullständig överblick över sin ekonomi, samt utan svårighet 

kunna �ordna mellanhavandet med återförsäkringsgivarna�. Om utgångspunkten till 

tioårspreskriptionen, det vill säga den tidpunkt då fordran tidigast kunnat göras gällande, sägs 

ingenting i förarbetena. Jag skall nu redogöra för de tolkningsproblem som denna oklarhet har 

vållat. 61 

 

3.3.3 Diskussionen i doktrinen 

Nordenson skriver, i Vänbok till Erland Strömbäck från 1996, att många inom 

trafikförsäkringsbranschen är av den uppfattningen att tioårsfristen i 31 § TSL löper från 

dagen för skadehändelsen. Han menar att det inte kan uteslutas att denna uppfattning till viss 

del har sin grund i vad han anförde i sin kommentar till TSL, som utgavs 1977. Nordenson 

menar att han i lagkommentaren begick ett allvarligt tankemisstag eller ett förbigående.62 I 

lagkommentaren diskuterade han tioårspreskriptionen och dess utgångspunkt och kom fram 

till att:  

                                                
60 Se Nordenson 1977, s 435. 
61 NJA II 1927, s 405-407. 
62 Nordenson 1996, s 214 f. 
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�De speciella preskriptionsbestämmelserna i 29 § FAL och i 28 § (nuvarande 31 §, min 

anmärkning) TSL obestridligen syftat till att särskilt starkt begränsa den tid under vilken ett 

fordringsanspråk enligt respektive lag skall kunna göras gällande, dvs att statuera en kortare 

preskriptionstid än den som annars skulle gälla enligt allmänna regler.�  
Han anförde vidare att �den rättspolitiska målsättningen� med dessa särskilda 

preskriptionsbestämmelser medförde att en fordran på trafikskadeersättning under alla 

förhållanden preskriberades tio år efter det att fordringen uppkom, trots att den �tekniska 

utformning� reglerna fått gör att preskriptionstiden i vissa fall blir längre än den allmänna.  

Därmed menade han att preskriptionen alltid skulle inträda senast tio år från fordringens 

uppkomst, även om tio år då inte förflutit från det att fordringen tidigast kunde göras 

gällande.63 Denna tolkning leder till att lagens ordalydelse inte kommer att följas. Det är mot 

denna bakgrund inte konstigt att det blivit en spridd uppfattning att den yttersta 

preskriptionstiden är tio år från skadehändelsen, i och med att det oftast är vid denna som 

fordran anses uppkomma. 

 

Detta tankemisstag har Nordenson alltså haft för avsikt att rätta till, varför han i den nämnda 

vänboken anför att tioårstiden inte kan börja löpa tidigare, men väl senare, än den allmänna 

preskriptionstiden. Han menar att den situation, då den tioåriga specialpreskriptionen kan löpa 

ut senare än vad den allmänna preskriptionstiden skulle ha gjort, är då skadeverkningarna av 

en olycka visar sig först när tio år eller mer har gått sedan skadehändelsen.64 Vad lagstiftaren i 

själva verket har gjort är alltså inte att förkorta den allmänna preskriptionstiden, utan att 

förlänga den, i vissa fall med avsevärd tid. 

 

Strömbäck anför att tidsangivelsen är objektiv, vilket innebär att den skadelidandes kännedom 

om omständigheterna är utan betydelse för preskriptionstidens utgångspunkt. Han hänvisar 

bland annat till ett uttalande från trafikskadenämnden om att tioårstiden börjar löpa först när 

den �ersättningsgrundande effekten har gett sig till känna och blivit påvisbar�. Vidare anför 

han att det är viktigt att inte ta hänsyn till några subjektiva moment vid beräkningen av 

tioårstiden, till skillnad från när utgångspunkten för treårstiden skall bestämmas. För 

                                                
 
 
63 Nordenson 1977, s 436. 
64 Nordenson 1996, s 214. 
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tioårspreskriptionens utgångspunkt är det inte avgörande när en skada konstaterats av till 

exempel en läkare, eller vid vilken tidpunkt den skadelidande blev medveten om 

orsakssambandet mellan olycka och skada, utan endast när skadan faktiskt visade sig.65 

Strömbäck menar att försäkringsbolagen, när de hävdar att det är skadedagen som skall utgöra 

utgångspunkt för tioårspreskriptionen, klamrar sig fast alltför mycket vid vad som gäller inom 

skadeståndsrätten.66  

 

Gabrielsson anför att Trafikskadenämnden67 flera gånger, bland annat i ett uttalande från 1997, 

kommit till slutsatsen att tioårstiden börjar löpa först då den ersättningsgrundande effekten har 

gett sig till känna och blivit påvisbar. För att åskådliggöra förvirringen på området nämner han 

även ett rättsfall från samma år där både tingsrätten och hovrätten, utan någon särskilt 

ingående motivering, kommer fram till att dagen för skadehändelsen skall ses som 

utgångspunkten för den tioåriga preskriptionen. Vidare konstaterar Gabrielsson att, om 

tioårstiden skall räknas från tiden då en skada blivit påvisbar, uppstår det svåra 

tolkningsproblem vid exempelvis whiplashskador. Han åsyftar då särskilt fall där besvär 

uppkommer redan i samband med olyckan, men sedan försvinner helt för en tid, för att sedan 

efter lång tid återkomma och utvecklas till kroniska och invalidiserande. Den slutsats han drar 

är att i sådana skadefall bör startpunkten för tioårstiden rimligen vara den tidpunkt då besvären 

förstärks och blir invalidiserande. Det är först vid denna tidpunkt som en fordran på ersättning 

för lyte och men kan göras gällande.68 Denna uppfattning tycks sammanfalla ganska väl med 

vad som nu fastslagits i Trafikskadefallen. Det bör ofta vara först när besvären blir så 

allvarliga att den skadelidande blir invalidiserad som man kan konstatera att det är fråga om en 

ersättningsberättigande whiplashskada (se HD:s slutsats om utgångspunkten för preskriptionen 

i del II i Trafikskadefallen). Gabrielsson anför dock även att det finns andra typer av fall där 

preskriptionstiden skall räknas från olycksdagen, nämligen sådana där det redan då går att 

konstatera att skadan som uppstått är så allvarlig att den kommer leda till invalidisering.69 

 

 

                                                
65 Strömbäck, 2000, s 294. 
66 Strömbäck, 2000, s 292, se även Utterström, s 15. 
67 Se vidare om försäkringsnämndernas praxis nedan, under 3.3.5. 
68 Gabrielsson, s 111 f. 
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I en artikel i NFT 1/2002 kommer Yvonne Nordgård till slutsatsen att tioårsgränsen borde 

räknas från olycksdagen oavsett om skadan visar sig långt senare. Detta ställningstagande gör 

hon med hänsyn till regelns ordalydelse, bakomliggande motiv samt rättspolitiska 

överväganden. Hon pekar på att syftet med tioårsregeln enligt förarbetena var att sätta en 

yttersta gräns för när en försäkringsersättning kan utkrävas. Hon framhäver även att reglerna 

är mycket oklara och att det finns stor risk att de kan tolkas på sätt som står emot vad 

lagstiftaren avsett. Därför finns enligt hennes mening ett stort behov av att precisera hur regeln 

skall tillämpas, men hon anser att försäkringsbolagens behov av ekonomisk överblick inte 

skall få stå i förgrunden vid denna precisering.70  

 

Lindskog menar att det på grund av den tioåriga försäkringspreskriptionens längd rent 

psykologiskt är lätt att presumera att dennas startpunkt sammanfaller med den allmänna 

tioåriga preskriptionens. Vad som dock enligt Lindskog talar emot denna presumtion är dock 

att den försäkringsrättsliga tioårsreglen då inte skulle få någon självständig betydelse samt att 

en sådan startpunkt skulle strida mot tioårsregelns ordalydelse.71  

 

Lindskog har i den nya upplagan från 2002 av sin bok om preskription även kommenterat 

Trafikskadefallen. Han menar att det genom dessa fall numera är klart att tioårspreskriptionen 

inte har sin utgångspunkt i dagen för skadehändelsen. HD har som bekant kommit till 

slutsatsen att tiden skall börja löpa först när skadan har visat sig. Här kan man enligt min 

mening helt klart ställa sig frågan vad som skall läggas i detta rekvisit. Denna fråga ställer sig 

även Lindskog varvid han undrar om skadan måste vara �okulärt iakttagbar� eller om det är 

tillräckligt att den faktiskt har uppkommit. Han menar att ett krav på att skadan måste vara 

okulärt iakttagbar för att tioårspreskriptionen skall börja löpa i princip skulle innebära att 

denna startpunkt skulle sammanfalla med treårstidens, varför ett sådant krav inte bör 

uppställas. Avgörande bör istället enligt Lindskog vara att skadehändelsen faktiskt har medfört 

en skada och det bör enligt hans åsikt därför inte heller ställas några krav på att den 

ekonomiska effekten av skadan kan utredas, för att skadan skall anses kunna göras gällande. 

Lindskog menar att detta med andra ord skulle kunna uttryckas så att omständigheterna 

                                                                                                                                                    
69 Gabrielsson, s 112. 
70 Nordgård, s 58. 
71 Lindskog, s 459, not 267. 
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objektivt sett skall vara sådana att de kan grunda en talan.72 Vad gäller HD:s resonemang i 

rättsfallet, i den delen där HD ställer de tre alternativa utgångspunkterna mot varandra (se mitt 

referat av Trafikskadefallen under avsnitt 1.1) anser Lindskog att domstolen förbiser ett 

mycket viktigt argument. Det han avser är att preskriptionstiden bör utgå från  en tidpunkt som 

är relativt lätt att bestämma.73  

 

3.3.4 Försäkringsbranschens uppfattning 

Den uppfattning som länge varit rådande inom försäkringsbranschen är att tioårsfristen börjar 

löpa redan från dagen för skadehändelsen.74 I ett av Trafikskadefallen, del I, inhämtades i HD 

yttrande från Sveriges Försäkringsförbund. Förbundet anförde att det inom 

försäkringsbranschen finns en bestämd gemensam åsikt om att den tioåriga preskriptionstiden 

börjar löpa vid själva olyckstillfället. Denna ståndpunkt kommer enligt förbundet till uttryck 

hos försäkringsbolagen såväl i den löpande skaderegleringen som i premieberäkning, 

reservsättning samt återförsäkring. Även de båda försäkringsbolag som var parter i 

Trafikskadefallen anförde att det var skadedagen som skulle räknas som utgångspunkt. 

 

Försäkringsförbundet har vidare vitsordat att personskador till följd av trafikolyckor sällan ger 

sig till känna så sent att tioårspreskriptionen blir aktuell. Bolagens reservsättning utgår dock 

från att ersättningskrav framställs inom tio år från olycksdagen och förbundet har anfört att det 

skulle bli mycket besvärande om bolagen tvingades skapa reserver för ersättningskrav, som 

kan komma under en obegränsad framtid. I sådana fall uppkommer dessutom problem med 

återförsäkring, som inte kan tecknas för ett obegränsat ersättningsansvar.75  

 

Strömbäck anför en rad argument emot de som framkommit i förbundets yttrande. Han menar 

till att börja med att branschens ställningstagande inte stämmer överens med lagtextens 

lydelse. Förbundets vitsordande av att personskador relativt sällan visar sig mer än tio år från 

olyckstillfället anser han dessutom tala för att frekvensen bör avta allteftersom åren går efter 

att tio år passerat. Han påpekar även att det med åren blir allt svårare att påvisa kausaliteten 

                                                
72 Lindskog, s 459 f. 
73 Lindskog, s 460, not 268. 
74 Utterström, s 15. 
75 Strömbäck, 2000, s 293. 
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mellan en olycka och en skada som visar sig mycket sent. Strömbäck kritiserar även 

försäkringsbranschens argument att bolagen kan få krav långt in i framtiden i det att de ändå 

har att räkna med sådana krav beroende bland annat på den risk som finns för att en redan 

utbetalad ersättning skall omprövas.76 Det skall påpekas att detta argument från Strömbäcks 

sida endast är direkt hållbart när det gäller trafikskadeersättning, samt ersättning som betalats 

ur ansvarsförsäkring. TSL innehåller ett särskilt stadgande (9 §) som säger att vissa regler i 

SkstL skall tillämpas även på trafikskadeersättning. Bland dessa finns 5 kap. 5 § SkstL, som 

behandlar rätten till omprövning av ersättning. Denna regel är tillämplig även på ersättning 

som betalas ur ansvarsförsäkring, eftersom denna försäkring avser att täcka just 

försäkringstagarens skadeståndsskyldighet. När det gäller ersättning som betalas ur 

exempelvis en olycksfallsförsäkring finns ingen lagstadgad rätt till omprövning. 

 

Som jag nämnt i inledningen av uppsatsen är en orsak till att preskriptionsfrågorna i allt högre 

uträckning prövas i nämnder och domstolar att det blivit allt vanligare att försäkringsbolagen 

åberopar preskription. En trolig orsak till detta är att försäkringsbolagen börjat uppfatta 

tolkningsproblemen som ohållbara och därför gjort preskriptionsinvändningar allt oftare för att 

slutligen få till en rättslig prövning i högsta instans. En önskan om ett ställningstagande från 

HD har även uttalats i doktrinen, av bland andra Utterström och Gabrielsson77. 

 

3.3.5 ARN:s och villkorsnämndernas praxis 

ARN :s praxis har genom åren inte varit enhetlig.78 Det har dessutom rått delade meningar 

mellan ledamöterna om tolkningen av preskriptionsbestämmelserna. Utterström har vid en 

genomgång av praxis från nämnden upptäckt att en och samma fråga avgjorts på motstridiga 

sätt vid olika sammanträden.79 Detta måste enligt min mening ses som ett relativt allvarligt 

problem. Särskilt eftersom ARN är en nämnd dit konsumenter ofta vänder sig för att få 

klarlagt vad de har rätt att kräva av en näringsidkare. Nämnden har dock under år 2000 hållit 

flera sammanträden för att försöka komma fram till en gemensam ställning i principfrågorna.80 

                                                
76 Strömbäck, 2000, s 293.  
77 Utterström, s 4 och Gabrielsson, s 103. 
78 Strömbäck, 2000, s 292. 
79 Utterström, s 3. 
 
80 Utterström, s 3. 
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Enligt Utterström har de allra flesta fall i ARN rört treårsregeln81, en slutsats som även jag har 

dragit efter att ha studerat nämndernas fall. Här följer dock två exempel på ärenden hos ARN 

som rörde tioårstiden. Fallen behandlades under samma år, men bedömdes olika. 

 
ARN:s ärende 1999-3637 rörde ersättning från en trafikförsäkring. Den skadelidande var med om 

en trafikolycka i augusti 1988 och anmälde till försäkringsbolaget i december 1998 att han 

drabbats av en whiplashskada som orsakats av olyckan. Skadelidanden anförde vidare att han haft 

besvär i nacken ända sedan olyckan inträffade. Från och med januari 1998 hade han fått 

sjukpension på grund av nackbesvären. Nämnden ansåg att fordran var preskriberad eftersom mer 

än tio år förflutit sedan trafikolyckans inträffande. 

 

I ärende 1999-0494 var fråga om ersättning från en gruppolycksfallsförsäkring. Skadelidanden 

hade drabbats av en knäskada 1983, som hon fått ersättning för 1989. Hon återkom sedan till 

försäkringsbolaget 1997 med begäran om mer ersättning, efter att en läkare samma år konstaterat 

att skadan var allvarlig och eventuellt krävde operation. Bolaget åberopade tioårspreskription. 

Nämnden kom fram till att preskriptionstiden bör räknas från den dag då skadeeffekten visar sig, 

vilket i detta fall ansågs vara vid läkarbesöket 1997. Bolaget rekommenderades således att 

frånfalla sin preskriptionsinvändning. (Två ledamöter, från försäkringsbranschen, var skiljaktiga 

och menade att det vara olycksdagen som var avgörande för beräkningen av preskriptionen.) 

 

Även i försäkringsbranschens olika villkorsnämnder har det funnits meningsskiljaktigheter 

mellan ledamöterna och de flesta fallen på preskriptionsområdet har liksom i ARN rört 

treårsfristen.82 Även här kan jag dock återge några fall som rört tioårstiden: 

 
I Skadeförsäkringens Villkorsnämnds fall nr 49/1999 var fråga om ersättning från en 

villahemförsäkring. 1988 upptäckte ägaren till villan en vattenskada i badrummet. Reparation 

skedde på villaförsäkringens bekostnad under samma år. 1999 gjordes en ny anmälan, sedan 

hussvamp upptäckts i villan, vilken ägaren hävdade hade orsakats av vattenläckan 1988. 

Försäkringsbolaget hävdade att anspråket var preskriberat, med hänvisning till att mer än tio år 

hade gått från den ursprungliga skadedagen. Nämnden framhåller att det är väl förenligt med 

lagtextens ordalydelse (i detta fall 29 § KFL) att utgångspunkten för tioårsfristen utgörs av 

skadedagen. I detta fall började preskriptionstiden alltså att löpa 1988, vilket innebär att fordran 

preskriberats 1998. Nämnden ansåg således att bolaget kunde hålla fast vid sin 

preskriptionsinvändning. 

                                                
81 Utterström, s 17. 
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Även i två äldre fall, nr 60/1985 och nr 41/1988 kom nämnden fram till att tioårsfristen skall 

räknas från skadetillfället. Båda fallen rörde, precis som det ovan refererade, villahemförsäkring. I 

dessa fall var utlåtandet från nämnden mycket kortfattat, varför det inte går att säga något om hur 

nämnden resonerat.   

 

Trafikskadenämnden (TSN) har i ett yttrande 1997, i motsats till de utlåtanden som jag nu 

redovisat, hävdat att den tioåriga preskriptionstiden börjar löpa först sedan skadan gett sig till 

känna och blivit påvisbar. Enligt Gabrielsson har nämnden även innan detta yttrande gett uttryck 

åt denna uppfattning.83  

 

Här skiljer sig TSN:s uttalanden från den uppfattning som Skadeförsäkringens Villkorsnämnd 

har givit uttryck för. Frågan är om detta har någon betydelse såtillvida att olika tolkningar 

skall tillämpas gällande person- respektive sakskadeförsäkringar? Detta problem kommer att 

tas upp till ytterligare diskussion under 4.2 och 4.3. 

 

3.4 Sambandet mellan tre- och tioårspreskriptionen 

För att kunna förstå sig på preskriptionsreglerna i försäkringsrätten är det viktigt att man har 

en uppfattning om hur de två fristerna samspelar. I kommentaren till KFL från 1984 skriver 

författarna84 att det för att tioårspreskriptionen skall bli aktuell krävs att den 

ersättningsberättigade får vetskap om sin fordran senare än sju år efter den tidpunkt då den 

tidigast hade kunnat göras gällande. Annars tillämpas alltid treårspreskriptionen.85 Detta 

uttalande är inte helt lättsmält och för att det skall bli lite enklare att ta det till sig skall jag 

nedan beskriva det med hjälp av en tidsaxel.  

 

Först skall dock anmärkas att angående utgångspunkten för tioårspreskriptionen (se den 

kursiverade texten i ovanstående stycke) uttalade författarna i lagkommentaren att denna i 

allmänhet sammanfaller med tidpunkten för skadefallet. De påpekar dock att skadeeffekten vid 

personskador ibland visar sig långt senare. �Fordringen kan då uppenbarligen göras gällande 

                                                                                                                                                    
82 Utterström s 17. 
83 Gabrielsson, s 111. 
84 Erland Strömbäck och Edvard Nilsson. 
85 Nilsson/Strömbäck, s 180. 
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först sedan denna skada har visat sig.�.86 Detta uttalande gjordes som jag nämnt redan 1984, 

men enligt min uppfattning tycks det stämma mycket väl överens med den slutsats HD kom 

till i Trafikskadefallen. Författarnas ord om sambandet mellan tre- och tioårspreskriptionen har 

därför fått ligga till grund för illustrationen nedan. 

 

 

      
   Scenario 1    Scenario 2 
  _______________∧ ______________    __________∧ __________ 
        
  Kännedom 3-årspreskription  Kännedom 10-årspreskr. 
 om fordran inträder  om fordran inträder  
Olycksfall  (1,5 år från B) (3 år från C)   (7,5 år från B) (2,5 år från F) 
�|��������|�������|�������������������|�������������������|����|�������������|→ 
 A B C D E F G 
 Skada   7 år från B |
 visar sig   ↑ | 
 ↑    Efter denna tidpt. | 
 Den tidpunkt då kommer 10-årsregeln. | 
 �fordran tidigast  att successivt avkorta | 
 hade kunnat  3-årstiden. | 
 göras gällande� | 
 ___________________________________________   ___________________________________________________  
 ∨  
 Den 10-åriga preskriptionstiden;  

 �den yttersta gränsen� 

 

 

Scenario 1: Den skadelidande får reda på att han har en fordran ett och ett halvt år efter det att 

den tidigast hade kunnat göras gällande. Treårspreskriptionen ligger då inom ramen för 

tioårspreskriptionen, bara fyra och ett halvt år har passerat sedan fordran tidigast hade kunnat 

göras gällande (utgångspunkten för tioårspreskriptionen). 

 

Scenario 2: Den skadelidande får kännedom om sin fordran mot försäkringsbolaget först sju 

och ett halvt år från det att den tidigast hade kunnat göras gällande. Treårspreskriptionen 

ligger utanför tioårstidens ram. Tioårstiden, som är den yttersta gränsen, kommer att reducera 

preskriptionstiden så att den skadelidande i detta fall bara har två och ett halvt år, räknat från 

kännedomstidpunkten, på sig att göra anspråk på ersättning. 

                                                
86 Nilsson/Strömbäck, s 180. 
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3.5 Kommande lagstiftning  

3.5.1 SOU 1986:56 och SOU 1989:88 

Under 80- och 90-talet har det i flera omgångar förelegat utredningar för att förnya den 

försäkringsrättsliga lagstiftningen. 1986 utgavs ett delbetänkande från 

försäkringsrättskommitén (SOU 1986:56), där man föreslog att en �Personförsäkringslag� 

skulle införas. Denna lag skulle enligt förslaget omfatta liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring. 

Delvis parallellt med denna utredning arbetade kommittén med ett förslag till 

�Skadeförsäkringslag�, vilket resulterade i SOU 1989:88. Den föreslagna lagen skulle ersätta 

FAL:s bestämmelser om skadeförsäkring samt hela KFL. Båda dessa utredningar genomfördes 

i samarbeta med Finland och Norge. 

 

För denna uppsats är det intressanta i dessa utredningar naturligtvis vad förslagen innebär i 

preskriptionshänseende. Relativt snabbt kan man konstatera att de problem vi nu står inför vad 

gäller preskriptionsreglerna inte hade yttrat sig, vare sig 1986 eller 1989. I båda lagförslagen 

föreslås samma preskriptionsregler som i FAL.87 I 1986 års utredning diskuteras visserligen en 

ändring, vilken skulle innebära att den allmänna preskriptionstiden i PreskL i stället skulle 

tillämpas. Denna diskussion avslutas dock ganska snabbt med hänvisning till att förslaget var 

uppe redan vid tillkomsten av KFL, men att departementschefen då ansåg att det fanns inte 

skäl att frångå de särskilda försäkringsrättsliga preskriptionsreglerna.88  

 

3.5.2 Ny försäkringsavtalslag 

De båda förslagen från 1986 och 1989 remissbehandlades och bearbetades sedan i 

Justitiedepartementet och resulterade i en departementspromemoria, Ny försäkringsavtalslag  

(Ds 1993:39). Även i det lagförslag som presenterades däri föreslogs att samma 

preskriptionsregler som i FAL skulle tillämpas.89 Denna promemoria har sedan i sin tur 

remissbehandlats. Lång tid har dock gått sedan promemorian skickades på remiss och många 

diskussioner har förts, där både myndigheter och organisationer har deltagit.90 Detta arbete har 

utmynnat i ett förslag till ny lag om försäkringsavtal, som är tänkt att ersätta både FAL och 

                                                
87 Se SOU 1986:56, s 406 och SOU 1989:88, s 58. 
88 Här hänvisar utredningen till prop. 1979/80:9 s 87. 
89 Se Lagrådsremissen den 22 maj 2003, s 764 och s 788. 
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KFL. Lagstiftningen skall moderniseras och försäkringstagares och ersättningsberättigades 

ställning stärkas och lagen kommer få ett mycket brett tillämpningsområde.91  

 

I maj 2003 överlämnade regeringen en remiss till lagrådet som innehöll den föreslagna nya 

försäkringsavtalslagen. Vad som väckt missnöje på många håll är dock att ingen förändring 

föreslagits på preskriptionsfronten.92 De problem som aktualiserats på området har dock 

kommenterats av regeringen. Även om reglerna klarnat något genom de HD-avgöranden som 

kommit på senare år (bland andra Trafikskadefallen), kan man ifrågasätta om reglerna är 

lämpliga. Enligt regeringen torde bestämmelserna vara svårförståeliga för en konsument och i 

vissa fall till och med överraskande. Även för försäkringsbolagen är de nuvarande 

preskriptionsreglerna problematiska, särskilt med tanke på att HD:s avgöranden lett till att det 

kan ta mycket lång tid innan ett ärende anhängiggörs. Regeringen påpekar att det vore en 

fördel om enklare och mer praktiska regler om preskription infördes. Skälen till att de 

nuvarande preskriptionsreglerna får kvarstå oförändrade är kort och gott att dessa problem inte 

kan tas upp i detta skede, utan får behandlas vid en senare tidpunkt.93  

 

Lagrådet anför, i sitt svar på remissen, att det från flera håll uttryckts missbelåtenhet. Bland 

annat har Svea Hovrätt framfört att de regler som nu gäller på området inte bör föras vidare till 

en ny lagstiftning. Lagrådet instämmer i detta, men menar att om nya preskriptionsregler inte 

kan komma till stånd och arbetas in i den nya försäkringsavtalslagen, så får de gamla godtas 

som ett �provisorium�. Försäkringsförbundet framhäver att försäkringsbranschen länge 

påpekat att preskriptionsreglerna behöver omarbetas och anser att det är mycket förvånande att 

ett förslag på nya regler inte kommit till. Förbundet hävdar även att det bör övervägas att 

separera egendoms- och personskador i preskriptionshänseende, både med tanke på 

preskriptionstidens utgångspunkt och på preskriptionsavbrottsreglerna.94   

 

I början av juni 2004 kom slutligen regeringens proposition med förslag på ny 

försäkringsavtalslag. Regeringen vidhåller vad som sagts i lagrådsremissen, nämligen att 

                                                                                                                                                    
90 Lagrådsremissen den 22 maj 2003, s 98. 
91 Lagrådsremissen, 22 maj 2003, s 1. 
92 Se lagrådets yttrande 2003.12.19, s 34. 
93 Lagrådsremissen, 22 maj 2003, s 201 f. 
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enklare och mer praktiska regler behövs eftersom nuvarande regelsystem ter sig problematiskt. 

Regeringen anför dock vidare: 

 
�Reformbehovet har under alla förhållanden påtalats relativt sent under beredningsarbetet, och för 

närvarande saknas underlag för några närmare överväganden av detta praktiskt viktiga 

regelsystem. Regeringen ansluter sig därför till Försäkringsrättskommitténs och promemorians 

förslag och föreslår alltså att preskriptionsreglerna i den nya lagen utformas väsentligen på samma 

sätt som i KFL.�95 

 

Förslagets 7 kap. 4 § har följande lydelse:  
�Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget 

inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 

tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. 

Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen 

alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till 

anspråket.�96  

 

Det återstår alltså att se om de remissinstanser som opponerat sig, mot att inga förändringar 

föreslagits, kommer få sin vilja igenom i framtiden. Med tanke på vad regeringen framfört, om 

problematiken med dagens regler, är det förhoppningsvis snarare en fråga om när nya regler 

skall komma att utformas än om detta kommer att ske. 

 

3.5.3 Preskriptionsreglerna i Norden 

I lagrådsremissen tar regeringen även upp hur försäkringslagstiftningen ser ut i utlandet, vilket 

är en intressant jämförelsefaktor. Här skall redovisas vad som stadgas om preskription i 

Finland och Norge. Ser man först till preskriptionsbestämmelserna i den finska lagen om 

försäkringsavtal, som tillkom 199497 genom det nordiska samarbetet, upptäcker man en helt 

annan utformning än den vi har i FAL. Ersättningsanspråk skall framställas inom ett år från 

vetskapen om möjligheten till ersättning och senast tio år från försäkringsfallet. Försummas 

detta går rätten till ersättning förlorad. Märk här att det inte är frågan om talans väckande, utan 

                                                                                                                                                    
94 Lagrådets yttrande 2003.12.19, s 34. 
 
95 Prop. 2003/04:150, s 201. 
96 Prop. 2003/04:150, s 23. 
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endast ersättningsanspråk, vilket i förslaget jämställs med att anmälan om försäkringsfall 

gjorts. Vidare skall talan väckas senast tre år från det att parten fick skriftlig vetskap om 

försäkringsbolagets beslut och om den nämnda tidsfristen.98  

 

Tar man vidare en titt på de norska reglerna i lov om forsikringsavtaler från 1989, som även 

den tillkom i det nordiska samarbetet, så finner man ytterligare ett exempel på hur 

preskriptionsregeln kan utformas. Här föreskrivs att rätten till ersättning går förlorad om den 

försäkrade inte har framställt krav till försäkringsbolaget inom ett år från det att han fick 

kunskap om det förhållande som grundar kravet. Om bolaget helt eller delvis avslår ett 

ersättningskrav måste den försäkrade väcka talan eller kräva nämndbehandling inom sex 

månader från det att han fick skriftligt meddelande om avslag. Ytterligare ett stadgande finns 

som säger att krav på ersättning preskriberas efter tre år från utgången av det kalenderår då 

den försäkrade fick nödvändig kunskap om det förhållande som grundar kravet. Även här 

uppställs dock en yttre gräns, vilken är tio år från utgången av det kalenderår då 

försäkringsfallet inträffade.99  

 

                                                                                                                                                    
97 Denna lag ersatte den tidigare lagen från 1933. 
98 Se Lagrådsremissen, 22 maj 2003, s 121. 
99 Lov om forsikringsavtaler av 16.juni 1989 nr 69, § 8-5 och 8-6. Detta är huvudreglen; i § 8-6 finns dock även 
en sexmånadersförlängning liknande den vi har i Sverige, hänvisningar till den norska preskriptionslagen mm. 
Dessa regler tas inte upp här. För den intresserade finns lagen att hitta på www.lovdata.no. 
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4. Analys 
 

4.1 Analys av HD:s slutsats i Trafikskadefallen 

4.1.1 Argument för skadetillfället som utgångspunkt 

De motstående intressen som skall tas hänsyn till i preskriptionsfrågan är, som bekant, 

försäkringsbolagets samt den skadelidandes. Som jag framhävt har bolaget ett intresse av att 

snarast möjligt avveckla ett skuldförhållande, för att de ersättningsreserver som måste avsättas 

skall var så små som möjligt. I förarbetena framhävs även att hänsyn skall tas till 

försäkringsbolagens möjligheter att teckna återförsäkring. Försäkringsbranschen har, som jag 

nämnt, sedan länge varit av uppfattningen att det är skadedagen som utgör utgångspunkt för 

tioårspreskriptionen. Vad som talar för denna uppfattning är att man i förarbetena till FAL 

talar om en �yttre gräns�. Om utgångspunkten inte fixeras till skadedagen blir denna gräns 

enligt försäkringsbranschen alltför flytande, vilket försvårar för bolagen att göra en ekonomisk 

översikt.  

 

I Trafikskadefallen var två justitieråd skiljaktiga och ansåg att preskriptionstiden skulle börja 

löpa från olyckstillfället. Även deras ståndpunkt byggde på förarbetsuttalandena. Avsikten 

med tioårsfristen kan enligt justitieråden inte ha varit att �öppna för försäkringsanspråk efter 

utgången av den allmänna tioåriga preskriptionstiden vilken brukar räknas från skadedagen.�. 

Vad som åsyftas med detta uttalande är att skadestånd preskriberas tio år efter fordrans 

uppkomst, vilket anses vara skadedagen (se avsnitt 2.5). De skiljaktiga gör även en hänvisning 

till patientskadelagen (1981:130) (PSL), vari 23 § stadgar att patientskadeersättning 

preskriberas tio år �från den tidpunkt då skadan orsakades�. Enligt justitieråden har dessa 

bestämmelser bra skäl för sig. Dessa argument är ganska goda � det är märkligt att såväl ett 

skadeståndskrav som ett krav på patientskadeersättning preskriberas tio år efter skadedagen, 

medan en annan regel gäller för försäkringsersättningar. Varför skall en person som drabbats 

av en patientskada (exempelvis på grund av en felaktig diagnos, se 6 § PSL) inte anses lika 

skyddsvärd som till exempel en trafikskadad person? Här råder en viss inkonsekvens i 

lagstiftningen. Vad däremot gäller skadeståndsfordringar kan anföras att preskriptionstiden för 

dessa inte bör utsträckas utöver den allmänna, med tanke på att skadeståndkrav kan riktas mot 

enskilda personer. Dessa skall inte behöva gå i ovisshet om eventuella skadståndkrav i längre 
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tid än tio år efter att den skadegörande handlingen företogs. 

 

Ytterligare argument kan framföras för olyckstillfället som utgångspunkt. Lindskog framhäver 

sin förvåning över att HD aldrig tog upp att utgångspunkten bör vara en tidpunkt som är 

relativt lätt att fastslå (se ovan, avsnitt 3.3.3). Även Nial ansåg att det finns en stor fördel med 

att sätta en klar och fix tidpunkt som utgångspunkt för preskriptionstidens början. 

Skadetillfället kan enligt Nial inte vara oskäligt som utgångspunkt, eftersom detta är 

utgångspunkten enligt de allmänna preskriptionsreglerna. Han anser istället att en förlängning 

av preskriptionstiden för försäkringsanspråk skulle vara sakligt omotiverat. 100  

 

4.1.2 Argument till stöd för HD:s slutsats 

Mot de argument som framförts för att skadedagen skall utgöra utgångspunkten skall nu 

ställas den skadelidandes intressen. En person som drabbats av exempelvis en whiplashskada 

kan som bekant vara ovetande om detta under en lång tidsperiod. Enligt lagtexten utgår 

tioårspreskriptionen från den tidpunkt då fordran tidigast hade kunnat göras gällande. Gör 

man en realistisk bokstavstolkning av detta uttryck anser jag att preskriptionstiden knappast 

kan börja löpa innan den tidpunkt då skadan, som fordringen grundar sig på, har gett sig till 

känna. Den skadelidande har intill denna tidpunkt inte lidit någon skada och har därmed inte 

kunnat göra något anspråk gällande. För denna ståndpunkt finner jag dessutom stort stöd i 

doktrinen (se avsnitt 3.3.3), av bland andra Lindskog, Nordenson, Gabrielsson och Strömbäck.  

 

Lindskog tar även upp det faktum att om skadedagen vore utgångspunkten för tioårstiden så 

skulle denna preskriptionsregel inte få någon självständig betydelse. Jag anser att Lindskog 

har en poäng i detta; om lagstiftaren avsåg att skadedagen skulle utgöra utgångspunkten för 

tioårspreskriptionen så blir det ingen skillnad mellan denna regel och den allmänna 

preskriptionsregeln. Varför lät i så fall lagstiftaren utforma en specialregel? Hade det inte varit 

enklare att bara låta införa en treårig försäkringsrättslig preskriptionstid och sedan låta den 

allmänna preskriptionstiden vara parallellt tillämplig? Om det var det resultatet lagstiftaren var 

ute efter anser jag att lagtexten fick en mycket olycklig utformning.     

 

                                                
100 Nial, s 272. 
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Med tanke på den mängd whiplashfall som numera förekommer kan knappast Nials argument, 

om att det skulle vara sakligt omotiverat med en längre preskriptionstid än den allmänna, 

längre vara hållbart. Här skall dessutom tilläggas att i förarbetena till PreskL framhölls att det 

redan då fanns författningar som ger den skadelidande möjlighet till ersättning senare än tio år 

efter den skadegörande handlingen. Som exempel nämndes FAL och TSL. 101 

 

Jag anser att, med hänsyn till lagtextens lydelse samt att förarbetena inte ger någon klar 

ledning för en annan bedömning, försäkringsbranschens argument inte kan få något 

genomslag. Hade förarbetena uttalat att det var skadedagen som avsågs som utgångspunkt så 

hade försäkringsbolagens argument vägt betydligt mycket tyngre. Vad som nu återstår för 

försäkringsgivarna är att, istället för att åberopa preskription, göra invändning om att 

orsakssamband mellan skada och olyckstillfälle inte har visats. Det är nämligen ofta svårt att 

påvisa ett sådant samband när mer än tio år gått sedan skadedagen. Dessutom kan branschen, 

vid det lagstiftningsarbete som nu pågår med nya FAL102, se till att hålla fast vid sin 

ståndpunkt och ifrågasätta lämpligheten i dagens rättsläge. Förhoppningsvis väger lagstiftaren 

in deras argument vid arbetet med eventuella nya preskriptionsregler. 

 

4.1.3 Kvarstående problem 

Jag kan ur Trafikskadefallen även dra slutsatsen att inte alla problem är lösta. Skall samma 

princip som stadgas i Trafikskadefallen gälla även vid tillämpningen av FAL och KFL? Vad 

menas med att en skada visat sig/gett sig till känna? Den första frågan kommer att behandlas 

nedan, i avsnitt 4.2. Angående den sistnämnda frågan menar Lindskog att skadan inte måste 

vara okulärt iakttagbar � eftersom detta skulle placera utgångspunkten för tioårsfristen på i 

princip samma ställe som treårstidens � utan att det är tillräckligt att olyckan har medfört en 

skada.103 Även Strömbäck anser att det är osäkert vad som menas med att skadan ger sig till 

känna. Han menar att en skada i vissa fall kan ge sig till känna i största allmänhet, genom 

besvär som kan grunda ett ersättningskrav. I andra fall kan skadan framträda mer konkret, 

exempelvis genom att man blir invalidiserad och drabbas av inkomstbortfall. Man får enligt 

Strömbäck, till dess att ett klarläggande på denna punkt sker, räkna med att båda företeelserna 

                                                
101 Prop. 1979/80:119, s 42. 
102 Se avsnitt 3.6.  
103 Se ovan, avsnitt 3.3.3. 
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kan utgöra utgångspunkt för tioårspreskriptionen. Jag håller med båda författarna om att 

osäkerhet på denna punkt kvarstår och det som i nuläget gäller förmodligen är att en 

bedömning av när en skada har visat sig måste göras från fall till fall.  

 

4.2 Trafikskadefallens prejudikatvärde för personskador som faller under FAL och KFL 

4.2.1 Lagarnas tillämpningsområden 

De tre lagarna, FAL, KFL och TSL, omfattar olika typer av försäkringar. Närmare bestämt 

skall KFL, enligt 1 §, tillämpas på hem-, villa-, fritidshus- och reseförsäkring samt 

trafikförsäkring, annan motorfordonsförsäkring och båtförsäkring. En inträffad personskada 

kan omfattas av exempelvis en hemförsäkring som innehåller överfallsskydd. Alla delarna i 

hemförsäkringen, även om vissa utgör tillägg, faller under KFL.104 FAL skall, något förenklat, 

tillämpas på de försäkringsformer som inte uppräknas i KFL och som inte heller faller under 

TSL eller PSL (se 1 § FAL). TSL tillämpas, enligt 1 §, endast på den obligatoriska 

trafikförsäkringen. Trafikskadeersättning kan utfås från försäkringen för skada i följd av trafik 

med motordrivet fordon. 

 

4.2.2 Trafikskadefallens tillämpningsområde 

Beroende på vilken slags försäkring man tecknat kan således både FAL och KFL bli 

tillämpliga på ett personskadefall, som inte faller under TSL. Frågan är då hur tillämpningen 

av dessa båda lagar skall ställas till Trafikskadefallen. Som jag konstaterat inledningsvis i 

uppsatsen bygger alla tre lagrummen på samma grund. Det behöver för den sakens skull inte 

vara självklart att praxis är densamma för alla tre lagrummen. Bill W Dufwa menar att den 

snabba övergång från TSL till FAL och dess förarbeten, som HD gör i Trafikskadefallen, kan 

diskuteras. Han menar att trots att 31 § TSL bygger på 29 § FAL är dessa regler inte desamma 

och går inte att byta mot varandra. Han ifrågasätter varför TSL inte kan få ett eget innehåll; 

denna regel kom faktiskt till nästan 40 år efter FAL.105 Jag kan hålla med i detta resonemang � 

det rör sig trots allt om två skilda lagrum och typiskt sett skilda skadetyper. Mot detta kan 

dock ställas just att de två stadgandena har samma bakgrund; som jag nämnt är TSL:s 

förarbeten mycket knapphändiga på preskriptionspunkten och hänvisar istället till FAL och 

                                                
104 Nilsson/Strömbäck, s 34. 
105 Dufwa, s 454. 
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dess förarbeten. Ordalydelsen är visserligen inte exakt densamma, med det har troligtvis inte 

funnits någon avsikt att förändra innebörden, utan bara att modernisera språket. Till detta kan 

läggas förutsägbarhetsargument � bör två stadganden, som är till synes lika och har kommit 

till av samma skäl, få ges olika innebörd? Åsidosätts då inte förutsägbarheten? 

 

Jag har inte funnit fler uttalanden i litteraturen om Trafikskadefallens prejudikatvärde för FAL 

och TSL, men i ett ARN-ärende från 1999 var två ledamöter från försäkringsbranschen106 

skiljaktiga och gjorde ett uttalande som stöder att TSL och FAL skall likställas. De byggde sin 

skiljaktiga mening på hovrättens dom i Trafikskadefallens första del (fallet hade då ännu inte 

färdigbehandlats i HD). De anförde att �visserligen gällde det målet trafikskadeersättning, men 

preskriptionsbestämmelsen i 28 § TSL ansluter till 29 § FAL, varför domen är tillämplig även 

på en fordran som avser ersättning ur en olycksfallsförsäkring.�. Det finns även ett avgörande 

från Hovrätten för Västra Sverige, dom 2002.01.08, mål T 22989-01, som rörde tillämpningen 

av 29 § FAL. Hovrätten hänvisar till Trafikskadefallen och konstaterar att 

preskriptionsreglerna i TSL och FAL är överrensstämmande, varför även preskriptionstiden i 

FAL skall anses börja löpa vid den tidpunkt då skadan ger sig tillkänna.  

 

Jag anser, som jag nämnt, att Dufwa har en poäng i att det inte är någon självklarhet att TSL-

praxis skall få prejudicerande verkan även för KFL och FAL. Enligt min mening väger dock 

förutsägbarhetsargumentet, samt det faktum att de tre stadgandena i själva verket bygger på 

samma grund, över. Som konstaterat finns det även representanter från försäkringsbranschen 

som är beredda att hålla med. Visserligen kom hovrätten i Trafikskadefallen fram till att 

olyckstillfället var rätt utgångspunkt, vilket stämde överens med de skiljaktigas intressen 

såsom företrädare för försäkringsbranschen. Det ger dem dock enligt min åsikt inget skäl att 

vända på principresonemanget bara för att HD sedan inte gick på hovrättens linje.  

 

Slutligen anser jag att det finns ytterligare argument för att preskriptionsreglerna skall 

tillämpas lika på alla personskador. Det skulle bli mycket förvirrande för den enskilde om 

olika utgångspunkter för preskriptionstiden iakttas, beroende på om han drabbats av en 

trafikskada eller exempelvis en fallskada. En sådan inkonsekvens tycks för mig mycket 

                                                
106 Enligt Utterström, s 18, som var ordförande i ärendet. 
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förvirrande. Varför skulle dessutom en person som drabbats av en personskada till följd av 

trafik ges längre tid att framställa ersättningsanspråk än en skadelidande som skadats utanför 

trafiken � anses trafikoffer vara mer skyddsvärda? Jag kan inte se något skäl till att så skulle 

vara fallet. 

 

4.2.3 Problem kring personskadeersättning ur ansvarsförsäkring 

Ytterligare problematik kring tioårspreskriptionen aktualiseras när fördröjda personskador 

uppstår och ersättning för dessa krävs ur en ansvarsförsäkring. Jag skall illustrera 

problematiken med ett exempel: En arbetstagare har drabbats av asbestos efter att ha kommit i 

kontakt med asbest på en arbetsplats. Arbetstagaren kräver skadestånd av sin arbetsgivare, 

som kontaktar sitt försäkringsbolag för att få ersättning ur sin ansvarsförsäkring. 

Asbestexponeringen visar sig ha skett femton år tidigare, varför försäkringsbolaget avböjer 

anspråket, med hänvisning till att skadeståndskravet från arbetstagaren är preskriberat enligt 

PreskL (se avsnitt 2.5 om preskription av skadestånd). I detta fall uppstår inga större problem. 

Antag istället att utländsk lagstiftning skall tillämpas på förhållandet mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren, samt att skadeståndskrav enligt denna lagstiftning preskriberas först tjugo år 

efter skadehändelsen. Skadeståndsanspråket är således inte preskriberat enligt de tillämpliga 

utländska reglerna.  

 

Skall försäkringsbolaget i detta fall vara ersättningsskyldigt, fastän skadan uppstått redan 

femton år tidigare? Trafikskadefallens princip säger som bekant att tioårspreskriptionen 

inträder tio år från det att skadan har visat sig; när skall den i detta fall anses ha gjort det? Är 

det tidpunkten då skadan har visat sig för arbetstagaren som är avgörande, eller är det 

tidpunkten då den gett sig till känna för arbetsgivaren, genom att denne mottagit 

skadeståndskravet? Genom en ansvarsförsäkring, där arbetstagarna inte är medförsäkrade, är 

det arbetsgivaren som skall skyddas. Det är alltså arbetsgivarens skada, i form av 

skadeståndsskyldighet, som skall ha visat sig för att den tioåriga preskriptionstiden skall börja 

löpa. Denna skada kan enligt min åsikt inte anses ha visat sig tidigare än den dag då 

arbetstagaren framställt skadeståndsanspråk mot arbetsgivaren. Före denna tidpunkt lever 

arbetsgivaren i ovisshet angående om arbetstagaren har för avsikt att framställa anspråk eller 

inte. Är dock arbetsgivaren medveten om asbestskadan och denne bedömer det som sannolikt 
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att arbetstagaren kommer att framställa ersättningsanspråk kan det tyckas oskäligt att 

preskriptionstiden inte börjar löpa förrän skadeståndsanspråket faktiskt framställs. För att råda 

bot på denna oskälighet finns dock regler i FAL som kan göra att ersättningen sätts ned, helt 

eller delvis, utan att beräkningen av preskriptionstiden påverkas. Enligt 21 § 2 st. kan 

arbetsgivaren vara skyldig att ge försäkringsgivaren ett meddelande redan då en händelse, som 

kan medföra försäkringsfall, inträffat. Denna skyldighet måste i så fall anges i 

försäkringsavtalet. Det är i dagens rättsläge alltså upp till försäkringsbolaget att tillse att 

sådana avtalsvillkor används, så att anspråk inkommer så tidigt i skadeförloppet som möjligt. 

 

4.3 Trafikskadefallens prejudikatvärde för sakskador som faller under FAL och KFL 

4.3.1 Allmänt 

Den diskussion som fördes i föregående avsnitt rörde alltså endast personskador. Nästa steg är 

att avgöra om samma regler skall gälla även för sakskador. Även Försäkringsförbundet har, 

som jag nämnt i avsnitt 3.5.2, ställt sig frågan om sak- och personskador bör regleras på 

samma sätt i preskriptionshänseende. Exempel då tioårspreskriptionen kan aktualiseras 

gällande en sakskada är då ett inbrott har skett och det först tolv år senare upptäcks att en 

tavla, som kanske länge stått undanställd, saknas. Ett annat exempel är när en vattenläcka i en 

fastighet stoppats, men fuktskadorna av denna visar sig först mer än tio år senare. Skall 

skadedagen gälla som utgångspunkt för tioårspreskriptionen vid dessa två fall, eller skall den 

princip som stadgats i Trafikskadefallen få gälla även här?  

 

4.3.2 Sakskador som omfattas av TSL 

Det finns flera olika aspekter på detta problem. En av dessa är frågan om det är rätt att skilja 

mellan person- och sakskador i preskriptionshänseende. Även TSL omfattar både person- och 

sakskador, enligt 8 §, och det nämns ingenting i Trafikskadefallen om att tolkningen som HD 

gör av preskriptionsregeln inte skall gälla sakskador. Vid just trafikskador lär det dock inte 

vara särskilt sannolikt att en fördröjd sakskada uppstår. Egendomsskada som orsakats av en 

trafikolycka torde i de allra flesta fall visa sig genast i och med olyckan. Det uppstår således 

inte några större problem med att tillämpa Trafikskadefallens princip även på sakskador som 

faller under TSL. 
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4.3.3 Sakskador som omfattas av FAL och KFL 

Större problem med fördröjda skador kan uppstå vid skadefall då KFL eller FAL är 

tillämpliga. I fallet med fuktskadan kan händelseförloppet jämföras med en whiplashskada. 

Skadan utvecklas med tiden och �visar sig� först när den nått en viss nivå � i whiplashfallet 

ofta när skadelidanden blir invalidiserad och i fuktskadefallet exempelvis när 

försäkringstagaren börjar känna mögellukt i huset. Här blir resultatet av HD:s tolkning av 

preskriptionsregeln tämligen acceptabel. Men hur skall man då se på tavelfallet? I en sådan 

situation kan det knappast påstås att en skada har utvecklats. Den har funnits hela tiden, men 

�upptäckts� först efter tolv år. Om Trafikskadefallens princip skall tillämpas uppstår problem 

med att avgöra när skadan har visat sig. Det är svårt att påstå att den visat sig redan vid 

skadedagen, men det är inte heller en bra lösning att säga att den visat sig när ägaren till tavlan 

plötsligt upptäckt att den var borta (jag presumerar i detta fall att den skadelidande lyckas visa 

samband mellan inbrottet och tavlans försvinnande). Enligt min åsikt skulle detta gynna en 

slarvig skadelidande, som inte tillräckligt noga gått igenom sina tillhörigheter för att se vad 

som blivit stulet. Det vore oskäligt mot försäkringsbolaget om den ersättningsberättigade 

tilläts kräva ersättning i all oändlighet, efter hand som han upptäcker att föremål saknas.  

 

För att HD:s tolkning i Trafikskadefallen skall kunna tillämpas på sakskador liknande 

tavelfallet anser jag att den skadelidande måste åläggas någon form av undersökningsplikt. 

Om det kan visas att den skadelidande vid en undersökning av fastigheten efter inbrottet borde 

ha upptäckt att tavlan fattades så skall skadan anses ha visat sig redan vid tidpunkten för 

inbrottet.  Det finns idag eventuellt en möjlighet att intolka en viss undersökningsplikt i 22 § 

FAL, som säger att den som gör anspråk på ersättning måste tillhandahålla försäkringsbolaget 

den utredning som krävs, samt lämna andra upplysningar som är av betydelse för bedömandet 

av försäkringsfallet. Försummas detta kan ersättningen sättas ned helt eller delvis, om 

försummelsen länt bolaget till men. Någon motsvarande bestämmelse finns dock inte i KFL �  

här krävs grov vårdslöshet eller uppsåt från den ersättningsberättigades sida för att nedsättning 

av ersättningen skall kunna ske (34 §).  
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4.3.4 Särskilt om miljöskador 

Den föreslagna undersökningsplikten i samband med inträffandet av ett försäkringsfall skulle 

dock inte lösa alla fall. När det gäller miljöskador kan problemen bli ännu mer komplicerade 

än vid andra sakskador. Ett skadefall från ett av de större försäkringsbolagen får illustrera 

problematiken: I mitten av 1980-talet uppstod ett läckage ur en oljetank, som låg nedgrävd på 

en industrifastighet. Femton år senare såldes fastigheten och när den nye ägaren undersökte 

marken upptäcktes den inkapslade oljeläckan. På grund av oljans kvalité, kolhalten var inte 

den rätta, kunde man påvisa att skadan skett hela femton år tidigare. En oljeskadeförsäkring 

fanns och frågan i fallet var om ersättning skulle utgå från denna eller om preskription skulle 

anses ha inträtt.  

 

Till skillnad från både tavelfallet och fuktskadefallet fick försäkringstagaren i detta fall ingen 

vetskap om försäkringsfallet i omedelbart samband med dess inträffande. Någon 

undersökningsplikt i samband med skadehändelsen kan därmed knappast åläggas 

försäkringstagaren. När bör man i detta fall anse att skadan har visat sig? Räcker det med att 

hävda att fastighetsägaren hade en teoretisk möjlighet att upptäcka skadan för att anse att den 

har visat sig, eller är det fastighetsägarens möjlighet i praktiken att undersöka marken som 

räknas? Rent teoretiskt kan hävdas att fastighetsägaren kunde ha undersökt marken redan i 

samband med oljeläckan, varigenom tioårsfristen skulle börjat löpa redan från skadetillfället. 

Hänsyn måste dock tas till om detta kan anses praktiskt genomförbart. Hur ofta kan det krävas 

av en markägare att exempelvis uppgrävningar utifrån miljöskyddssynpunkt skall 

genomföras? Om det aktuella företaget bedriver en mycket miljöstörande verksamhet bör 

kanske en årlig miljörevision göras, medan det kan tillåtas gå flera år mellan revisionerna i en 

mindre miljöfarlig verksamhet. Miljörevision är frivilligt, men ett krav för att bli 

mijöcertifierad, vilket har gjort att utförandet av miljörevision har blivit ett konkurrensmedel. 

Ett EU-samarbete, kallat EMAS, har även startats på området.107 Jag anser att 

försäkringsbolagen bör kunna ställa krav på företagens utförande av miljörevision, som ett 

villkor i exempelvis oljeskadeförsäkringen. Hade fastighetsägaren i oljeskadefallet inte 

kontrollerat sin verksamhet så ofta som han borde anser jag att hänsyn kan tas till detta vid 

avgörandet av när skadan skall anses ha visat sig. Hade fastighetsägaren dock skött sin 

                                                
107 Se http://www.lysator.liu.se/~torkel/edu/emas_iso/node6.html, se även http://www.miljostyrning.se/.  
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miljötillsyn och ingen skada upptäckts, eller ens kunnat misstänkas, vid utförda revisioner bör 

skadan enligt min åsikt inte anses ha visat sig förrän den faktiskt upptäckts.  

 

Denna diskussion löser dock inte problemen i de skadefall som redan uppstått, där 

försäkringsbolagen nu måste ta ställning i preskriptionsfrågan. Gör man en bedömning i  enligt 

med principen i Trafikskadefallen är det svårt att komma till en annan slutsats än att 

ersättningskravet i oljeskadefallet inte är preskriberat. Skadan kan i detta fall knappast anses 

ha visat sig förrän den upptäcktes. Trafikskadefallen berör dock som bekant personskador och 

något liknande fall rörande sakskador har inte nått upp till HD. Försäkringsbolagen måste 

därför göra en egen bedömning till dess ett avgörande kommer, eller tills 

preskriptionsbestämmelsen omformuleras. Jag anser att denna bedömning bör kunna utgå ifrån 

det resonemang som jag förde i föregående stycke, nämligen vad försäkringsbolaget skäligen 

kan kräva av fastighetsägaren i miljörevisionshänseende, även om något sådant krav ännu inte 

finns införlivat i försäkringsvillkoren. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att tillämpningen av Trafikskadefallen på sakskador i vissa fall 

kan ge ett oskäligt resultat för försäkringsbolaget, såvida den skadelidande inte åläggs en viss 

undersökningsplikt vid inträffat försäkringsfall, eller tillsynsplikt vad gäller miljöskadefallen. 

Om Trafikskadefallens princip skall tillämpas även på FAL och TSL, vilket blev min slutsats i 

föregående avsnitt, är det dock i övrigt svårt att finna stöd för att tillämpningen endast skall 

avse personskador. Jag anser således att det bästa alternativet är att låta HD:s tolkning gälla 

även sakskador samt att man , åtminstone vid sakskador, bör ålägga den skadelidande någon 

form av undersökningsplikt. 

 

4.4 Utformning av nya preskriptionsregler 

4.4.1  Fördelen med lättillämpliga regler 

Enligt Strömbäck kan man idag ifrågasätta om det verkligen finns ett behov av 

korttidspreskription av försäkringsersättningar. Den utveckling och kapacitet som finns i 

dagens försäkringsskydd menar han leder till tvivel på denna punkt. Han pekar även på att det 

finns ett stort behov av att ge utgångspunkten för preskriptionen en �fastare definition�, något 

som efter en genomläsning av denna uppsats knappast kan förnekas. Strömbäck leker med 
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tanken på en enhetlig tioårstid, varvid han menar att denna tidsfrist skulle göra det acceptabelt 

för en skadelidande att skadedagen är utgångspunkt. Anspråk som inte kan ställas inom denna 

tidsperiod torde enligt honom inte vara så frekventa att de skall få hindra lagstiftaren att stadga 

en lättillämpad och lättbegriplig regel.108  

 

Även jag funderar i samma banor som Strömbäck; kanske man borde införa en bestämmelse 

som står i samband med de skadeståndsrättsliga reglerna, för att få en regel som är lätt att 

förstå för den enskilde, samtidigt som den är lättillämpad. I den diskussion som hittills förts i 

utredningen inför den nya försäkringsavtalslagen har som bekant inget förslag på nya 

preskriptionsregler utarbetats, men regeringen har påpekat att det vore en fördel om enklare 

och mer praktiska regler om preskription infördes. 

 

Genom att införa en regel med endast en tidsgräns undviks dessutom problematiken i att 

avgöra hur de båda tidsgränserna förhåller sig till varandra. Innan skadedagen bestäms som 

utgångspunkt för tioårspreskriptionen, anser jag dock att det måste göras någon form av 

kartläggning över hur vanligt förekommande det är med fördröjda personskador. I 

whiplashfallen, som trots allt är relativt frekventa, tycks det mig oskäligt att en skadelidande 

som blir invalidiserad först tolv år efter en bilolycka inte skulle kunna få någon ersättning från 

sin försäkring. Visar det sig att de fördröjda personskadorna är för vanliga för att skadedagen 

skall få utgöra utgångspunkt för tioårstiden måste en annan utformning väljas. Ett alternativ 

skulle kunna vara att låta utgångspunkten kvarstå, så som den tolkats i Trafikskadefallen, men 

att kräva starkare bevisning från den skadelidande vid styrkandet av orsakssambandet. Ett 

annat alternativ skulle kunna vara att utöka preskriptionstiden till femton år med skadedagen 

som utgångspunkt, vilket borde medföra att de allra flesta fördröjda skador täcks in och kan 

ersättas.  

 

4.4.2 Jämförelse med de finska och norska reglerna 

Problem kan helt klart uppstå också vid tolkningen av de finska reglerna, till exempel 

angående vad som skall innefattas i vetskapen om ersättningsmöjlighet. Denna vetskap utgör, 

som jag nämnt i avsnitt 3.5, utgångspunkten för en ettårsregel inom vilken ersättningskrav 

                                                
108 Strömbäck, 2000, s. 296. 



 50

skall framställas. På det hela taget torde dock de finska reglerna ge försäkringstagaren en 

klarare bild av vad han har att rätta sig efter, än vad våra nuvarande regler gör. De ger även 

försäkringsbolaget trygghet i att en relativt klar yttre gräns finns både vad gäller 

ersättningsanspråk och talans väckande. 

 

Vad gäller de norska reglerna anser jag det vara aningen förvirrande att det dels finns en 

ettårstid inom vilken ersättningskrav skall ställas, dels en regel som säger att krav preskriberas 

inom en viss treårstid. Skillnaden måste ligga i att för ettårstidens tillämpning krävs 

�kunskap�, medan för treårstiden krävs �nödvändig kunskap�, om det förhållande som grundar 

kravet. Vad detta innebär går knappast att uttyda ur lagens ordalydelse. Utgångspunkten för 

den yttre gränsen på tio år är dock bättre preciserad; tioårsfristen börjar löpa vid utgången av 

det kalenderår då försäkringsfallet inträffade. 

 

Det är uppenbarligen inte en lätt uppgift att utforma skäliga och lättillämpade 

preskriptionsregler. I både Finlands och Norges preskriptionsregler har vissa utgångspunkter  

givits en fastare definition, men ändå finns även i dessa länders regler tolkningsproblem 

inbakade. Dessa exempel från våra grannländer visar dock att det finns många olika sätt att 

utforma preskriptionsreglerna på. Jag anser dock att åtminstone den finska utformningen är 

bättre än vår nuvarande, även om den är relativt sträng mot den skadelidande. Det handlar hela 

tiden om rättspolitiska överväganden, vari det svåra ligger att finna en jämvikt mellan 

skadelidandes och försäkringsbolags intressen, samtidigt som reglerna skall ges en enkel och 

begriplig formulering.  
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5 Slutsatser  

 
5.1 Är HD:s lösning i Trafikskadefallen rimlig/lämplig?  

Såsom framgått i min analys anser jag att HD:s slutsats i Trafikskadefallen var rimlig, med 

hänsyn både till lagens ordalydelse samt till de effekter som den givna tolkningen får. En 

fordring kan enligt min åsikt inte rimligtvis anses ha uppstått förrän skadan som grundar denna 

har visat sig. HD:s ställningstagande gör samtidigt att den försäkringsrättsliga 

tioårspreskriptionen ges en självständig tolkning i förhållande till den allmänna tioåriga 

preskriptionen. 

 

5.2 Är Trafikskadefallen prejudicerande även vid bedömningen av ordinära 

personskadefall enligt FAL och KFL?  

De tre försäkringsrättsliga preskriptionsbestämmelserna bygger i själva verket på samma 

grund; både KFL och TSL hänvisar till FAL och dess förarbeten. Jag anser att 

förarbetsargument talar för en likformig tolkning, liksom det faktum att det vore förvirrande 

för den enskilde om olika typer av personskador behandlas olika i preskriptionshänseende. 

Vad gäller fastställandet av när en skada skall anses ha visat sig kan svåra problem uppstå 

även när ersättning för en personskada skall betalas ur en ansvarsförsäkring. Jag anser i detta 

fall att det är när försäkringstagaren faktiskt får ett skadeståndskrav emot sig, som skadan skall 

anses ha visat sig. Före denna tidpunkt har någon skada inte uppstått för denne. 

 

5.3 Är Trafikskadefallen prejudicerande även vid bedömningen av 

sakskadeersättningar? 

Jag anser att man i dagens läge inte bör skilja mellan sak- och personskador i 

preskriptionshänseende. Ingenting talar för att det skulle vara korrekt vid en tolkning av de 

regler och den praxis som finns idag. Problem kan dock uppstå gällande fördröjda sakskador, 

som gör att preskriptionsreglerna blir oskäliga för försäkringsbolagen. För att lösa dessa 

problem anser jag att försäkringstagaren bör åläggas en viss undersökningsplikt vid inträffat 

försäkringsfall. En undersökningsplikt löser dock inte alla tolkningsproblem, eftersom det 

länge kan vara okänt för en fastighetsägare att en skadehändelse, som medfört en miljöskada, 

inträffat. Även i detta fall anser jag att problemen bör lösas genom att vissa krav ställs på 
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försäkringstagaren, exempelvis genom att denne måste genomföra miljörevision i enlighet 

med de standarder som finns utarbetade inom EU. 

 

5.4 Vilka beaktanden bör lagstiftaren göra vid utformandet preskriptionsregeln i den 

nya försäkringsavtalslagen? 

Den största bristen i dagens försäkringsrättsliga preskriptionsregler är enligt min åsikt att 

reglerna är oklara och svårtillämpade. Det är därför viktigt att de nya reglerna blir så klara och 

precisa som möjligt. Ett förslag är att använda skadedagen som utgångspunkt och att införa en 

enhetlig preskriptionstid, som eventuellt utsträcks till femton år, så att den största delen av de 

fördröjda skadorna täcks in. 



 53

Källor 
 

 

Litteratur 

 
Böcker 
Gabrielsson, Edmund, �Trafikskadenämnden � några kommentarer till verksamheten och till 
bedömningen av whiplashskador�, ur Festskrift till Ulf K Nordenson, Distribution Jure AB 
1999 (Citeras Gabrielsson). 
 
Forsström, Jan �Preskription av fordringar�, Liber Förlag 1982 (Citeras Forsström)  

 

Hellner, Jan, �Försäkringsrätt�, andra upplagan, Försäkringsjuridiska föreningen 1965. 

(Citeras Hellner). 

 

Hellner, Jan; Johansson, Svante, �Skadeståndsrätt�, sjätte upplagan, Norstedts juridik 2000. 

(Citeras Hellner/Johansson) 

 

Ifu, �Ersättning vid personskada�, Redaktör Frida Engvall, Financial Education 2003. 

(Citeras Ifu) 

 

�Karnov�, Uppl. 7 (2002/03). (Citeras Karnov) 

 

Lindskog, Stefan, �Preskription � om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid�, 

andra upplagan, Norstedts juridik 2002. (Citeras Lindskog). 

 

Nilsson, Edvard; Strömbäck, Erland, �Konsumentförsäkringslagen�, Liber förlag 1984. 

(Citeras Nilsson/Strömbäck) 

 

Nial, Håkan, �En försäkringsrättslig preskriptionsfråga�, ur Teori och praxis, Skrifter 

tillägnade Hjalmar Karlgren, Norstedts 1964. (Citeras Nial)  

 

Nordenson, Ulf K, �Trafikskadeersättning. Kommentar till trafikskadelagstiftningen�, Liber 



 54

Förlag 1977. (Citeras Nordenson 1977) 

 

Nordenson, Ulf K, �Några frågor om preskription på trafikskadelagens område�, ur Vänbok 

till Erland Strömbäck, Svenska Försäkringsföreningen 1996. (Citeras Nordenson 1996) 

 

Rohde, Knut, �Lärobok i obligationsrätt�, Norstedts 1986. (Citeras Rohde) 

 

Artiklar 

Dufwa, Bill W, �Whiplashskador, trafikförsäkring och preskriptionstidens inträde�, SvJT 

2001, häfte 5/6. (Citeras Dufwa) 

 

Nordgård, Yvonne, �Preskription i försäkringsavtalsrätten�, NFT 1/2002. (Citeras Nordgård) 

 

Strömbäck, Erland, �Preskription i personskaderätten � tolkningar och tendenser i Sverige�, 

NFT 4/2000. (Citeras Strömbäck, 2000) 

 

Strömbäck, Erland, �Preskription av trafikskadeersättning � en trilogi från HD�, JT 2001-

2002, s 636. (Citeras Strömbäck, 2001-2002) 

 

Opublicerat material 

Bergman, Urban, �Om preskriptionsavbrott och begreppet fordran�, PM. Bergman är 

försäkringsjurist på Länsförsäkringar. (Citeras Bergman) 

 

Strömbäck, Erland, �Preskription i personskaderätten � tolkningar och tendenser i Sverige�. 

Rapport till AIDA-kollokvium 18-19 sept. 2000 i Stockholm. (Citeras Strömbäck). 

 

Utterström, Thomas, �Några frågor om preskription av anspråk på försäkringsersättning�. 

Underlag till möte med ARN:s försäkringsavdelning den 15 maj 2000. (Citeras Utterström)  

 

 

 



 55

Rättsfall 

NJA 1984 s 747 

NJA 1997 s 97 

NJA 2000 s 285 

NJA 2001 s 93 

NJA 2001 s 486 

NJA 2001 s 695, �Trafikskadefallen� 

Hovrätten för Västra Sverige, dom 2002.01.08, mål T 22989-01 

 

Ärenden från ARN och villkorsnämnderna 

ARN Dnr 1999-0494 

ARN Dnr 1999-3637 

Skadeförsäkringens Villkorsnämnd, ärende nr 60/1985 

Skadeförsäkringens Villkorsnämnd, ärende nr 41/1988 

Skadeförsäkringens Villkorsnämnd, ärende nr 49/1999 

 

 

 

Offentligt material 

Regeringens lagrådsremiss, 22 maj 2003 

NJA II 1927 

NJA II 1976 

Prop. 1976/77:5 

Prop. 1979/80:9 

Prop. 1979/80:119 

Prop. 2003/04:150 

SOU 1986:56 

SOU 1989:88 

Yttrande från lagrådet, 2003.12.19  
 

 

 



 56

 

Internet 

http://www.lovdata.no  

http://www.lysator.liu.se/~torkel/edu/emas_iso/node6.html  

http://www.miljostyrning.se/ 




