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Abstract 

The main purpose of this thesis is to investigate which circumstances that are covered by the 

principals of legal persistence during an investigation according to the re-examination rule in 

5:5 SkL. The paragraph aims to indemnify the injured party so it will gain full compensation 

for its damage, especially when the compensation is paid as an annuity. 

     Since the re-examination rule is an exception from the principles of legal persistence the 

paragraph only applies when a significant change occurs between the initial agreement of 

damages and unforeseen future economical circumstances. The necessary condition 

“significant changed circumstances” has been a subject for several trials in the Supreme 

Court. The Supreme Court has therefore established that the situation of “significant changed 

circumstances” occurs when a ten percent financial cumulative difference arises after the 

initial compensation has been settled.  

     There is an ongoing case in the court of appeal, Svea hovrätt mål nr T 5084-17, where the 

parties dispute if a contract content, that stipulates that there is a connection between the 

eligible accident and the injured party´s incapacity for work, is under the protection of the 

principals of legal persistence when under re-examination according to 5:5 SkL. 

     The essays subject is therefore: 

“Is the entire claim for damages open for reconsideration in all parts or does it only apply to 

significant changed circumstances?” 

    Furthermore the essay investigates other legal disciplines attitudes towards the legal 

phenomenon re-examination and how it relates to the principals of legal persistence. As the 

re-examination rule, to some content, makes it possible to avoid barring by limitation an 

analysis of that condition will also be conducted. 

   During the investigation of the re-examination rules in different legal systems one can see 

that the purpose with the rules is to defend individuals against the imperfections of the legal 

system. With that in mind, and with consideration that the re-examination rule in SkL is to 

protect the injured party’s right to full compensation, 5:5 SkL should be interpreted as a 

paragraph for the victim’s protection.  

     In short the conclusion therefore is that circumstances that have already been considered 

during the initial trial of the victims damages should not be re-examined if they have not been 

significant changed. The principles of legal persistence break through to the injured party’s 

advantage.      
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1. Inledning 

Trots att skadståndsersättning för framtida förluster avgjorts slutligt genom avtal eller dom 

kan skadeståndet omprövas. Rätt till omprövning uppstår om de förhållanden som låg till 

grund för ersättningen förändrats väsentligt, 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207)
1
 (SkL). 

Utges kompensationen i form av ett engångsbelopp får omprövningen enbart leda till fördel 

för den skadelidande, men utges den i form av livränta kan ersättningen justeras i höjande 

eller sänkande riktning.
2
  

Paragrafen innebär ett avsteg från rättskraftsinstitutet och inbegriper två rättsliga principer 

som kolliderar. Principen om full kompensation för den skadelidande och principen om 

domens orubblighet, där framförallt skadevållaren ska kunna räkna med att när ersättningen är 

slutreglerad har den fullgjort sina förpliktelser. Naturligtvis blir paragrafen därför 

motsägelsefull och dess innehåll har fått utvecklas genom praxis. Tyngdpunkten i praxis har 

särskilt legat på vad som omfattas av väsentlighetsrekvisitet i 5 kap. 5§ SkL. Framförallt är 

det fem domar från högsta domstolen som förtydligar vad som anses vara väsentligt 

förändrade förhållanden.
3
 Sammanfattningsvis har det i dessa domar konstaterats att 

väsentlighetsrekvisitet är uppfyllt när en ekonomisk kumulativ differens om 10 % uppstått 

efter att skadeståndersättningen avgjorts slutligt.
4
 

Ett område som dock inte närmare har studerats gällande omprövningsrätten i SkL är vilka 

förhållanden som kan tas upp till omprövning. Rättsläget är oklart och för närvarande pågår 

ett mål i Svea hovrätt mål nr T 5084-17 [cit. T 5084-17] där tvisten rör frågan om hela 

skadeståndet ska prövas på nytt eller om det enbart är den situation som träffar det väsentliga 

förhållandet som ska prövas.  

I tvisten hade ett försäkringsbolag efter Trafikskadenämndens rekommendation utgett 

trafikskadeersättning för lyte och men samt kostnader och olägenheter till en skadelidande 

efter att hon skadat sig i en truckolycka i arbetet. Den skadelidande blev även 

                                                 
1
 Omtryck SFS 2001:732 

2
 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen - en kommentar, 6 uppl., Nordstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2018, s.349. 
3
 NJA 1998 s. 807, Verkan av att samordningsförmån ändras (ekonomisk förändring), NJA 2004 s. 279 

Löneutveckling i tidigare yrke (ekonomisk förändring), NJA 2008 s. 1217 I, Årsvis eller kumulerad beräkning av 

löneutvecklingen i tidigare yrke? (Prövning i två steg vid ekonomisk förändring), NJA 2008 s. 1217 II, Ändring i 

arbetsförmåga (medicinsk förändring), HDs dom den 9 oktober 2009 i mål T 4729-07, Löneutveckling i tidigare 

yrke (ekonomisk förändring), Se även Carlsson, Mia, Omprövning av skadeståndslivränta – två avgöranden från 

Högsta domstolen, Juridisk Tidskrift, nr 4 2008/09, s.779. [cit. JT nr 4 2008/09] 
4
 Andersson, Håkan, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten – Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer bok III, 

Iustus Förlag AB, Uppsala, 2017, s.529. 
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arbetsoförmögen efter olyckan men ersättning för inkomstförlust från försäkringsbolaget 

aktualiserades inte då den skadelidande erhöll en samordningsförmån i form av livränta 

istället. Underlaget som försäkringsbolaget fick från Trafikskadenämnden innehöll emellertid 

en beskrivning om att arbetsoförmågan var skadebetingad.
5
 

När den skadelidande förlorade sin samordningsförmån begärde hon omprövning av 

skadeståndet och det var ostridigt mellan parterna att det i målet förelåg väsentligt förändrade 

förhållanden.
6
 Tvist uppstod däremot avseende vilka förhållanden som skulle tas upp till 

omprövning. Försäkringsbolaget ansåg att det aldrig slutit ett avtal om att det förelåg ett 

samband mellan skadan och den skadelidandes arbetsoförmåga och att en prövning av detta 

skulle ske när frågan omprövas.  

Den skadelidande bestred emellertid att en kausalitetsprövning skulle göras, eftersom 

försäkringsbolaget åberopade samma omständigheter som redan prövats vid avtalsingåendet 

av den initiala skadeståndersättningen. Vidare ansåg den skadelidande att eftersom 

försäkringsbolaget utgett ersättning enligt Trafikskadenämndens rekommendation var det 

bundet till nämndens bedömning av att skadan var skadebetingad i sin helhet. Denna 

omständighet erhöll därför rättskraft.  Den skadelidande framförde som argument för detta, 

genom ett sakkunnigutlåtande från Erland Strömbäck, att ”det är viktigt att skilja på vad som 

är nya omständigheter och vad som är att anse som andra uppfattningar i en redan prövad 

fråga”.
7
 Enligt den skadelidande hade det inte uppkommit nya omständigheter som tydde på 

att arbetsoförmågan var orsakad av något annat än truckolyckan. 

Omprövningsparagrafen aktualiseras som bekant enbart när det föreligger avtal eller dom och 

i doktrin framhålls det att ett icke existerande avtal inte kan omprövas.
8
 Enligt NJA 2001 s. 

695 II uppstår det dock ett avtal om nollersättning för inkomstförlust vid slutreglering av en 

skada om den skadelidande inte gör anspråk på detta när utbetalningen till den skadelidande 

sker. Den skadelidande blir därför bunden till nollavtalet genom allmänna regler om passivitet 

och nollavtalet är att anse som ett omprövningsgrundande avtal i enlighet med 5 kap. 5 § 

SkL.
9
 

                                                 
5
 Stockholms tingsrätt dom den 3 maj 2017 mål nr T 9336-15, aktbilaga 2. 

6
 T 9336-15. 

7
 Svea hovrätt mål nr T 5084-17,  aktbilaga 8. 

8
 Bengtsson & Strömbäck, s.351. 

9
 Bengtsson & Strömbäck, s.352. 
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Det som blir problematiskt med nollavtal är att försäkringsbolagen i princip godtagit att det 

finns en ersättningsgill skada och utger kompensation för aktuella ersättningsposter, men för 

de skador som för tillfället inte aktualiseras lämnas ersättningen öppen. Ger 

försäkringsbolaget ut ersättning för lyte och men har de accepterat att skadorna är 

skadebetingade och att det finns adekvat kausalitet. Täcks en ersättningspost däremot av en 

samordningsförmån innebär det inte nödvändigtvis att försäkringsbolaget skadereglerat den 

posten. För den skadelidande kan det därför bli förvirrande om vad som avses vara 

rättskraftigt avtalsinnehåll i det initiala avtalet om skadeståndsersättning och i nollavtalet.  

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda vilka delar av ett skadestånd som kan tas upp till 

omprövning enligt 5 kap. 5 § SkL. Uppsatsen avser därför att klargöra vilka omständigheter 

som omfattas av rättskraft och vad som initierar att rättskraften bör frångås inom 

skadeståndsrätten. Vidare kommer andra juridiska discipliners förhållanden till 

omprövningsrätten som rättslig företeelse att analyseras för att få ett helhetsperspektiv av 

vilka motiv som föranleder avsteg från rättskraftsinstitutet. 

För att uppnå syftet ska följande frågeställning utredas: 

 Är hela skadeståndsfrågan öppen för omprövning i alla delar eller gäller den bara 

ändrade förhållanden? 

Frågeställningen kommer att besvaras genom att problematisera omprövningsparagrafen och 

belysa vilka konsekvenser som uppstår om den tolkas restriktivt eller extensivt. Det blir 

således en fråga om lagtolkning, men eftersom ett av rekvisiten i paragrafen även omfattar 

”avtal eller dom” kommer ett avtalstolkningsperspektiv föras på de situationer där det blir 

tillämpligt. 

Då omprövningsparagrafen till viss del möjliggör att skadeståndsersättning inte kan 

preskriberas kommer en analys om preskriptionsbestämmelserna att föras. Hur 

preskriptionsbestämmelserna påverkats av omprövningsrätten och vilket förhållande 

preskription samt omprövning har till varandra. Vidare uppkommer ofta frågan om 

omprövning i samband med prövning om preskription föreligger.  
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1.2 Avgränsningar och förtydliganden 

 

Uppsatsen riktar sig främst till forskare, domare och praktiserande jurister inom 

skadeståndsrätt, försäkringsrätt och socialförsäkringsrätt. Således förutsätter uppsatsen att 

läsaren har kunskap om vedertagna begrepp inom dessa områden. 

För att få en dynamisk uppsats och variation i språkbruket kommer 5 kap. 5 § SkL även att 

benämnas som ”omprövningsparagrafen”.   

Av utrymmesskäl och eftersom 5 kap. 5 § SkL avser ersättning för inkomstförlust och 

periodiskt underhåll kommer andra ersättningsberättigande poster enligt SkL inte behandlas 

nämnvärt. Således berör uppsatsen framförallt ersättning för inkomstförlust vid personskada. 

Kravet på väsentlig förändring enligt omprövningsparagrafen och vad det innebär kommer 

inte vara under djupare diskussion i uppsatsen. Praxis på området har etablerats och det finns 

ett flertal sammanfattande artiklar om ämnet att tillgå.
10

 

Vid prövning av skadestånd och skadeståndets storlek brukar en medicinsk bedömning om 

skadans omfattning göras. Ett medicinskt underlag kan även utgöra bevisning om det finns 

konkurrerande skadeorsaker till skadan. Eftersom uppsatsen till stor del baseras på mål T 

5084-17 är det av vikt att belysa att uppsatsen inte gör anspråk på att bedöma det medicinska 

underlaget i denna tvist. Den del av mål T 5084-17 som uppsatsen tar upp som frågeställning 

är frågan om vad som är att anses som rättskraftigt avtalsinnehåll mellan parterna och vad 

som ska tas upp till omprövning. 

1.3 Disposition 

 

Utöver inledningskapitlet har uppsatsen följande disposition. Kapitlet ”Skadeståndsrättsliga 

utgångspunkter” är uppdelat i två avsnitt. Den ena berör skadeståndets syfte i sig och den 

andra går specifikt in på omprövningsrättens syfte. Det är enligt min bedömning att historiken 

bakom en lag och sedermera bakgrunden till en viss bestämmelse i lagen ger en djupare 

förståelse för avsikten bakom dessa. När det syftet sedan utforskats blir det enklare att 

analysera det problem som uppstått i samband med den specifika bestämmelsen. Således är 

det lämpligt att uppsatsen efter inledningen börjar med en djupare introduktion av det 

                                                 
10

 Se bland annat  JT nr 4 2008/09 
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rättsområde uppsatsen berör. Därför följer efter ”Skadeståndsrättsliga utgångspunkter” 

kapitlet om ”Rättskraftsinstitutet”. 

Kapitel 3 ”Rättskraftsinstitutet” berör först vad som egentligen menas med rättskraft. Sedan 

följer avsnitt som konstaterar vilken funktion avsteg från rättskraften har i olika juridiska 

discipliner. Dessa kapitel innehåller reflektioner om avvikelser eller likheter med 

omprövningsrätten i SkL. Slutsatser eller konstateranden från kapitlet om 

”Rättskraftsinstitutet” kommer sedermera att användas i den avslutande analysen av 

uppsatsen. 

Ett omfattande kapitel är ”omprövningsrätten i förhållande till preskription”. Kapitlet är 

relevant för uppsatsens syfte, dels för att omprövningsrätten berör sent uppkomna skador och 

dels för att prövning av preskription ofta har skett i samband med en bedömning om 

omprövningsparagrafen är tillämplig. Då preskriptionsreglerna ändrades år 2015 har 

lydelserna innan samt efter denna tidpunkt fått egna rubriker. 

Efter preskriptionskapitlet följer kapitlet ”Avtal eller dom”. Detta kapitel avser att förtydliga 

vad rekvisitet ”avgjorts slutligt genom avtal eller dom” i omprövningsparagrafen har för 

innebörd. Vidare tas nollavtalets betydelse för omprövningsrätten upp och diskuteras. 

Underkapitlet ”avtalstolkning” anlägger ett praktiskt perspektiv på hur ett avtal om ersättning 

kan tolkas och vilka problem som kan uppstå vid tolkning av nollavtal. Det avsnittet är till 

stor del byggt på argument från mål T 5084-17. 

Det näst sista kapitlet ”Vad som ska tas upp till omprövning” gör anspråk på att redogöra för 

vilka argument som finns för eller emot att en helt ny prövning av skadeståndet ska göras vid 

omprövning eller om det enbart är i de väsentliga förhållandena som omprövningen ska gälla. 

Slutligen avslutas uppsatsen med kapitlet ”Slutlig analys” som sammanställer och diskuterar 

uppsatsens innehåll. Analysen avser att svara på uppsatsen frågeställning utifrån den 

redogörelse och analys uppsatsen behandlat. 

1.4 Metod 

 

Uppsatsen kommer framförallt att baseras på rättsdogmatisk metod, rättsanalytisk metod och 

rättspolitisk metod. Medans den rättsdogmatiska metoden avser att analysera juridiskt 

material ur auktoritativa rättskällor är den rättsanalytiska metoden mer tillåtande för 
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uppsatsförfattaren att använda annat material än de som typiskt ingår i rättskälleläran.
11

 

Vidare innebär valet av att arbeta med en rättspolitisk metod att en friare analys av 

lagstiftningen är tillåten då den avser att utreda de drag, mål och konsekvenser som 

lagstiftningen har.
12

  

Ett interdisciplinärt rättsligt perspektiv kommer även att användas för att få svar på uppsatsens 

frågeställning. Det blir en komparativ metod som jämför olika juridiska discipliners 

motsvarighet till omprövningsparagrafen.  

Den rättsdogmatiska metoden underkänner fria värderingar
13

 och skiljer sig därför väsentligt 

från både den rättsanalytiska metoden och rättspolitiska metoden. Givetvis innehåller 

rättsdogmatiken värderande ståndpunkter, men utesluter moraliska invändningar då den är 

bunden till rättskällorna.
14

 Metoden avser att fastställa gällande rätt genom att beskriva och 

systematisera den.
15

 Syftet är att kunna lösa ett rättsligt problem genom att finna rättsregeln 

som ger svaret på frågan.
16

 Konkret innebär det att gällande rätt återfinns som Sandgren 

uttrycker det i ”de auktoritativa rättskällorna”
17

 och som Kleineman formulerar det i ”de 

allmänt accepterade rättskällorna”.
18

  

Under uppsatsen kommer läsaren att få information från de olika rättskällorna och den 

rättsdogmatiska metoden genomsyrar innehållet. Emellertid, eftersom det är i uppsatsens syfte 

att belysa konsekvenserna om hur rätten till omprövning tolkas restriktivt eller extensivt, 

kommer rättsanalytisk argumentation att förekomma. Det finns därför värderande inslag om 

vilken part som är skyddsvärd i vissa rättsförhållanden, vad följderna blir för en part och om 

det är rimligt i förhållande till omprövningsrättens syfte. Således kommer den rättsanalytiska 

och rättspolitiska metoden att vara närvarande vid sidan om den rättsdogmatiska metoden. 

Enligt Munck har rättskällorna ingen inbördes hierarki och om inte annat så ändras ordningen 

eller förskjuts den över tid.
19

 Lag har dock en överordnad ställning i rättskälleläran och detta 

föranleds av 1 kap. 1 § 3 st. Regeringsformen (1974:152) (RF), legalitetsprincipen ”Den 

                                                 
11

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 

Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s.46. 
12

 Sandgren, s.48. 
13

 Sandgren, s.45. 
14

 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning, 2005, häfte 3., s.250. 
15

 Sandgren, s.43. 
16

 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, uppl. 2., 

Studentlitteratur AB, Lund, 2018., s.21. 
17

 Sandgren, s.43. 
18

 Kleineman, s.21. 
19

 Munck, Johan, Rättskällor förr och nu, Juridisk Publikation, Jubileumsnummer, 2014., s.199. 
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offentliga makten utövas under lagarna”. Till skillnad från de övriga rättskällorna ges även lag 

en bindande verkan enligt legalitetsprincipen, men Munck ifrågasätter dock detta då analogier 

och reduktionsslut ändå tillåts till viss del.
20

 Dessutom är legalitetsprincipen med dess krav på 

förutsebarhet inte lika viktig inom civilrätten som den är i straffrätten. Framförallt då 

rättsreglerna oftast inte är av tvingande karaktär i civilrätten.
21

 

Skadeståndslagen är dispositiv och alternativ, vilket innebär att inomobligatoriska 

förhållanden ges ett stort utrymme. Således tillmäts avtalstolkningsprinciper en stor betydelse. 

Dessa principer har givetvis sitt ursprung i rättskälleläran, men tillskillnad från lag har de en 

mer bevisvärderande betydelse. Uppsatsen kommer delvis att använda sig av dessa principer 

för att anlägga ett partsperspektiv på frågeställningen.  

Parallella regelsystem är också ett dilemma för den rättsdogmatiska metoden, eftersom den 

försöker rekonstruera rätten i dess renaste form.
22

 Enligt Kleineman ställs det högre krav på 

analysen av rättskällorna vid utomrättslig regelkonkurrens och att ett rättspolitiskt perspektiv 

kan bli nödvändigt för att få klarhet i frågan. Viktigt är dock att den rättspolitiska analysen 

hålls separat och tillämpas jämte och inte blandad med den rättsdogmatiska metoden.
23

 

Utomrättsliga normgivningsmekanismer kan benämnas ”soft law” och kortfattat definieras 

som ” utomrättsliga normer, som t.ex. vägledande råd, allmänna råd eller etiska principer”.
24

 

Inom försäkringsrätten och skadeståndsrätten kan bland annat Trafikskadenämndens 

hjälptabeller för bestämmande av ersättning för sveda och värk samt medicinsk invaliditet 

anses vara soft law.
25

 Domstolarna är givetvis inte bundna av dessa tabeller, men de har ofta 

tillerkänts stor betydelse vid bedömning av skadeståndets storlek vid rättslig prövning i 

domstol.
26

  

Genom Trafikskadenämndens ställning som en alternativ tvistelösande nämnd för 

konsumenttvister anses dess rådgivande yttranden vara vägledande för försäkringsbolagen, 

även om försäkringsbolagen likt domstolarna inte är skyldiga att följa besluten.
 27

 Uppsatsen 

kommer inte nämnvärt att använda sig av Trafikskadenämndens anföranden, men eftersom de 

                                                 
20

 Munck, s.200. 
21

 Leijonhufvud, Madeleine, Wennberg, Suzanne & Ågren, Jack, Straffansvar, 10 uppl., Wolters Kluwer Sverige 

AB, Stockholm, 2018., s.28. 
22

 Kleineman, s.31. 
23

 Kleineman, s.31. 
24

 Van der Sluijs, Jessica, Soft law-reglering av försäkringsrätten, Juridisk Tidsskrift, nr 2, 2010/11, s.297. 
25

 Van der Sluijs, s.308. 
26

 Van der Sluijs, s.308. 
27

 Trafikskadenämnden, Vad gör vi?, https://www.trafikskadenamnden.se/om-oss/#Link12148, lydelse 2019-01-

01. 

https://www.trafikskadenamnden.se/om-oss/#Link12148
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har ett inflytande på skadeståndsrätten och försäkringsrätten är det viktigt att belysa deras 

särställning som utomrättslig normgivare på området. Speciellt då det framkommer i mål T 

5084-17 att Trafikskadenämnden anser att den skadelidandes arbetsoförmåga är 

skadebetingad. Vidare är det deras rekommendation som den skadelidande anser vara 

rättskraftigt avtalsinnehåll mellan denne och försäkringsbolaget och som inte kan omprövas.  

Vad gäller parallella regelsystem är det värt att poängtera att det även finns ett flertal 

ersättningssystem som blir tillämpliga på en och samma skada. Utöver ersättning från lag, 

som ersättning för personskada enligt, SkL, socialförsäkringsbalken, TskL osv., finns även det 

kollektivavtalsbaserade trygghetssystemet som den skadelidande kan få ersättning från.
28

 

Denna ersättning utges av AFA Försäkring (AFA) som ägs av Svenskt näringsliv, 

Landsorganisationen i Sverige samt PTK. 

Ersättning från AFA kompletterar de lagstadgade ersättningsmodellerna och kan därför ur ett 

rättsdogmatiskt perspektiv bli ett problem, eftersom de avtal som omfattas av AFA blir 

normgivande för de kollektivavtalsanslutna parterna. Detta förhållande blir enklare att 

analysera ur ett rättspolitiskt och rättsanalytiskt perspektiv. Framförallt då de offentliga 

ersättningsförmånerna minskar eller ökar i omfattning beroende på vilka politiska krafter som 

styr. Därför blir behovet skadeståndsersättning och kompletterande ersättning från AFA större 

för den skadelidande om socialförsäkringsförmånerna minskar.
29

 

För att kunna tolka lagarna krävs det underlag som förarbeten, praxis samt doktrin
30

 och dessa 

källor anses vara de tre sista delarna i den traditionella rättskälleläran.
31

 Jareborg däremot 

anser att all information som innehar relevanta rättsliga argument är att anse som rättskällor.
32

 

Eckoff likt Jareborg anlade även ett bredare perspektiv på rättskälleläran. Han menade att 

myndighetspraxis, privat praxis och reella hänsyn (värderingar av resultatets godhet) skulle 

inkluderas bland de övriga rättskällorna.
33

 Munck framhäver också att med EU-rättens stora 

påverkan på svensk rätt bör EU-rättsliga direktivs ställning i rättskälleläran analyseras.
34

 

Rättskällelärans vidd kan därför variera.
35

 

                                                 
28

 Carlsson, Mia, Arbetsskada: samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, Jure Förlag AB, 

Stockholm, 2008, s.100. [cit. Carlsson, Arbetsskada] 
29

 Carlsson, Arbetsskada, s.99. 
30

 Kleineman, s.28. 
31

 Munck, s.199. 
32

 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2001, s.105. 
33

 Sandgren, s.40., se även Eckoff, Torstein, Retskildelaere, 5. Utg. ved Jan Helgesen, TANO A.S, Oslo 2001.   
34

 Munck, s.201. 
35

 Sandgren, s.40. 
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I den här uppsatsen kommer de fyra traditionella rättskällorna att användas inom den 

rättsdogmatiska metoden. Jareborgs, Eckoffs och Muncks uppfattningar om vad som ingår i 

rättskälleläran kommer snarare att implementeras i den rättsanalytiska metod som uppsatsen 

också baseras på. Detta då alla informativa källor som för en juridisk argumentation ges stort 

utrymme i den rättsanalytiska metoden och värderingar av resultatets godhet har inslag av den 

rättspolitiska metoden. 

Förarbeten har en central roll inom svensk rätt, framförallt då lagstiftningen ofta är 

koncentrerad och mer ingående upplysningar om lagtexten återfinns i propositioner och 

statens offentliga utredningar (SOU).
36

 Förarbetenas tillgänglighet och den omfattande 

lagstiftningsproceduren som de återger ger även förarbeten en stadig grund som rättskälla. 

Emellertid bör dock förarbeten beaktas med en viss försiktighet vid lagtolkning, framförallt då 

en del motivuttalanden eventuellt ej har förankrats i lagtexten.
37

 Däremot kan en diskussion 

som förts i förarbeten fastställas genom praxis och erhålla en större kraft.
38

 

Högsta domstolen (HD), Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och Arbetsdomstolen (AD) 

innehar prejudikatauktoritet och deras domar avser att bli vägledande för rättstillämpningen.
39

 

Avsikten är därför att underrätter ska följa den rättstolkning som de högsta instanserna 

formulerat, även om de inte är absolut skyldiga till det.
40

 Vid värdering av praxis anses de 

argument som är avgörande för utgången av målet vara prejudicerande, ratio decidendi, 

medans de uttalanden som inte avgjorde målet inte är det, obiter dicta.
41

 Vid en bredare 

tolkning av rättskälleläran förespråkar Munck också att domar från hovrätterna ska erhålla 

högre rättskällestatus. Framförallt på grund av att avgöranden från hovrätterna i dag är allt 

mer tillgängliga på grund av digitaliseringen.
42

 Dessa avgöranden i sig anses visserligen inte 

vara prejudicerande ”men upplysningskällor om problem och tvister och sätt att lösa dessa”.
43

 

                                                 
36

 Carlsson, Mia, Förarbeten, i Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Magnusson 

Sjöberg, Cecilia, Seipel, Peter, Warnlig-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt – juristens 

källmaterial och metoder, 14 uppl., Wolters Kluwer Sverige AB, Visby, 2017, s.111. [cit. Carlsson, Förarbeten] 
37

 Munck, s.202. 
38

 Carlsson, Förarbeten, s.111. 
39

 Kleineman, s.32. 
40

 Heuman, Lars, Rättspraxis, i Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, 

Magnusson Sjöberg, Cecilia, Seipel, Peter, Warnlig-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt – 

juristens källmaterial och metoder, 14 uppl., Wolters Kluwer Sverige AB, Visby, 2017, s.133. 
41

 Munck, s.204. 
42

 Munck, s.205. 
43

 Hellner, Jan, Bättre rättskällor - repliker till Bernitz, Svensk juristtidning, 1976, s.362. 
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Givetvis borde upprepade tolkningar av samma rättsregel i andra instans tas hänsyn till såväl 

underrätt som överrätt.
44

 

Eftersom praxis inte har behandlat uppsatsens angivna frågeställning har förarbetena fått ett 

stort utrymme i uppsatsen. Dels för att finna syftet med omprövningsparagrafen och dels för 

att förstå varför avsteg från rättskraften infördes i SkL. I enlighet med den rättsanalytiska 

metoden kommer remissinstansers uttalanden att analyseras. Det är att anse som ett avsteg 

från den rättsdogmatiska metoden då, uttalandena är åsikter om hur lagen ska utformas och 

inte nödvändigtvis har implementerats i lag. Vidare vilar uppsatsen på en frågeställning som 

uppkommit under en pågående tvist, som prövats i tingsrätt och är under prövning i hovrätt. 

Hovrättsförhandlingarna är slut, men dom meddelas efter att uppsatsen har lämnats in.
45

 

Inlagor samt sakkunnigutlåtanden i ett pågående tvistemål som inte avgjorts slutligt är enligt 

den rättsdogmatiska metoden inte en rättskälla, men ur ett rättsanalytiskt perspektiv är dessa 

viktiga för att analysera rätten. 

Doktrin är en omdiskuterad rättskälla och den juridiska litteraturen anses vara underordnad de 

övriga rättskällorna. Trots detta har den juridiska litteraturen en stor påverkan på de övriga 

rättskällorna då både domstolarna och lagstiftaren allt mer börjat hänvisa till resonemang 

förda i doktrin.
46

 Medans de övriga rättskällorna ofta är fristående från varandra har doktrinen 

en funktion att sammanställa, diskutera och ge information om dessa. Den har därför en 

rekonstruerande funktion av rättsläget. Det talas därför om att den juridiska litteraturen har en 

inre tyngd, men den kan också genom sin logiska struktur få en självständig betydelse. En del 

framhäver även att doktrinens styrka som rättskälla kan stärkas genom att författaren till 

skriften är framstående inom det ämne den berör.
47

  

Den juridiska litteraturen kan inneha funktionen att bidra med innovativa idéer om rättsläget 

och anlägga nya perspektiv på rätten för att driva juridiken framåt.
48

 Kleineman framhåller 

dock att doktrinen bör vara återhållsam med att kritisera avgörande från högsta instans. 

Framförallt då det kan förvirra den praktiserande juristen, eftersom den juridiska litteraturen 

                                                 
44

 Munck, s.205. 
45

 Dom i mål T 5084-17 förväntas meddelas den 18 januari 2019, uppsatsen lämnades in för examination 2 

januari 2019. 
46

 Bernitz, Ulf, Introduktion, i Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Magnusson 

Sjöberg, Cecilia, Seipel, Peter, Warnlig-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt – juristens 

källmaterial och metoder, 14 uppl., Wolters Kluwer Sverige AB, Visby, 2017, s.32. 
47

 Kleineman, s.33. 
48

 Vogel, Hans-Heinrich, Den juridiska litteraturen, i Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman, Lars, Leijonhufvud, 

Madeleine, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Seipel, Peter, Warnlig-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, Finna 

rätt – juristens källmaterial och metoder, 14 uppl., Wolters Kluwer Sverige AB, Visby, 2017, s.187. 
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är ett lättillgängligt verktyg i dennes dagliga arbete.
49

 Vidare förlorar doktrinen sin 

rekonstruerande funktion om den innehåller allt för mycket kritik. Enligt den rättsdogmatiska 

metoden kan emellertid doktrinen genom sammanställning av information från rättskällorna 

visa på inkonsekvens i rättskipningen.
50

  

Den här uppsatsen har främst använt doktrin för att finna relevanta rättskällor som berör 

omprövningsrätten i skadeståndslagen. Det kan därför sägas att uppsatsen framförallt har 

dragit nytta av doktrinens sammanställande funktion. Om värderande åsikter uttryckts i 

doktrin har den använts inom den rättsanalytiska metoden som genomsyrar uppsatsen. Det ska 

dock framhållas att doktrinen som använts i denna uppsats till störst del har varit av 

rättsdogmatisk karaktär och ämnat framställa gällande rätt. 
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2. Skadeståndsrättsliga utgångspunkter 
 
Skadeståndslagen är dispositiv, 1 kap. 1 § SkL. Parter får således inomobligatoriskt fritt 

reglera vilka förhållanden som ska undantas de lagstadgade skadeståndsreglerna.
51

 

Skadeståndsrätten kan dock bryta igenom om avtalsbestämmelserna vid prövning bedöms 

vara oskäliga enligt 36 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (1915:218) (AvtL).
52

 Vidare är lagen oftast alternativ och den enskilde kan välja om 

speciallagstiftning som t.ex. TskL, PAL och PSL ska ges företräde när det kommer till 

bedömning om skadeståndsersättning.
53

 Speciallagstiftning som påminner om 

skadeståndslagen är ofta av försäkringsrättslig karaktär där kompensationen till den 

skadelidande istället utgår från obligatoriska ansvarsförsäkringar.
54

 Många gånger täcks även 

det mesta av skadeståndsersättningen av ansvarsförsäkringen på skadevållarens sida och det är 

därför vanligt att försäkringsbolag kliver in i skadevållarens ställe.
55

  

Av rättspolitiska skäl har allt fler socialförsäkringsförmåner fått betydelse i 

ersättningsförfarandet i skadeståndsrätten.
56

 Numera har alla medborgare ett ekonomiskt 

grundskydd genom socialförsäkringen i form av den allmänna försäkringen och 

trygghetsförsäkringen.
57

 Det har alltså av lagstiftaren ansetts nödvändigt att skadeståndet 

pulveriseras och riskfördelas på ett kapitalstarkt kollektiv (t.ex. kollektivet av medborgare 

som finansierar socialförsäkringen genom skatt eller kollektivet av bilägare som betalar den 

obligatoriska trafikansvarsförsäkringen).
58

 Syftet med pulveriseringen av skadeståndet är dels 

den skadelidandes skyddsbehov,
 59

 där denne ska garanteras ersättning i fall skadevållaren är 

insolvent, och dels att skadevållaren skyddas från att eventuellt ruineras. Förfarandet som 

innebär att försäkringar tar över skadeståndet på detta sätt är ett utmärkande drag för den s.k. 

svenska modellen.
60

   

 

 

                                                 
51

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 10 uppl., Nordstedts Juridik AB, 2018, s. 23. 
52

 Bengtsson & Strömbäck, s.41. 
53

 Bengtsson & Strömbäck, s.20. 
54

 Hellner & Radtezki, Skadeståndsrätt, s.177. 
55

 Hellner & Radtezki, Skadeståndsrätt, s.38. 
56

 Carlsson, Arbetsskada, s.100. 
57

 SOU 1973:51, Skadestånd V – Skadestånd vid personskada: Betänkande av skadeståndskommittén, s.126. 
58

 Hellner & Radetzki, s.40. 
59

 Bengtsson & Strömbäck, s. 23. 
60

 Bengtsson & Strömbäck, s. 22. 
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2.1 Skadeståndets syfte 

 
Skadeståndets yttersta syfte är att den skadelidande ska få full ersättning för sin förlust

61
 och 

försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte uppkommit.
62

 Dessa motiv 

gällande skadeståndsersättningen kallas för ”skadeståndets reparativa funktion” och 

”principen om full kompensation för den skadelidande”. Samtliga ekonomiska kostnader som 

uppstår till följd av skada som vållats av annan, såsom kostnader för läkarvård, resor samt 

inkomstförluster m.m. ska således erhållas den skadelidande.
63

 Vid ersättning för ideella 

skador som inte direkt kan mätas i konkreta ekonomiska förluster,
64

 som t.ex. ersättning för 

lyte och men, har bland annat Trafikskadenämnden utgett ersättningsschabloner som anger 

engångsbelopp som anses vara rimliga i förhållande till skadan.
65

 Det krävs dock att 

skadevållaren agerat under någon av följande ansvarsgrunder för att skadeståndersättning ska 

bli aktuellt, skadevållaren ska ha: handlat med uppsåt, handlat culpöst/oaktsamt, 1 kap 1 § 

SkL, handlat under strikt ansvar
66

 eller ha varit ansvarig genom att inneha principalansvar, 3 

kap 1 § SkL. 

Principen om full kompensation innebär också att den skadelidande ska erhålla varken mer 

eller mindre ersättning än vad den är berättigad till.
67

 För att undvika dubbel- eller 

överkompensation på den skadelidandes sida
68

 ligger det därför i skadeståndsrättens natur att 

samordningsförmåner avräknas från skadeståndets storlek,
69

 se 5 kap. 3 § SkL. Med 

samordningsförmåner avses ersättning för inkomstförlust eller förlust av underhåll som listas 

under 5 kap 3 § 1p - 2p SkL. Samordningsförmåner kan utges parallellt med skadeståndet 

eller så kan skadeståndet helt eller delvis absorberas av samordningsförmånerna.
70

 Den 

skadelidande ska därför innan bestämmandet av skadeståndets storlek söka dessa förmåner 

enligt skadebegränsningsplikten.
71

 Skadeståndet utgör således skillnaden mellan kostnaderna 

för skadan den skadelidande uppburit och de samordningsförmåner som den erbjudits.
72

 

                                                 
61

 Prop. 1975:12, Med förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207), m.m., s. 98. 
62

 Prop. 1975:12, s. 99. 
63

 Hellner & Radetzki, s.331. 
64

 Hellner & Radetzki, s.342. 
65

 Hellner & Radetzki, s.370. 
66

 Se t.ex. Ellag (1997:857), Atomansvarighetslag (1968:45), Lag  (2007:1150) om tillsyn över hundar och 

katter. 
67

 Prop. 1975:12 s.19. 
68

 Bengtsson & Strömbäck, s.324. 
69

 Prop. 175:12, s.19. 
70

 Prop.1975:12, s.19. 
71

 Bengtsson & Strömbäck, s.338. 
72

 SOU 1973:51, s.74.  
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Skadeståndet har även en preventiv funktion och enligt Lundstedt avser den att vara 

handlingsdirigerande så att människor tar mer hänsyn till sin omgivning. Den 

allmänpreventiva funktionen innebär att gemene man ansvarar för att undvika skada samtidigt 

som den individualpreventiva effekten avser att förhindra en person som redan skadat från att 

göra om det.
 73

 Således skapar skadeståndet en allmän trygghet i samhället genom att sätta 

krav på medborgarna och markera vad utgör ett oaktsamt handlande.
74

 

 I dag råder dock en viss skepsis i doktrin om att skadeståndet innehåller en preventiv 

funktion och att denna ståndpunkt snarare är av rättsfilosofisk karaktär än rättsvetenskaplig. 

Som argument för detta har bland annat Hellner uttryckt att det får anses omöjligt att mäta om 

skadeståndet ges en allmänpreventiv effekt, såtillvida det inte gjorts studier mellan länder där 

en sak ger skadeståndsansvar i ett land och inte i ett annat.
75

 Vidare framhävs att 

skadeförebyggande åtgärder, som t.ex. byggandet av säkrare motorvägar konkurrerar med den 

enskildes preventiva åtgärder för att förhindra skada.
76

 Även ett visst mått av egosim kan göra 

det svårt att avgöra om ett hägrande skadeståndsansvar verkligen har en preventiv effekt. En 

trafikant tenderar eventuellt att köra säkert för att inte skada sig själv istället för att den är 

rädd för att bli skadeståndskyldig.
77

 Hellners uppfattning i ämnet har dock mötts av kritik från 

Karlgren. Han intygar att Lundstedts samt Ekelöfs arbete på området inte är att förkasta och 

belyser att tesen om skadeståndets preventiva funktion de facto är av empirisk vetenskap.
78

 

Pulveriseringen av skadeståndet kan också diskuteras ur en preventiv synvinkel. Som nämnts i 

förgående kapitel är det ofta inte skadevållaren själv som utger ersättningen, eftersom en 

ekonomisk riskfördelning har skett och ersättning kan utfalla från privata försäkringar, 

offentliga försäkringar och obligatoriska ansvarsförsäkringar.
79

 Visserligen har skadevållaren 

bidragit till dessa försäkringar genom att betala skatt eller försäkringspremier, men det är 

likväl till störst del på kollektivets bekostnad som ersättningen utgår. Ur den aspekten kan det 

diskuteras om skadeståndets preventiva funktion urholkas när riskfördelningen gör att en 

framtida skadevållare personligen inte nämnvärt berörs ekonomiskt när skadan väl inträffar.
80

 

                                                 
73

 Hellner & Radetzki, s.40. 
74

 Bengtsson & Strömbäck, s.22. 
75

 Hellner, Jan, Skadeståndsrättens reformering, Svensk juristtidning, 1967, s. 699.[cit. SvJT 1967]. 
76

 Hellner och Radetzki, s.41. 
77

 SvJT 1967 s.699. 
78

 Karlgren, Hjalmar, Skadeståndsrättens reformering och allmänprevenntionen [sic!], Svensk juristtidning, 1968 

s.699. 
79

 Bengtsson & Strömbäck, s.24. 
80

 Hellner & Radetzki, s.41. 
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En ekonomisk effekt kan även tillmätas skadeståndets funktion och hör till stor del ihop med 

pulveriseringen av skadeståndet.
81

 Prissättning av försäkringspremier kan fungera som 

incitament för försäkringstagare att förebygga skada och därmed få lägre premier om de 

uppfyller vissa riskeliminerande skallkrav. Som ett framstående exempel kan en lägre premie 

initiera en arbetsgivare till att utrusta arbetsplatsen med arbetsskadeförebyggande åtgärder. 

Vidare blir den ekonomiska effekten tydlig vid riskfördelningen. Tillfaller en del av 

skadeståndsskyldigheten ett bolag som tillverkar bilar inleds det en ekonomisk drivkraft för 

tillverkarna att bygga säkrare bilar.
82

 Ett argument som kan både stärka och stjälpa tesen om 

skadeståndets ekonomiska effekt är däremot den unge motorcyklisten. Är premien för dyr 

kanske den unge personen aldrig köper en motorcykel och skaderisken elimineras helt. Likväl 

kan en dyr premie kulminera i att personen köper motorcykeln ändå och struntar helt i att 

försäkra sig.
83

  

2.2 Syftet bakom omprövningsrätten 

 
Under arbetet med de nya personskadereglerna inför 1975 års skadeståndslag 

rekommenderade skadeståndskommittén att vid skada som ger bestående inkomstförlust bör 

ersättningen främst ges ut i form av livränta.
84

 Genom denna ersättningsform skulle 

kompensationen som den skadelidande har rätt till vara så nära den faktiska förlusten som 

möjligt, eftersom ersättningen kontinuerligt främjar den skadelidandes försörjning.
85

 Vid 

ringa invaliditet och marginell ekonomisk förlust förordades det dock att engångsbelopp 

skulle utges.
86

 För att motverka osäkerheten som uppstår vid beräknandet av skadestånd för 

framtida förluster ansågs det därför nödvändigt att införa en rätt till omprövning av ett redan 

fastställt skadestånd i skadeståndslagen.
87

  

Skadeståndskommittén framhöll även att det ekonomiska invaliditetsbegreppet som återfanns 

i socialförsäkringen borde införlivas i skadeståndsrätten,
88

 trots att det enligt praxis främst 

varit det medicinska invaliditetsunderlaget som avgjort skadeståndets storlek.
89

 En utveckling 

som skadeståndskommittén sett var att domstolarna allt mer börjat frångå praxis och göra 

                                                 
81

 Bengtsson & Strömbäck, s.22. 
82

 Hellner & Radetzki, s.43. 
83

 Hellner & Radetzki, s.42. 
84

 SOU 1973:51, s.161.  
85

 SOU 1973:51, s.183. 
86

 Prop. 1975:12, s.112. 
87

 Bengtsson & Strömbäck, s.349. 
88

 SOU 1973:51, s.161. 
89

 SOU 1973:51, s.45. 
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egna individuella bedömningar i det enskilda fallet gällande den skadelidandes arbetsförmåga. 

Läkare hade även signalerat att den medicinska bedömningen enbart fungerade som en 

referensram för bestämmandet av den skadelidandes kapacitet för att arbeta, men att de sedan 

vägde in den skadelidandes personliga förutsättningar.
90

  

En medicinsk bedömning anger medicinsk sakkunskap där tabeller meddelar en uppfattning i 

procent om vad sjukdomen eller skadan ger för defekt på arbetsförmågan, t.ex. att en 

amputerad arm ger 30–40% nedsatt arbetsförmåga.
91

 Det ekonomiska invaliditetsbegreppet 

däremot fastställer hur skadan i det enskilda fallet faktiskt påverkar den skadelidandes 

arbetsinkomst, inte skadan i sig. En skadelidande kan i praktiken enligt det medicinska 

utlåtandet ha en minskad arbetsförmåga med 40 % men ändå arbeta för samma inkomst som 

den hade när den arbetade 100 %.
92

 En medicinsk prövning är därför inte ett helt tillförlitligt 

underlag vid bestämmandet av ersättningen. Med det ekonomiska invaliditetsunderlaget ges 

däremot en mera korrekt beräkning på skadeståndets storlek.
93

 När det ekonomiska 

invaliditetsunderlaget skulle införas i skadeståndsrätten ansågs omprövningsrätten som en 

naturlig konsekvens av detta, eftersom ersättningen ska följa den skadelidandes individuella 

skada varje gång som livräntan utges.
94

 Dessutom ansågs omprövningsparagrafen vara en 

nödvändig förutsättning för att det ekonomiska invaliditetsbegreppet ens skulle kunna 

implementeras, eftersom det vid periodisk ersättning förutsätts att livräntan ska kunna 

korrigeras om det sker en ändring i förhållanden av medicinsk eller annan art.
95

 

Innan rätten till omprövning kom till stånd kunde inte ett rättskraftigt avgörande för framtida 

förluster ändras förutom vid fall där t.ex. förbehåll om att livränta får prövas åter 

inkorporerats i dom eller avtal. 
 
Enligt studier av praxis framkom det emellertid att 

domstolarna sällan medgav att skadeståndsfrågan skulle hållas öppen. En förklaring till denna 

försiktighet var framförallt att den skadelidande inte skulle hamna i ersättningsneuros
96

 samt 

att det innebar avsteg från invanda tankar om rättskraft.
97

 Visserligen gick det att angripa 

skadeståndets storlek efter att den fastställts, men då krävdes det att en part begärde resning 

för att det inträffat nya omständigheter som påverkat ersättningens storlek efter domen vunnit 
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laga kraft.
98

 Var skadeståndet reglerat genom avtal kunde en part möjligen angripa avtalet 

som oskäligt och begära jämkning enligt avtalsrättsliga principer.
99

 I motiven till 

omprövningsparagrafen framhölls dock dessa omprövningsmöjligheter som omständiga, 

resurskrävande och inte lämpliga som omprövningsförfaranden vid återupptagande av 

skadestånd. Med en fastställd omprövningsrätt i skadeståndslagen skulle förfarandet vid 

omprövning av ersättningen bli effektivare.
 100

 

Risken för en eventuell fixering vid skadeståndet hos den skadelidande diskuterades i 

förarbetena, men slutsatsen blev att det inte fick överskugga det faktum att det är svårt, om 

inte omöjligt, att göra en exakt beräkning av framtida förluster.
101 

En stor ovisshet föreligger 

om hur skadan kan komma att utvecklas och detta kan leda till obilliga konsekvenser för både 

den skadelidande samt skadevållaren.
 102

 I författningskommentaren till den nya 

omprövningsparagrafen i proposition 1975:12, med förslag till lag om ändring i 

skadeståndslagen (1972:207), betonades det att möjligheten till omprövning framförallt avsåg 

att korrigera livränta som har blivit för låg och att livräntan enbart i sällsynta fall kunde 

sänkas. Sådana fall ansågs vara när det skulle förefalla stötande om en fastställd livränta 

fortfarande skulle utges, t.ex. när en skadelidande blivit helt frisk efter skadan och kan arbeta 

samt återigen erhålla full inkomst.
103 

Ersättning i form av engångsbelopp däremot skulle 

enbart gå att ompröva till fördel för den skadelidande, dvs. enbart i positiv riktning. Avsikten 

med detta var att den skadelidande inte ska behöva riskera att bli återbetalningsskyldig för ett 

belopp den erhållit och eventuellt redan förbrukat.
104

 

Förslaget om en omprövningsregel i skadeståndslagen möttes av en viss tvekan från 

försäkringsgivarkollektivet, eftersom försäkringsbolagen ansåg att det inte var utrett hur stor 

ekonomisk belastning omprövningsrätten skulle utmynna i för branschen.
105

 

Skadeståndskommittén framhöll dock att rätten till omprövning skulle vara restriktiv och 

därmed skulle belastningen på försäkringsbolagen inte öka nämnvärt. Det underströks att 

omprövning av skadestånd i ”särskilda mycket angelägna situationer” bör tillåtas, framförallt 

när förhållandena i ”mycket betydande grad” avviker från tidpunkten då livräntan 
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bestämdes.
106

 Samtidigt hade det visat sig att en del försäkringsbolag redan medgett 

omprövning ex gratia av ersättningens storlek när det inträffat väsentlig bestående medicinsk 

förändring hos den skadelidande.
107

 Denna omprövningsrätt ansågs dessutom vara 

försäkringsrättslig sedvanerätt enligt Trafikskadenämnden.
108

 

Omprövningsparagrafen som infördes genom 1975 års lagstiftning var begränsad till att 

omfatta ersättning av inkomstförlust och förlust av underhåll som utges med livränta eller 

engångsbelopp.
109

 Detta resulterade i att försäkringsbolagen upphörde med att bevilja 

omprövning av skadestånd ex gratia i allt som inte omfattades av omprövningsrätten. Således 

ansågs det motiverat att införa en utökad omprövningsrätt vid 2001 års lagstiftning. 

Anledningen till att öka omprövningsrättens omfång föranleddas i princip av samma skäl som 

införandet av omprövningsrätten år 1975.
110

 Principen om full kompensation var det starkaste 

argumentet och eftersom försäkringsbolagen upphört med omprövning i situationer som de 

medgett omprövning i innan år 1975 ansågs en utvidgning av paragrafen mer 

ändamålsenlig.
111

 Med 2001 års lagstiftning kom omprövningsparagrafen även att omfatta 

ersättning för kostnader och ideell skada. Paragrafens lydelse sedan dess är: 

Skadeståndslag (1972:207) (SkL ) 5 kap. 5 §
112

 

”Sedan frågan om ersättning enligt 1 eller 2 § har avgjorts slutligt genom avtal eller dom, kan 

ersättningsfrågan omprövas, om förhållanden som enligt detta kapitel låg till grund för 

ersättningen har ändrats väsentligt. Ersättning som har fastställts i form av engångsbelopp kan 

dock inte sänkas. 

     Om ändring i skadeståndslivränta med anledning av förändringar i penningvärdet finns  

särskilda bestämmelser.” 

Väsentlighetsrekvisitet är tänkt att begränsa omprövningsrätten och att skydda den som utger 

skadeståndsersättningen, så att denne inte ska behöva tänka på att förpliktelsen kan förändras i 

framtiden. Normalt brukar därför ersättningen från början förses med en säkerhetsmarginal 

vid bestämmandet av skadeståndets storlek. Omprövning är därför inte för handen om 

framtida förändringar rör sig inom denna marginal.
113
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Vad som anses vara en väsentlig förändring har blivit föremål för prövning i praxis och den 

restriktiva synen som skadeståndskommittén framförde vid införandet av 5 kap. 5 § SkL
114

 

har förankrats genom NJA 1998 s. 807. Där anförde HD att omprövningsrätten var begränsad 

till situationer ”där förhållandena avsevärt förändrats jämfört med vad parterna räknade med 

när livräntan bestämdes”[kursivering tillagd]. Denna snäva tillämpning av paragrafen har 

dock börjat frångås och tillämpas mer generöst för den skadelidande.
115
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3. Rättskraftsinstitutet 

3.1 Allmänt om rättskraft 

 
När en rättsfråga avgjorts slutligt i domstol och inte överklagats med ordinärt rättsmedel 

vinner domen laga kraft samt rättskraft.
 116

 En lagkraftvunnen dom får inte prövas på nytt om 

saken i målen är identiska, 17 kap. 11 § 1 st. och 17 kap. 11§ 3 st. Rättegångsbalk (1942:740) 

(RB), res judicata. Domen utgör därmed ett rättegångshinder och en ny talan om samma sak 

ska således avvisas, rättskraftens negativa funktion.
117

 Förenklat innebär ”samma sak” att en 

domstol ska avvisa en talan om innehållet i ett käromål är identiskt med ett tidigare mål.
118

 

Rätten ska ex officio pröva om det föreligger rättegångshinder, 34 kap 1§ 2 st. RB, men i 

dispositiva tvistemål åligger det en skyldighet för svaranden att i svaromålet invända om 

tvisten redan har avgjorts, 10 kap. 17 § a RB, 34 kap. 2§ 1 men. RB samt 42 kap. 7 § 1 st. 1 p. 

RB.  

Rättskraften reglerar hur parter, domstolar, samt myndigheter ska förhålla sig till domens 

juridiska innebörd i framtiden och är därför av prejudicell betydelse.
119

 Rättsförhållandet 

prekluderas och vid en ny tvist kan domen användas som fastställd rättsfakta
120

, rättskraftens 

positiva funktion.
121

 Principen om domens orubblighet säkrar att parterna efter dom ska kunna 

utgå från att frågan är avgjord och med juridisk rätt kunna handla därefter. Utan en sådan 

säkerhet skulle allmänhetens tillit till rättsskipningen försvagas
122

 och rättsväsendets 

auktoritet ifrågasättas.
123

 

Utöver att domen blir handlingsdirigerande för berörda parter motiveras rättskraften ur ett 

processekonomiskt perspektiv och samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom den begränsar de 

resurser som skulle gå åt om en tvist prövades ideligen. Visserligen framhåller Ekelöf att ett 

avskaffande av rättskraftinstitutet inte skulle ”leda till något hejdlöst processande” då en 

förlorande part i en tvist antagligen skulle finna det utsiktslöst att föra en ny talan om samma 

sak. Risken att eventuellt få betala rättegångskostnader igen borde också avhålla en part från 
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att processa en gång till.
124

 Rättskraftreglerna sägs också framtvinga en bättre processföring
125

 

eftersom parterna tenderar att utforma sin talan med mer omsorg när de är medvetna om att de 

enbart har en process tillgodo.
126

 

3.2 Undantag från rättskraften  

 

Rättskraftsinstitutet kan verka orubbligt, men det finns undantag. Detta kapitel avser att 

redogöra för hur olika juridiska discipliner begränsar rättskraften och innehåller komparativa 

inslag om hur omprövningsrätten enligt skadeståndslagen liknar eller skiljer sig från dem. 

3.2.1 Extraordinära rättsmedel 

 

Undantagen från rättskraften kommer till uttryck i bland annat rättegångsbalken och kallas 

extraordinära rättsmedel. Till dessa tillhör resning, återställande av försutten tid och besvär 

över domvilla. De ovan nämnda undantagen stadgar när en laglig prövning för att pröva ett 

avgörande på nytt är tillåtet.
127

  Motiven till att återbryta en lagkraftvunnen dom avser främst 

att skydda förlorande part i målet och om samhällets förtroende för rättsväsendet riskerar att 

urholkas:  

” (de extraordinära rättsmedlen är) besvärande exempel på rättsordningens ofullkomlighet. Detta 

har givetvis i första hand varit till nackdel för den part, som domen gått emot, då ett för honom 

viktigt rättsligt intresse icke erhållit lagens skydd. Än betydelsefullare torde emellertid vara de 

skadeverkningar på rättsordningen i dess helhet, som i dylika fall kunna uppstå. Rättssäkerheten 

kan i vida kretsar komma att framstå såsom hotad och förtroendet för rättsskipningen lida avbräck. 

Det är uppenbart, att dessa synpunkter väga tyngre i brottmål än i tvistemål.”
128

 

 

Resning beviljas när det uppdagats att en domstol avgivit ett beslut på felaktig eller falsk 

bevisning, 58 kap. 1 § 2p. RB. och när en ställföreträdare eller tjänstemän i rätten agerat 

klandervärt eller brottsligt, 58 kap. 1 § 1p. RB. Vidare omfattar resningssituationen när ny 

bevisning eller omständighet som tidigare ej varit för prövning i målet uppdagas, 58 kap. 1 § 

3 p. RB. Då krävs det av parten som begär resning att göra det sannolikt att den inte kunnat 
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åberopa den nya bevisningen i den första prövningen och att den har haft en giltig ursäkt för 

detta, 58 kap. 1 § 2st. RB. Motivet till resning är att dessa förhållanden kan försvaga tilltron 

till rättens avgörande om det uppdagas att ovan punkter kunnat ändra utgången i målet.
129

  

Omprövningsrätten enligt skadeståndslagen har likheter med 58 kap. 1 § 3p. RB och avser att 

förebygga situationen när nya omständigheter i framtiden påverkar ett lagakraftvunnet beslut. 

Till skillnad från resningsparagrafen som främst ämnar skydda den part som domen gått emot 

är omprövningsparagrafen dock avsedd för att skydda båda parter, eftersom 

skadeståndsersättningen kan ändras i både positiv och negativ riktning. Den likhet de dock har 

är att motiven till 58 kap. 1 § 3 p. RB samt omprövningsparagrafen nästan identiska. De båda 

avstegen från rättskraften avser att skydda part i ett domstolsförfarande från rättens 

ofullkomlighet och förhindra att felaktiga beslut får stå fast, eftersom det skulle uppfattas 

stötande och försvaga tilltron för rättssystemet. 

Paragraferna träffar dessutom helt olika rättsförhållanden. För att resning ska vara för handen 

i ett skadeståndsförhållande förutsätter det att nya omständigheter visar att skadevållaren inte 

orsakat skadan. Medan omprövningsparagrafen förutsätter att det finns en skadelidande och 

en skadevållare, men att nya omständigheter påverkar ersättningens storlek. Detta var även en 

av anledningarna till att omprövningsrätten infördes i SkL, eftersom resningsparagrafen är 

mer inriktad på ansvarsfrågan och inte särskilt anpassad till situationen gällande framtida 

förändringar som påverkar skadeståndsersättningen. Det måste således framhållas att 

måltyperna mellan SkL och RB gällande omprövningsmöjligheterna och resning skiljer sig 

väsentligt. SkL i sig riktar sig främst till den skadelidandes fördel, eftersom vid personskador 

åligger det ett starkt skyddsintresse för den skadelidande, medan resningsinstitutet enlig RB 

tar sikte på när en person blivit oskyldigt dömd. 

3.2.2 Rättskraft inom förvaltningsrätten 

 

Huvudregeln inom förvaltningsrätten är att gynnande beslut vinner rättskraft samt laga kraft 

medan negativa beslut kan omprövas.
130

 Gynnande beslut karaktäriseras av att den enskilde 

erhållit en förmån som denne har begärt eller har rätt till och är ofta av personlig eller 

ekonomisk art.
131

 Har ett myndighetsbeslut gått en enskild emot får myndigheten ändra 
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beslutet om de antagit beslutet på felaktiga grunder, om nya omständigheter tillkommit i 

ärendet eller av någon annan anledning, 37 § 1 st. Förvaltningslag (2017:900) (FL). En 

myndighet ska ändra ett beslut om det går att ändra snabbt och enkelt utan att det skadar en 

enskild part eller om beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende, 38 § FL. Det 

räcker med att en ny omständighet kastar ett nytt ljus över saken för att en myndighet ska se 

över sitt beslut.
132

 Inom förvaltningsrätten tillåts därför en ny prövning av saken materiellt till 

skillnad från rättskraften inom processrätten där en sådan prövning skulle avvisas i enlighet 

med principen om res judicata.
133

 

”Det förhållandet att en ny ansökan om samma sak kan prövas på nytt och då leda till att 

ansökningen vid det senare tillfället beviljas, dvs. att innehållet i det tidigare beslutet om avslag i 

praktiken ändras i sak, får anses okontroversiellt. Att istället tvinga en enskild att överklaga ett 

första beslut om avslag skulle för både den enskilde och det allmänna innebära tidsförlust och 

ökade kostnader.” 
134

 

Genom myndigheternas serviceskyldighet åligger det beslutsmyndigheten att vid en begäran 

om rättelse av ett beslut att utvärdera om ändring är för handen, 6 § 2st FL. Som ovan citat 

anger är det dels motiverat ur ett processekonomiskt perspektiv, men det ligger också i 

samklang med att ett ärende ska hanteras skyndsamt enligt 9§ FL. Ur rättsäkerhetssynpunkt 

framhålls det även att förvaltningsbeslut fattas genom enkla handläggningsrutiner och 

begränsad juridisk kompetens, vilket ger skäl för beslut ska kunna omprövas.
135

 

 

Att gynnande beslut tillhör rättskraftsinstitutet ligger i linje med unionsrättslig praxis och 

principen om berättigade förväntningar,
136

 som också upprätthålls av principen om domens 

orubblighet inom processrätten, 17:3 RB. De gynnande beslutens rättskraft är inriktade på 

enpartsprocesser (t.ex. när en enskild söker bidrag eller bygglov). Således finns det inte någon 

motsättning gällande principen om berättigade förväntningar om en enskild vill ompröva ett 

negativt förvaltningsbeslut.  
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Reglerna för att korrigera ett gynnande beslut finns i 37 § 2 st. FL.  

 

”Det är enligt regeringen angeläget att regleringen om myndigheternas befogenheter att ändra egna 

beslut utformas så att gällande ordning när det gäller gynnande besluts rättskraft bevaras. Det är 

därför nödvändigt att begränsa räckvidden av den ovan föreslagna huvudregeln för de gynnande 

besluten.” 

 

Paragrafen träffar därför enbart förhållanden där det finns ett tydligt återkallelseförbehåll i 

beslutet, 37 § 2 st. 1 p. FL, om det finns tvingande säkerhetsskäl för omedelbar ändring av 

beslutet, 37 § 2 st. 2 p. eller om beslutet baserats på den enskildes felaktiga eller vilseledande 

uppgifter, 37 § 2 st. 3 p. FL. De tvingande säkerhetsskälen omfattar bland annat när det finns 

överhängande fara för människors och djurs hälsa samt liv.
 137 

 Således är omprövning av 

gynnande beslut restriktivt. 

 

Överklagar en enskild en förvaltningsmyndighets beslut blir den myndighet som utgett 

beslutet motpart till den enskilde. Enpartsförhållandet övergår därför till ett 

tvåpartsförhållande, 7 a § Förvaltningsprocesslag (1971:291) (FPL). Processen förskjuts 

således från myndighetsnivå till domstolsnivå.
138

 

 

Likt förvaltningsrättens gynnande beslut inte får ändras får inte skadeståndsersättning i form 

av ett engångsbelopp sänkas. Det ligger i linje med principen om berättigade förväntningar för 

både den skadelidande och skadevållaren. Skadevållaren ska räkna med att ersättningsfrågan 

är slutligt avgjord och den skadelidande ska kunna realisera ersättningen utan att vara rädd för 

att bli återbetalningsskyldig i framtiden. Principen om full kompensation för den skadelidande 

motiverar dock frånsteg från principen om berättigade förväntningar. Visar det sig att ett 

skadeståndsrättsligt engångsbelopp varit alldeles för lågt ska ändring kunna ske till den 

skadelidandes fördel, skadevållaren anses inte vara en skyddsvärd part i denna situation. 

Normalt uppkommer inte detta förhållande, eftersom en säkerhetsmarginal ofta inkluderas i 

ersättningen som ska täcka senare ekonomiska förändringar. Vid periodiska skadestånd 

däremot har det dock ansetts att skadevållaren bör åtnjuta samma skydd som den skadelidande 

om det innebär att den skadelidande fortfarande kan erhålla full kompensation trots att 

ersättningen sänks. 
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En skillnad mellan förvaltningsmål och skadeståndsmål är att det inom förvaltningsrätten är 

en individ som står i förhållande till staten istället för att det, som i skadeståndsrätten, är 

individ mot individ eller individ mot försäkringsbolag. Således är individen i ett 

förvaltningsmål att anse som en skyddsvärd part i förhållande till staten, eftersom staten 

inskränker individens handlingsfrihet. Konsekvenserna av ett negativt förvaltningsrättsligt 

beslut och situationen där ett skadeståndsrättsligt anspråk uppstår skiljer sig därför. När det är 

två enskilda som tvistar är de i ett mer likvärdigt förhållande till varandra. Emellertid så träder 

ett försäkringsbolag ofta in i skadevållarens ställe. Visserligen ökar det möjligheten för den 

skadelidande att erhålla ersättning, men ett försäkringsbolag är mer kapitalstarkt och har 

därmed mer resurser att lägga på tvisten än den skadelidande. Rör det sig om en privat 

försäkring finns det därför specifika regler i Försäkringsavtalslag (2005:104) (FAL) som är 

till för att skydda en försäkringstagare, likt Konsumentköplag (1990:932) som ämnar jämna ut 

styrkeförhållandet mellan parterna.  

3.2.3 Omprövning enlig socialförsäkringen 

 

Om Försäkringskassan finner att ett beslut om förmåner enligt Socialförsäkringsbalk 

(2010:110) (SFB) baserats på oriktiga grunder ska de på eget initiativ ändra beslutet i enlighet 

med 113 kap. 3 § SFB. De får dock inte ändra ett beslut till den enskildes nackdel om det 

gäller en förmån som har förfallit till betalning, och inte heller i annat fall om det finns 

synnerliga skäl mot det, 113 kap. 5 § SFB.  

Omprövning av förmåner som utges enligt socialförsäkringen regleras i 113 kap. 7 § SFB. En 

enskild har således rätt till att begära omprövning av ett beslut från försäkringskassan oavsett 

om den enskilde inkommit med nytt material i ärendet eller ej. Vid omprövning ska 

försäkringskassan ta upp hela sakfrågan på nytt och förutsättningslöst beakta de redan 

prövade omständigheterna i ärendet samt eventuellt nytt material som den enskilde tillfört.
139

 

Enligt 113 kap. 18 § SFB får omprövning på den enskildes begäran av ett beslut inte ändras 

till den enskildes nackdel. Den enskilde löper därmed ingen risk för att förlora redan uppburen 

ersättning om den begär omprövning. 
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Om den enskilde erhåller sjukersättning för att den har blivit arbetsoförmögen, men i inte 

längre uppfyller kraven för att förmånen ska utges, ska emellertid sjukersättningen omprövas. 

Det krävs dock att den enskilde faktiskt arbetar för att omprövning ska vara för handen.
140

 

36 kap. 19 § SFB 

”Om arbetsförmågan förbättras för en försäkrad som får sjukersättning, ska rätten till förmånen 

omprövas. 

En försäkrad som har uppvisat en arbetsförmåga som han eller hon antogs sakna när beslutet om 

sjukersättning fattades ska, om inte annat framkommer, antas ha en förbättrad arbetsförmåga.” 

Om den enskilde har rätt till arbetsskadelivränta enligt 41 kap. 22 § SFB ska omprövning ske 

om: 

”Det har skett någon ändring av betydelse i de förhållanden som var avgörande för beslutet, eller 

om den försäkrades möjlighet att skaffa sig inkomst genom arbete väsentligen har förbättrats. 

Livränta för förfluten tid får dock inte ändras till den försäkrades nackdel. I 108 kap. finns 

bestämmelser om återkrav i vissa fall.” 

Dessa omprövningsbestämmelser samspelar med den enskildes upplysningsplikt gällande 

”ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av förmånen”, 110 kap. 46 § 

SFB. Meddelar inte den enskilde att arbetsoförmågan har ändrats riskerar denne att bli 

återbetalningsskyldig enligt 108 kap. 2 § SFB. Försäkringskassan får också utreda om den 

enskildes arbetsförmåga har förbättrats om de fått indikationer om detta. 

För att rättskraft inte ska hindra en ny prövning av sjukersättning eller arbetsskadelivränta 

krävs det att den nya talan inte angår ”samma sak”.  Inom socialförsäkringen innebär det 

således att ett beslut om samma livränta för samma tidsperiod inte kan prövas åter.
141

  

Däremot får omprövning ske om sakläget förskjutits och en ny sak uppstått,
142

 t.ex. om den 

skadlidande har blivit arbetsför igen. Därför strider inte försäkringskassans nya utredningar 

mot det initiala beslutets rättskraft. Omprövningen kan således vara till nackdel för den 

enskilde om omprövningen initieras av Försäkringskassan. Vidare, vid situationer där det är 

oklart hur bestående arbetsoförmågan förväntas bli, kan Försäkringskassan ”i samband med 

beslut om livränta också bedöma om förnyad utredning av förmågan att skaffa sig inkomst 

genom arbete ska göras efter viss tid.”, 41 kap. 7 § SFB. 
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Uppsatsen behandlar frågeställningen är hela skadeståndsfrågan öppen för omprövning i alla 

delar eller gäller den bara ändrade förhållanden? En bedömning av detta rättsläge är att hela 

skadeståndsfrågan ska prövas på nytt, allt ifrån orsakssamband till graden av arbetsoförmåga 

vid omprövningstillfället. Det resonemanget liknar socialförsäkringens regler, att en ny och 

förutsättningslös prövning ska göras vid en begäran om omprövning.
143

 Däremot uppstår det 

en stor skillnad från socialförsäkringsrätten om en skadelidande inom skadeståndsrätten begär 

omprövning av t.ex. storleken på en redan fastställd livränta. Inom socialförsäkringen skulle 

försäkringskassan inte kunna avge ett negativt beslut vid en sådan omprövning, medans den 

skadelidande som på eget initiativ inom skadeståndsrätten riskerar att få livräntan sänkt eller 

helt borttagen vid en omprövning av samtliga omständigheter.  

Om man skulle jämföra Försäkringskassan och ett försäkringsbolag blir det tydligt att de har 

liknande uppgifter. De utger ersättning utefter de villkor den enskilde eller den skadelidande 

uppfyller. Enligt doktrin har inte försäkringsbolagen använt omprövningsparagrafen i lika stor 

mån som de skadelidande
144

, medans försäkringskassan snarare gör regelbundna 

uppföljningar om den enskildes rätt till ersättning. Försäkringskassan som utger förmåner 

enlig SFB omfattas emellertid av lagstadgade utredningskrav, jfr 110 kap. 13 § SFB. 

Framförallt då de hanterar statliga medel. Försäkringskassan har dessutom fått i uppdrag att 

minska risken för rättsförluster i samband med utgivande av ersättning från t.ex. 

arbetsskadeförsäkringen enligt SFB. 
145

 Försäkringsbolagen hanterar visserligen 

försäkringstagarnas medel, men har inte lagstadgade krav på att följa upp de skadelidandes 

arbetsoförmåga på samma sätt. De har dock möjlighet till detta om de vill, speciellt då 

omprövningsparagrafen ger dem rätt att begära omprövning. 
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4. Omprövningsrätten i förhållande till preskription 

4.1 Allmänt om preskription 

 

Praktiska problem med preskription inom skadeståndsrätten aktualiseras vid sent inträffade 

skadeeffekter. Ett exempel på skador som kan uppkomma långt efter själva skadehändelsen är 

whiplashskador/pisksnärtskador och de är de vanligaste skadorna som rapporteras till 

Trafikskadenämnden.
146

 Dessa skador orsakas av trauma när nacken med kraft kastas fram 

och tillbaka vid t.ex. en hastig inbromsning eller påkörning. Symptomen kan vid 

skadetillfället vara lindriga nacksmärtor men som över åren förvärras och orsakar invaliditet 

samt kroniska besvär.
147

  

Reglerna för preskription är till för att skydda gäldenären (skadevållaren) från att ha 

hämmande fordringar över sig som inte verkställs inom en överskådlig tid. Likt konflikten 

mellan rättskraft och omprövningsrätten blir det emellertid ett dilemma när skadeståndets 

reparativa funktion helt kan slås ut om preskriptionstiden löpt ut innan skadan uppstått.
148

 Då 

omprövningsrätten tar sikte på sent inträffade skadeeffekter (framtida förändringar) kan inte 

själva rätten till omprövning preskriberas, eftersom det skulle motverka paragrafens syfte, 

däremot kan de fordringar som uppstår preskriberas.
 149

  

Skadeståndsfordringar lyder under de allmänna reglerna för preskription som återfinns i 

Preskriptionslag (1981:130) (PreskL) och preskriberas tio år efter fordrans tillkomst, 2 § 1 st. 

PreskL. Lagar som innehåller specialpreskription, som FAL, Trafikskadelag (1975:1410) 

(TskL) och Patientskadelag (1996:799) (PSL), gäller framför de allmänna 

preskriptionsreglerna, 1 § PreskL. 

4.2 Preskription av skadestånd innan år 2015 

 

TskL och PSL är lagstadgade ”no- faultförsäkringar” och ersättning från dessa försäkringar 

utgår på strikt grund oavsett vållande (med undantag för kollisionsskador i TskL). De är alltså 

obligatoriska ansvarsförsäkringar som utgår från skadevållarens försäkringsbolag till den 
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skadelidande.
150

 Innan de nya preskriptionsreglerna som trädde ikraft år 2015 i TskL och 

FAL
151

 löd preskriptionsreglerna att preskription inträder tre år efter att den skadelidande fått 

kännedom om skadan och tio år från det att anspråket tidigast kunnat göras gällande. I PSL 

löd dock tioårsregeln att talan måste väckas inom tio år från den tidpunkt då skadan 

orsakades. Tanken var att försäkringsbolagen, som i dessa försäkringar tar över 

gäldenärsansvaret från skadevållaren, skulle kunna förutse och planera framtida utgifter 

genom att ersättningskrav preskriberades. Det rådde dock otydligheter om vid vilken tidpunkt 

som det subjektiva kännedomsrekvisitet uppfylldes samt när den objektiva tioårsgränsen 

uppstod.
152

 Dessa frågor blev därför föremål för prövning i högsta instans.
153

 

Följande praxis baseras på 31 § TskL (1975:1410) och kommande frågor om preskription rör 

således inte innehållet i gällande lagstiftning om preskription i  31§ TskL (2013:1089). 

Anledningen till att dessa rättsfall kommer att beröras är för att få en inblick i hur HD 

resonerade i förhållande till att vara skadevållarvänliga/försäkringsgivarvänliga i sin 

bedömning. Dessutom kommer de nya lydelserna att analyseras för att se till vilken stor del 

lagstiftaren implementerade den praxis HD etablerat på området.  

I NJA 2000 s. 285 hade en kvinna år 1989 varit med om en trafikolycka och år 1997 begärde 

hon trafikskadeersättning för sveda och värk samt ersättning för personskada (whiplash) som 

uppkommit på grund av olyckan. Försäkringsbolaget hävdade dock att hennes anspråk 

preskriberats på grund av att hon ej begärt ersättning inom den treåriga preskriptionstiden. Det 

menade att preskription utgår från tidpunkten när den skadelidande fått kännedom om att hon 

kunnat föra en fastställelsetalan om ersättning för framtida besvär gentemot bolaget, dvs. vid 

själva olyckstillfället år 1989. HD framförde emellertid att preskriptionsbestämmelsen får 

”anses innebära att den skadelidande i vart fall skall ha haft kännedom om alla de faktiska 

förhållanden som grundar rätten till ersättning”. Den skadelidande anses därför få kännedom 

om sin fordran först när den inser att dennes besvär kan läggas till grund för talan. I det här 

fallet ansågs således ersättningskravet för sveda och värk vara preskriberat då den 

skadelidande redan vid skadetillfället borde ha insett att hon kunnat göra anspråk på denna 

ersättning. Anspråket gällande ersättning för whiplashskadan ansågs däremot inte vara 
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preskriberad, eftersom den skadelidande först år 1995 fick läkarbesked och därmed kännedom 

om att hennes nackbesvär samt bröstryggssmärtor berodde på trafikolyckan som skedde 1989.  

Detta rättsfall klargör att ersättningsgrundande skador inte nödvändigtvis uppstår vid ett 

tillfälle utan kan inträda vid olika tidpunkter och preskriberas därefter. Håkan Andersson 

sammanfattar på ett träffande sätt saken med att ”Var dag har sitt lidande – man behöver inte 

ta framtidens problem i förväg”.
154

 Den skadelidande ska inte redan vid olyckstillfället behöva 

väcka talan för eventualiteten att sena skador till följd av olyckan uppkommer för att undvika 

att dessa framtida fordringar preskriberas. 

Försäkringsbolaget förde som nämnt en argumentation om att själva olyckstidpunkten innebär 

att den skadelidande fått kännedom om att framtida skador kan uppkomma. Framförallt då 

den skadelidande vid skadetidpunkten kan begära en fastställelse om att framtida förluster till 

följd av skadan ska ersättas. Nu underkände HD emellertid detta resonemang, men en 

intressant liknelse kan göras med situationen när nollavtal sluts för framtida förluster, 

antingen aktivt eller genom den skadelidandes passivitet enligt NJA 2001 s. 695. II. Som 

parallell till omprövningsrätten kan därför diskussion föras om att det kanske krävs en 

fastställelsetalan eller inkorporerad klausul i ett nollavtal om att omständigheter vid 

skadetillfället, såsom orsakssamband, inte ska tas upp på nytt vid omprövning av framtida 

skador. Djupare diskussion om detta kommer att behandlas i kapitel 6.2 ”Avtalstolkning och 

lagtolkning”.  

Gällande den tioåriga preskriptionsfristen som löd att preskription börjar löpa från när fordran 

tidigast kunnat göras gällande var det inom försäkringsbranschen ansett att preskriptionstiden 

startar från själva skadedagen. I NJA 2001 s. 695 I och II togs dock detta antagande upp till 

prövning och berörde två personer som fått betydande besvär i nacke och rygg först tio år 

efter respektive trafikskadehändelse. Omständigheterna i NJA 2001 s. 695 II var följande:  

Den skadelidande hade sökt ersättning för inkomstförlust år 1994, eftersom hon på grund av 

sina smärtor behövt erhålla halvt sjukbidrag. Trafikolyckan som orsakat skadan skedde år 

1980 och mellan parterna var det ostridigt att inkomstförlusten uppstod på grund av olyckan. 

Försäkringsbolaget erkände således orsakssambandet, men framförde att det inte behövde 

utge ersättning då tio år förflutit sedan skadedagen. Från den skadelidandes sida anfördes det 

däremot att fordringen gentemot försäkringsbolaget uppstod först år 1994 när skadan var 

”objektivt konstaterbar” och att preskription därmed inte inträtt. I målet gick HD på den 
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skadelidandes linje och avfärdade försäkringsbolagets tolkning av paragrafen. Istället 

fastställde HD att lydelsen skulle tolkas att preskriptionstiden uppstår ”vid den tidpunkt som 

skadan ger sig till känna”, vilket innebar att en förflyttning skedde från orsaksanknytningen 

på skadevållarens sida till verkansanknytningen på den skadelidandes sida.
155

  

4.3 Preskription av skadestånd efter år 2015 

 

Vid införandet av de nya preskriptionsreglerna år 2015 skedde en intressant förändring i FAL, 

TskL samt PSL. Preskriptionsreglerna ansågs vara i behov av att förenklas och därmed 

fastställdes det att preskriptionstiden från och med nu skulle utgå från ”objektivt konstaterbara 

förhållanden” som uttryckligen anges i lagtexten.
156

 Vidare för att få en enhetlig lagstiftning 

slopades den treåriga subjektiva preskriptionsbestämmelsen helt till förmån av en fast 

tidsgräns på tio år i samtliga lagarna.
157

  

I FAL tar lagstiftaren hänsyn till den etablerade praxisbildningen gällande preskription och de 

nuvarande lydelserna i FAL är: 

7 kap. 4 § 1st. FAL, 8 kap. 20 § 1st. FAL och 16 kap. 5 § 1st. FAL 

”Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år 

från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet [kursivering tillagd] berättigar 

till sådant skydd inträdde”. 

Denna formulering av lagtexten är en direkt överföring från praxis då preskriptionen börjar 

löpa vid den tidpunkt då skadan ger sig till känna, dvs. när det föreligger ett förhållande som 

täcks av försäkringsvillkoren.
158

 Vid personskada anses därför inte försäkringsfall föreligga 

vid själva skadetillfället utan uppstår först när ersättningsgill skada uppkommer.
159

 I enlighet 

med NJA 2001 s. 695 I och II kan således ersättning erhållas från en olycksfallsförsäkring vid 

olika tidpunkter och preskription kan löpa allt efter var skadeföljd.
160

 Vid ansvarförsäkring 

börjar preskriptionstiden löpa från det att den skadelidande väcker talan mot skadevållaren 
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eller direkt mot försäkringsbolaget, ”eftersom den försäkrade rimligen inte är berättigad till 

försäkringsskydd innan den skadelidande har framställt ett skadeståndskrav”.
161

 

Trots att ansvarförsäkringen som omfattas av FAL är funktionellt av samma karaktär som de 

obligatoriska försäkringarna i TskL samt PSL
162

 får den skadelidandevänliga utvecklingen i 

TskL och PSL anses ha inskränkts vid införandet av de nya preskriptionsreglerna. Dels i 

förhållande till etablerad praxis och dels i förhållande till de nya reglerna i FAL. Nuvarande 

lagstiftning om preskription i TskL lyder: 

31 § 1 st. TskL 

”Den som vill ha ersättning enligt denna lag måste väcka talan inom tio år från skadehändelsen 

[kursivering tillagd]. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen 

(1972:207), får talan dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till 

grund för omprövningsyrkandet inträdde.”  

31 a § TskL 

”En talan får väckas efter den tid som anges i 31 § första stycket endast om det finns synnerliga 

skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att 

framställa anspråket i tid.” 

Vid införandet av de nya preskriptionsreglerna i TskL kan man således se en förskjutning från 

praxis, då det numera uttryckligen framkommer i lagtexten att det är vid skadetillfället som 

preskriptionstiden börjar löpa, inte vid skadans uppkomst.
163

 Motivet till den nya lydelsen var 

att det rent lagtekniskt ansågs mest lämpat att paragrafen anger att preskription börjar löpa tio 

år från skadetillfället. Praxis som redan fanns på området ansågs kunna leda till allt för 

komplicerade tolkningsfrågor om när skadan uppstått och därmed förordades det en mer 

konkret lagstiftning.
164

 Vidare uttalades en försäkringsgivarvänlig inställning, då det 

framhölls att eftersom TskL är tvingande finns det ingen möjlighet, såsom det finns i FAL, för 

försäkringsbolagen att friskriva sig från sena skadeeffekter i försäkringsvillkoren. Likväl 

fanns det dock positiva reaktioner från remissinstanser som oftast företräder de skadelidande, 

eftersom det skulle vara lättare att förklara för medlemmarna hur preskriptionsreglerna 

fungerade.
165
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En rimlig uppluckring av den nya bestämmelsen sker dock genom den nytillkomna 31 a 

paragrafen som anger att vid synnerliga skäl kan den tioåriga preskriptionstiden förlängas. 

Den yttre tidsgränsen kan därför förflyttas till att bli längre än tio år, men enbart om särskilt 

ömmande fall föreligger.
166

 Det återstår således att se om HD kommer att tolka ”synnerliga 

skäl” extensivt eller restriktivt för den skadelidandes sak.
167

 Vidare anfördes det i förarbetena 

till de nya preskriptionsreglerna att rätten till omprövning enligt SkL var ett tungt vägande 

motiv till att preskription kunde begränsas från tidigare praxisbildning. Vid allvarliga 

situationer där preskription skulle kunna förhindra att full kompensation tillfaller den 

skadelidande hade lagstiftaren som avsikt att omprövningsinstitutet enligt SkL skulle kunna 

tillämpas.
168

  

I den nya paragrafen gällande preskription i TskL har även en explicit mening gällande 

omprövningsrätten satts in. Där stadgas det att preskription av omprövning enligt 5 kap. 5 § 

SkL uppstår ”tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för 

omprövningsyrkandet inträdde”, 31 § TskL. Eftersom rätten till omprövning uppstår när det 

inträder väsentligt förändrade förhållanden gällande den skadelidandes hälsotillstånd eller 

ekonomiska förhållanden
169

 börjar preskriptionstiden löpa från det att den skadelidande fått 

t.ex. ett läkareutlåtande om sitt medicinska tillstånd eller från det att ”inkomsten försämrades 

väsentligt eller när det inträdde en väsentlig förbättring av löneförhållandena i yrket, som den 

skadelidande inte fått dra nytta av.”
170

 Det kan därför skönjas att kännedomsrekvisitet ändå 

implementerats i TskL gällande omprövningsrätten, åtminstone när det kommer till väsentliga 

förändringar gällande den skadelidandes medicinska tillstånd. Vad gäller den ekonomiska 

förändringen syftar dock dels lagtexten och dels förarbetena till att preskriptionstiden infinner 

sig från den dag den väsentliga förändringen uppstår, inte när den skadelidande får kännedom 

om förändringen.
171

 Rimligtvis blir slutsatsen, efter praxisbildning gällande vad som är att 

anse som en väsentlig ekonomisk förändring, att när en kumulerad ekonomisk differens 

mellan inkomstunderlaget och fastställt skadestånd om 10 % uppstår börjar preskriptionstiden 

löpa.
172
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4.4 Konsekvenser av de nya preskriptionsbestämmelserna 

 

Nuvarande lagstiftning gällande preskription förutsätter att omprövningsrätten i SkL ska 

kunna ”rädda” de situationer där preskription skulle förefalla orimligt och förhindra att en 

skadelidande får ekonomiskt korrekt ersättning. För att omprövningsrätten ska aktualiseras 

krävs det dock som bekant avtal eller dom. Om omprövningsparagrafen enligt SkL ska 

fungera som ett skyddsnät måste det ha förelegat ett försäkringsärende eller en dom från 

början. Rimligen prövas därför preskription enligt TskL och PSL i tre steg; (I) finns det 

tidigare avtal eller dom som aktualiserar omprövningsrätten? (II) Om inte, har tio år förflutit 

från skadehändelsen? (III) Om tio år har förflutit, föreligger det synnerliga skäl så att 

preskriptionstiden kan förlängas?  

Det som kan konstateras är att när den skadelidande väl innehar ett avtal eller en dom så 

inträder denne i en privilegierad särställning i förhållande till preskription. Egentligen innebär 

omprövningsrätten att skadan aldrig kan preskriberas vilket den hade gjort om den 

skadelidande aldrig gjort anspråk på skadan. Ett scenario som kan bli problematiskt är t.ex. 

när den skadelidande erhåller samordningsförmåner för sina skador och därmed kanske aldrig 

riktar anspråk mot skadevållaren då den får ersättning från annat håll. Skulle det sedan ske en 

förändring, säg att en samordningsförmån bortfaller, så föreligger det inte avtal eller dom och 

rätten till skadeståndersättningen kan ha preskriberats. För den skadelidande är det därför 

viktigt att alltid anmäla skadan till ett försäkringsbolag eller rikta talan mot skadevållaren så 

att åtminstone ett nollavtal sluts om att det förelegat en skada som kan ge upphov till 

ersättning vid väsentlig förändring. På så sätt inträder aldrig preskription av 

skadeståndersättningen. 

I NJA 2001 s. 695 II hade försäkringsbolaget i andra hand yrkat att rätten till omprövning av 

skadeståndet var preskriberat. HD valde, trots att de ansåg att den tioåriga preskriptionstiden 

inte löpt ut, att bemöta andrahandsyrkandet. Enligt förarbetena till skadeståndslagen omnämns 

att den allmänna preskriptionstiden borde gälla för skadeståndsfordringar och att omprövning 

av skadestånd därmed bör ”framställas inom tio år från det slutliga avgörandet i 

skadeståndsmålet för att kunna vinna bifall”.
173

 HD anförde emellertid att förarbetena till 

TskL uttryckligen påpekade att trafikskadeersättning formellt inte är att anses som skadestånd 

och att den särreglering som TskL utgör i förhållande till SkL innebär att TskLs regler om 

preskription blir tillämpliga framför de allmänna preskriptionsreglerna. HD uttryckte därmed 
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att det var rimligt att preskriptionstiden inträder vid tidpunkten då skadan (i det här faller den 

väsentliga förändringen) uppstått.  

Enligt nuvarande lydelse av 31 § TskL har emellertid preskriptionstiden för 

omprövningsgrundande fordringar reducerats till tre år istället för tio år och den skadelidandes 

kännedom om den väsentliga förändringen begränsats till enbart den medicinska 

förändringen. Därför sätts det numera högre krav på den skadelidande att bevaka sin rätt till 

full kompensation vid förändrade inkomstförhållanden. I de nya förarbetena till 31 § TskL 

förtydligas, i motsats till de äldre förarbetena, att den skadelidande kan få använda sig av den 

allmänna preskriptionstiden som gäller tio år från skadedagen om den löper ut senare än 

TskLs treåriga frist. På så sätt ges de allmänna preskriptionsbestämmelserna företräde framför 

TskL om det är till den skadelidandes fördel.  

Lagstiftaren är dock mån om att betona att omprövning kan ske flera gånger och att väsentliga 

förändringar kan uppstå vid olika tillfällen över en längre tid, men att de även kan 

preskriberas allteftersom: 

”Omprövning kan ske flera gånger, om det inträder nya väsentliga förändringar. När tre år har gått 

sedan en väsentlig förändring inträtt, kan omprövning alltså aktualiseras endast om det därefter 

inträder en ny väsentlig förändring. Om en sådan ny väsentlig förändring inträder, ska dock alla 

relevanta omständigheter beaktas vid fastställandet av den nya ersättningen, oavsett när dessa 

omständigheter inträffade [kursivering tillagd]. Den kumulativa effekten av över tid ändrade 

förhållanden kan på detta sätt komma under prövning. Att sådana äldre förändringar kan beaktas 

vid senare omprövningar hindrar inte att fordringar som hänför sig till tiden före den senaste 

väsentliga förändringen kan vara preskriberade.”
174

 

I citatet ovan kommer dessutom ett intressant uttalande om vad som ska tas upp till prövning 

vid bestämmandet av den nya ersättningen och ger en tydlig antydan om omfånget av 

omständigheter som omprövning av trafikskadeersättning ska omfatta. Emellertid 

framkommer det inte om redan prövade omständigheter ska prövas på nytt eller om de ska tas 

upp som rättsfakta. 

Övrig kritik mot de nya bestämmelserna är att det blir något motsägelsefullt när rätten till 

ersättning enligt TskL eller PSL preskriberats, men personskadeförsäkringen som den 

skadelidande själv ombesörjt kan bli den enda kvarvarande källan till ersättning.
175

 Enligt 

FAL uppstår fordringen från när försäkringsfall uppstår, dvs. när skadan ger sig till känna och 
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enligt PSL samt TskL från skadedagen. Visserligen liknar personskadersättning som täcks av 

FAL och ersättning från de obligatoriska ansvarsförsäkringarna varandra, men en viktig 

skillnad är att skadeståndets reparativa funktion kommer till uttryck genom 

ansvarsförsäkringarna då det är skadevållaren som finansierat premien.
176

 En privat försäkring 

däremot är tecknad av den skadelidande som genom egen betänksamhet valt att investera i en 

försäkring som ska skydda denne när olyckan är framme.
177

 Privata försäkringar ska därför 

inte avräknas enlig 5 kap. 3 § SkL som en samordningsförmån. Därmed ska dessa 

ersättningsformer hållas åtskilda och utgå parallellt med varandra.
178

 Således blir 

skadeståndets reparativa funktion underordnad den skadelidandes privata försäkring i ett visst 

hänseende med de nya preskriptionsreglerna.  
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5. Avtal eller dom 
 

Utöver ”väsentlig förändring” är ”avgjorts slutligt genom avtal eller dom” det mest 

grundläggande rekvisitet för att omprövningsrätten ska aktualiseras, 5 kap. 5 § SkL. Med en 

dom avses givetvis att ersättning av skadestånd har fastställts av en domstol, medan avtal är 

något den skadelidande och skadevållaren har slutit sinsemellan.  

Vid tillfällen där försäkringsbolag inträder i skadevållarens ställe upprättas det ett 

försäkringsärende. Den skadelidande riktar således sitt anspråk mot försäkringsbolaget som 

därefter reglerar om de anser att skadan omfattas av försäkringsvillkoren. Gällande de 

obligatoriska ansvarsförsäkringarna blir det följaktligen att försäkringsbolagen avgör om 

ersättningen ska ges ut enligt de villkor som finns i lag, t.ex. reglerna i TskL eller PSL. När 

försäkringsbolagen slutreglerat vilken omfattning ersättningen den skadelidande är berättigad 

till uppstår ett avtal om skadeståndsersättning, antingen genom att den skadelidande 

godkänner beloppet eller mottar ersättningen utan invändningar. Bestrider den skadelidande 

den ersättning som försäkringsbolaget är villiga att utge kan en domstol ta upp frågan till 

prövning och avgöra storleken på skadeståndsersättningen. 

5.1 Betydelsen av nollavtal 

 

Lydelsen ”frågan om ersättning” i 5 kap. 5 § SkL indikerar att avtal om nollersättning 

omfattas av paragrafen, vilka kan uppstå om det finns en ersättningsgill skada men inga 

ekonomiska poster att ersätta (t.ex. att skadeståndet absorberats av samordningsförmåner). 

Givetvis krävs det dock att avtalet avgjorts slutligt och att parterna avtalat om nollersättning 

eller att den skadelidande genom passivitet blir bunden av försäkringsbolagets redan utgivna 

ersättning. 

Innan år 2001 års lydelse hade nollavtal antagligen inte omfattats av omprövningsparagrafen 

då ordalydelsen indikerade att ersättningen skulle ”utgå” eller ”bestämts”.
179

 Dock hade 

Trafikskadenämnden rekommenderat att omprövningsrätten skulle tillämpas om nya skador 

till följd av skadan uppstått, trots att försäkringsbolagen aldrig utgett eller bestämt ersättning 
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för den skadeföljden tidigare. Genom NJA 2001 s. 695 II och 2001 års lagstiftning
180

 befästes 

Trafikskadenämndens resonemang.
 181 

Med den nya lydelsen räcker det med att ersättningsfrågan är avgjord, även om ingen 

ersättning utgår eller att ingen storlek på skadeståndet fastställts.
182

 Nollavtal kan därför träffa 

hela skadeståndet, men även delar av ett skadestånd. Utges ersättning för t.ex. lyte och men 

anses det föreligga ett avtal om detta förhållande, men alla andra framtida skador till följd av 

skadan omfattas av ett nollavtal mellan parterna.
183

 Utan 2001 års lydelse hade nya avtal fått 

ingås alltefter skadorna uppstått och sena skador som uppkommit mer än tio år från 

skadedagen riskerats att aldrig ersättas. Nollavtal har således en betydande funktion för att 

omprövningsparagrafen ska agera som en skyddsparagraf för att preskription inte ska inträffa, 

vilket var en förutsättning för de nya preskriptionsreglerna 2015. Att avtal om nollersättning 

automatiskt uppstår vid slutreglering av ett försäkringsärende får anses vara en förmån till den 

skadelidande då denne ges tillträde till omprövningsrätten enligt 5 kap 5 § SkL. 

I underrätt har nollavtalets uppkomst prövats gällande huruvida ett försäkringsbolags beslut 

om att det inte förelåg ett försäkringsfall kunde betraktas vara ett avtal om nollersättning. 

Enligt hovrätten som fastställde tingsrättens resonemang innebär lydelsen frågan om 

ersättning ”att det som lägsta krav för att ett avtal om nollersättning ska anses föreligga krävs 

att försäkringsbolaget har gjort en bedömning att det åtminstone har förelegat ett 

försäkringsfall”. Vilket i praktiken innebär att försäkringsbolaget måste ha erkänt att en 

skadehändelse som täcks av försäkringsvillkoren har förekommit för att ett nollavtal ska 

kunna uppstå.
184

 

5.2 Avtalstolkning och lagtolkning 

 

Eftersom SkL är alternativ och speciallagstiftning kan ges företräde framför denna lag blir det 

därför viktigt att beakta vilken lag som blir tillämplig och om det föreligger ett avtal som ska 

utgöra underlag vid en eventuell tvist. Huvudregeln är att individuellt avtalade villkor gäller 

framför allmänna, som t.ex. försäkringsvillkor.
185
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Det finns olika uppfattningar om tolkning av försäkringsvillkor särskiljer sig från den 

allmänna avtalsrättens tolkningslära.
186

 Enligt Radetzki finns det påtagliga likheter, 

framförallt för att de subjektiva tolkningsreglerna (partsviljan och dolusregeln) sker primärt 

inom de båda avtalsgenren.
187

 Därefter följer de objektiva tolkningsreglerna (avtalets 

ordalydelse, avtalets systematik och övriga innehåll, avtalets och avtalsbestämmelsens syfte, 

dispositiv rätt och branschpraxis, skälighetsaspekter, oklarhetsregeln och slutligen 

minimumregeln).
188

  

Vid tolkning av försäkringsvillkor som föreskrivs genom obligatoriska försäkringar i lag bör 

rimligtvis lagtolkning ske och inte en avtalsrättslig tolkning. Det som däremot blir under 

avtalsrättslig granskning är det avtal som sluts för den slutliga ersättningen vid ett 

försäkringsärende. 

I mål T 5084-17 var parterna överens om att det förelåg väsentligt förändrade förhållanden, då 

den skadelidande förlorat en samordningsförmån i form av arbetsskadelivränta enlig Lag om 

arbetsskadeförsäkring (1976:380) (LAF).
189

 Tvisten rörde bland annat vilka förhållanden som 

omfattades av avtalet och som möjliggjorde omprövningsrätten.  

Det slutliga avtalet om ersättning ingicks mellan försäkringsbolaget och den skadelidande år 

2005 i samband med att Trafikskadenämnden prövat ärendet. Av Trafikskadenämndens 

yttrande framgår det att det förelåg en medicinisk invaliditet om 10 % och att 

inkomstförlusten i sin helhet var orsakad av truckolyckan. Därefter, vid slutreglering, medgav 

försäkringsbolaget att ersättning skulle utges enligt Trafikskadenämndens rekommendation, 

men att ersättning för inkomstförlust inte var aktuellt då arbetsskadelivräntan redan 

kompenserad som en samordningsförmån. Den skadelidande uppfattade därför att 

försäkringsbolaget medgett att arbetsoförmågan var skadebetingad enligt 

Trafikskadenämndens bedömning men att ingen ersättning skulle utgå för den 

ersättningsposten. 

Försäkringsbolaget ansåg emellertid att det inte tagit ställning till huruvida inkomstförlusten 

var skadebetingad och att ett nollavtal därför upprättats i det förhållandet. Visserligen hade de 

vid slutreglering utgett ersättning som stämde överens med Trafikskadenämndens 
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rekommendation, men ersättning för inkomstförlust hade de lämnat oreglerad på grund av 

samordningsförmånen.  

Enligt den skadelidande existerade det således enbart ett avtal om trafikskadersättning enligt 

TskL och det bekräftade att arbetsoförmågan var skadebetingad. Vid omprövning av 

skadeståndets storlek skulle därför sambandet mellan olyckan samt inkomstbortfallet utgöra 

rättskraftigt innehåll. Försäkringsbolaget emellertid ansåg att det förelåg två avtal gällande 

trafikskadeersättning enligt TskL, ett om ersättning för medicinsk invaliditet enligt 

trafikskadenämndens rekommendation och ett nollavtal för arbetsskadelivränta. Nollavtalet 

reglerade inte huruvida det fanns en skadebetingad inkomstförlust. Vid omprövningen skulle 

därför en ny och förutsättningslös prövning av orsakssambandet mellan arbetsoförmågan och 

den initiala skadan prövas. I andra hand yrkade försäkringsbolaget, om domstolen skulle finna 

att försäkringsbolaget erkänt en skadebetingad arbetsoförmåga, att förhållandet ändå skulle 

prövas på nytt. Mer om andrahandsyrkandet behandlas i kapitel 6 ” Vad som ska tas upp till 

prövning”.  

Huvudregeln är att den som hävdar att ett avtal har slutits har bevisbördan för att så är 

fallet.
190

 Emellertid blir bevisbördan för avtalets innebörd omvänd om den ena parten hållit 

sig passiv, trots att den haft fog för att utgå från att den andre parten uppfattat att ett bindande 

avtal uppstått. Enligt den skadelidande i mål T 5084-17 var det uppenbart att 

försäkringsbolaget förstått att den skadelidande uppfattat att försäkringsbolaget accepterat 

sambandet mellan trafikolyckan och arbetsoförmågan. Om Försäkringsbolaget haft en annan 

uppfattning om att arbetsoförmågan inte var skadebetingad borde de ha kontaktat den 

skadelidande och inte förhållit sig passiva tills dess att omprövning aktualiserats. Detta kan 

också återkopplas till dolusregeln som innebär att om den ena parten inser att den andra 

förstått avtalet på ett avvikande sätt måste denne informeras om missförståndet. Annars får 

motparten enligt en analog tillämpning av ondtrosbestämmelsen i 6 § 2 st. AvtL stå för risken 

för avtalets tvistiga innehåll.  

Från försäkringsbolaget anfördes det främst att de inte utgett en viljeförklaring att utge 

livränta till den skadelidande, varför de inte haft en anledning att tro att den skadelidande 

uppfattat något annat. Vidare menade de att Trafikskadenämndens bedömning var ett 

underlag för skaderegleringsprocessen men inte ett avtalsinnehåll.  
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Det kan därför konstateras att de subjektiva avtalstolkningsprinciperna inte går att fastställa i 

detta mål. Det ligger visserligen inte i uppsatsens syfte att utreda vad som är avtalsrättsligt 

innehåll i denna tvist. Emellertid ger det en intressant inblick i hur nollavtalets existens eller 

självständighet kan ge upphov till missförstånd och rättsliga problem. Nollavtalet ger den 

skadelidande en port in till omprövningsrätten, men kan också konkurrera med det initiala 

avtalet om slutlig ersättning. 
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6. Vad som ska tas upp till omprövning 
 
Enligt 17 kap. 3 § RB är det parterna som disponerar tvistemålets omfattning och dom får inte 

givas på andra omständigheter än det som part åberopat för sin talan. I mål T 5084-17 var 

parterna överens om att det förelåg väsentlig förändring i det ekonomiska förhållandet. Den 

skadelidande framförde därför att det enbart var en prövning av det väsentliga förhållandet 

(den ekonomiska förändringen) som omfattades av processens ram. I Tingsrättens dom den 3 

maj 2017 mål nr T 9336-15 uttalade tingsrätten emellertid att omprövningsparagrafen innebär 

att en ny prövning ska göras med hänsyn till ”samtliga faktorer som påverkar ersättningens 

storlek, såsom det aktuella läget i fråga om medicinsk status, arbetsförhållande och 

samordningsförmåner”. 
191

 

Som grund för överklagandet till hovrätten angav därför den skadelidande att tingsrätten gett 

andra omständigheter betydelse än det som den skadelidande begärt omprövning för, utan att 

försäkringsbolaget genstämt. Försäkringsbolaget hade inte yrkat att de ändrat uppfattning om 

arbetsoförmågans skadebetingelse och inte gjort gällande att det förelåg en väsentlig 

förändring i det förhållandet. Vidare ansåg den skadelidande att sambandet mellan 

truckolyckan och hennes arbetsoförmåga inte skulle prövas på nytt. Framförallt då 

försäkringsbolagets nuvarande inställning enbart var en ny bedömning av redan beaktade 

omständigheter som fanns vid avtalets ingående. Det initiala avtalet skulle därför anses vara 

rättskraftigt avtalsinnehåll.  

Den skadelidande hade, som i tidigare kapitel konstaterats, enligt Trafikskadenämndens 

bedömning drabbats av en arbetsoförmåga som sin helhet var orsakad av truckolyckan. Det 

första yttrandet från nämnden utgavs 2004-06-07 och är enligt den skadelidande rättskraftigt 

avtalsinnehåll mellan henne och försäkringsbolaget. Trafikskadenämnden hade senare utgivit 

fyra ytterligare yttranden. I samtliga av dessa yttranden står nämnden fast vid att 

arbetsoförmågan beror på truckolyckan oaktat senare uppkomna konkurrerande besvär.  

Erland Strömbäck genom sakkunnigutlåtande i mål T 5084-17
192

  utryckte sammanfattande 

den skadelidandes ståndpunkt med ”Att nya läkare gör andra bedömningar än de som 

Trafikskadenämnden grundat sin prövning på är inte några ”väsentligt nya omständigheter” i 

omprövningsparagrafens mening, endast andra uppfattningar i en redan prövad fråga”. 
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Således skulle orsakssambandet inte prövas åter eftersom det utgjorde rättskraftigt 

avtalsinnehåll vid en omprövning. Tingsrätten hade därför avgjort målet med en oriktig 

rättstillämpning av omprövningsparagrafens ramar. 

Strömbäck framhävde även att undantaget från rättskraften i omprövningsparagrafens mening 

bör behandlas restriktivt och inte mer vidsträckt än nödvändigt.  Rättskraften ska därför 

skydda den skadelidandes redan fastställda ersättningsrätt, förutsatt att förhållandena i det 

initiala avtalet inte väsentligen förändrats. Om omprövningsparagrafen medger en ny 

fullständig prövning av hela skadeståndsfrågan finns det en övervägande risk för att 

skadelidande inte vågar begära omprövning, eftersom de då skulle äventyra en redan fastställd 

kompensation. 

Övervägande skäl talar även för att omprövningsparagrafen är en skyddsparagraf för den 

skadelidande. Det främsta syftet med paragrafen är att den skadelidande ska erhålla full 

kompensation för sin skada, särskilt om det i framtiden visar sig att ersättningen är för låg. 

Till stöd för detta hänvisade Strömbäck till förarbetena där det framgår att en livränta kan 

ändras till den skadelidandes nackdel, men att en sådan situation enbart skulle uppkomma i 

sällsynta fall.
193

 I praktiken har det faktiskt visat sig att försäkringsbolagen sällan på eget 

initiativ begär omprövning av livräntor som de utger till skadelidande.
194

 Något som tyder på 

att försäkringsgivarkollektivet i praktiken tolkat paragrafen till de skadelidandes fördel. 

Försäkringsbolaget i mål T 5084-17 anförde emellertid i hovrätten att de inte behövt åberopa 

att det föreligger väsentliga förändringar i det medicinska underlaget, eftersom 

omprövningsparagrafen enligt dem innebär att skadeståndsfrågan ska omprövas i sin helhet 

oavsett yrkandena. De angav även att de aldrig erkänt att arbetsoförmågan var skadebetingad. 

Om hovrätten ändå skulle finna att parterna ingått ett avtal om ett samband mellan 

arbetsoförmågan och skadan skulle orsaksförhållandet i alla fall prövas igen. Det var av 

försäkringsbolagets uppfattning att de inte är bundna av tidigare ställningstaganden och att vid 

omprövning enlig 5 kap. 5 § SkL ska ärendet ”förutsättningslöst prövas på nytt i alla 

hänseenden av betydelse för frågan om ersättning”.
195
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Som stöd för sitt resonemang hänvisade Försäkringsbolaget till två tingsrättsmål. Stockholms 

tingsrätts dom den 27 oktober 2011 mål nr T 543-10 om den skadelidande AKW och 

Stockholms Tingsrätts dom den 30 oktober 2014 mål nr T 5206-13 om den skadelidande OT. 

År 1996 var AKW inblandad i en trafikolycka och ådrog sig nacksmärtor. Efter att ha uppsökt 

läkare anmälde hon skadan till Länsförsäkringar Sak Försäkringsbolag (Länsförsäkringar). 

När skadan slutreglerades av Länsförsäkringar år 2000 erhöll AKW trafikskadeersättning för 

ideell skada motsvarande åtta procents invaliditet. Ersättning för inkomstförlust ansågs vid 

tidpunkten för skadan inte aktuell. Smärtan i nacken förvärrades med tiden och föranledde att 

AKW blev helt sjukskriven från år 2001. År 2005 ansökte AKW ersättning för inkomstförlust 

av Länsförsäkringar från det att hon blev sjukskriven till sjukskrivningens upphörande.  

Länsförsäkringar och AKW var efter ovan förutsättningar överens om att omprövning enligt 5 

kap. 5 § SkL är tillämplig, då ”förhållanden som har legat till grund för ersättningen har 

kommit att förändras i sådan omfattning att rätt till omprövning […] föreligger”. 

Länsförsäkringar bestred dock att det förelåg ett bindande avtal gällande sambandet mellan 

trafikolyckan och AKW:s arbetsoförmåga. AKW däremot ansåg att eftersom 

Länsförsäkringar utgett ersättning för medicinsk invaliditet om åtta procent så var 

försäkringsbolaget bundet till erkännandet av sambandet . De åtta procentens invaliditet hade 

sedermera omvandlats från övergående besvär till bestående. AKW menade att det var klart 

mera sannolikt att det var de åtta procenten av invaliditet från den initiala skadan som orsakat 

hennes arbetsoförmåga. 

Enligt tingsrätten skulle omprövningen enligt 5 kap. 5 § SkL beakta den skadelidandes 

aktuella situation i medicinsk status, arbetsförhållanden och samordningsförmåner. 

”Utgångspunkten är alltså att det även i omprövningsfallen måste klarläggas att det finns ett 

samband mellan skadan och förändringen i den skadelidandes situation. Se t.ex. prop. 1975 sid 

171, där det anges att omprövningsbestämmelsen kan tillämpas endast om det föreligger ett 

orsakssamband mellan den ursprungliga skadan och de nya omständigheter som visar sig ha 

inverkan på förvärvsförmågan. 

--- 

AKWs inställning i denna del synes bygga på ett cirkelresonemang. Oavsett hur det förhåller sig 

med invaliditetsgraden måste, vid omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen, en bedömning 

ske av om arbetsförmågan har orsakats av olyckan år 1996 eller om den har någon annan orsak. En 

sedvanlig prövning av sambandet ska alltså göras.” 
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Tingsrätten tog således upp hela skadeståndsfrågan på nytt. Liknande resonemang fördes i 

mål i Mål nr T 5206-13.  

År 2001 blev OT påkörd av en truck i arbetet och fick en fotfraktur. Därefter erhöll OT 

trafikskadeersättning för men och olägenheter av Trygg-Hansa Försäkringsbolag (Trygg-

Hansa). Med åren ledde denna fraktur enligt OT till artros samt ländryggsbesvär och från år 

2003 blev OT sjuskriven på heltid. Han begärde då ersättning för inkomstförlust av Trygg-

Hansa. I målet yrkade därför OT ersättning i form av livränta från år 2003 fram till dess han 

uppnått 65 års ålder. Trygg-Hansa bestred emellertid att fotfrakturen var orsaken till att OT 

blivit arbetsoförmögen och ansåg att det fanns konkurrerande skadeorsaker. 

Tingsrätten bedömde att eftersom parterna var oense om besvären var hänförliga till olyckan 

eller om arbetsoförmågan skulle ha uppstått truckolyckan förutan skulle omprövningen ske i 

två steg:  

”Mot denna bakgrund framstår det som lämpligt att först pröva om det över huvudtaget föreligger 

ett samband mellan det av OT uppgivna besvären och trafikolyckan för att därefter [kursivering 

tillagd], om samband bedöms föreligga, återkomma till prövning av om de uppgivna besvären har 

påverkat OTs arbetsförmåga, dvs. varit av den arten eller graden att de berättigar honom till 

ersättning för inkomstförlust helt eller delvis under i målet relevanta perioder.”  

Båda målen ger uttryck för att sambandsfrågan ska tas upp på nytt, oaktat vad som legat till 

grund för den initiala ersättningen. Dessa resonemang synes härledas från de vägledande HD-

fall som banat iväg för klargörandet av väsentlighetsrekvisitet.  

I NJA 1998 s. 807 uttalar HD att: 

 ”Slutligen bör man hålla i minnet att även om ändringen anses vara väsentlig och omprövning 

alltså skall ske, det inte är givet att denna leder till någon förändring av livräntan, eftersom 

omprövningen sker med beaktande inte bara av den omständighet som utlöst omprövningen utan 

av samtliga förhållanden av beskaffenhet att böra påverka livräntans storlek [kursivering tillagd].” 

I NJA 2004 s. 279 hänvisade HD även till det tidigare angivna citatet och angav att ”Vid 

omprövningen skall beaktas inte bara den omständighet som föranlett omprövningen utan 

samtliga de förhållanden som bör påverka livräntans storlek”. 

Försäkringsbolaget lämnade också in ett sakkunnigutlåtande om rättsläget av Mårten 

Schultz
196

 till hovrätten. Enligt honom talar inte omprövningsparagrafens ordalydelse emot att 
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en ny fullständig prövning av skadeståndet kan ske. Han höll dock med om att en bred 

tolkning av paragrafen kan göra att skadelidande inte törs begära omprövning, eftersom de 

riskerar att förlora befintlig ersättning. Schultz framförde emellertid att det resonemanget 

snarare är ett rättspolitiskt argument utan stöd i auktoritära rättskällor. Utan en uttalad lydelse 

i paragrafen som inskränker omprövningsrätten till väsentliga förändringar kan den inte tolkas 

på ett annat sätt än att hela skadeståndet kan prövas åter.
197

 Slutligen anförde han att av 

principiella skäl ska parterna behandlas lika i en prövning av förevarande slag. 

Frågan om ”skadeståndet är öppen för omprövning i alla delar eller om den enbart gäller 

ändrade förhållanden” kan således tolkas på två olika sätt. I det avslutande kapitlet som följer 

kommer därför en sammanfattande analys föras om det aktuella rättsläget i 5 kap. 5 § SkL. 
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7. Slutlig analys 
 
Skadeståndets främsta syfte är att den skadelidande ska erhålla full kompensation för sin 

förlust. Således ansåg skadeståndskommittén att det ekonomiska invaliditetsbegreppet borde 

införas i skadeståndlagen så att den skadelidande får ett individuellt anpassat skadestånd. Vid 

ersättning för inkomstförlust förespråkades det att en skadelidande bör få ersättning i form av 

livränta.
 198

 För att kompensationen ska vara så nära den skadelidandes faktiska förlust som 

möjligt ansågs det vara nödvändigt att införa en omprövningsparagraf i SkL. Framförallt då 

det vid skadeståndets bestämmande kan vara svårt att förutse hur omfattande skadan blir i 

framtiden.
 199

  Avsikten med omprövningsparagrafen var därför att säkra den skadelidandes 

rätt till en fullgod ersättning. 

Eftersom principen om full kompensation innebär att den skadelidande varken ska erhålla mer 

eller mindre ersättning än den är berättigad till var det nödvändigt att omprövning av livränta 

skulle kunna ske i höjande och sänkande riktning.
 200

 Om omprövningen leder till att en 

livränta sänks ska det dock i praktiken inte innebära att inkomsten minskar för den 

skadelidande, eftersom den då bör kompenseras från annat håll, genom t.ex. 

samordningsförmåner eller eget förvärv. Med det medborgliga ekonomiska grundskyddet i 

form av ersättnings från SFB, AFA försäkring eller enskildas privata ansvarsförsäkringar ska 

den skadelidande alltid ha möjlighet att erhålla ersättning.
 201

  Förutsatt att den ekonomiska 

förlusten är skadebetingad och täcks av försäkringsvillkor eller socialförsäkringsförmåner 

enligt lag.
202

 

Omprövningsparagrafen blir också en garanti för skadevållaren. Den inte ska behöva utge 

skadestånd om det visar sig att den skadelidande blir frisk. En huvudsaklig anledning till att 

det finns undantag från rättskraften är att beslut som sedermera visar sig bli obilliga inte ska 

kunna stå fast.
 203

 Däremot så strider paragrafen mot grundläggande principer om rättskraft 

om det på den skadelidandes sida uppstår en försämring av inkomstförhållandena till följd av 

den initiala skadehändelsen. Skadevållaren får således alltid räkna med att den kan behöva 

utge mer ersättning i framtiden om det uppstår väsentliga förändringar som medger 

omprövning enligt SkL. Väsentlighetsrekvisitet har dock som funktion att begränsa 
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omprövningsmöjligheterna, eftersom dess syfte är att omprövning enbart kan ske i särskilda, 

mycket angelägna situationer.
 204

  Den skadelidandes skyddsbehov värderas således högre än 

skadevållarens behov av domens orubblighet. Utifrån ovan resonemang är 

omprövningsparagrafens primära syfte att den skadelidande ska erhålla full kompensation.  

Förtroendet för rättsväsendets auktoritet lär knappast urholkas vid tillämpning av 

omprövningsparagrafen. Snarare att omprövningsregeln motiveras som ett skydd för 

rättsordningens ofullkomlighet likt motiven till extraordinära rättsmedel.
 205

 Antingen 

förefaller det stötande att den skadelidande inte får tillräckligt med ersättning eller så är det 

orimligt att en skadevållare fortfarande ska betala skadeståndsersättning till någon som 

förbättrats avsevärt. 

Rättskraften kan utöver domens bindande verkan motiveras ur fler aspekter. Framförallt 

samhällsekonomiska och processekonomiska.
 206

 Eftersom väsentlighetsrekvisitet ämnar 

begränsa omprövningsrätten, så att parter inte ständigt begär omprövning gentemot varandra, 

kan man utgå från att rättskraften fortfarande ges betydelse i 5 kap. 5 § SkL. 

Omprövningsparagrafen är inget absolut förbud mot rättskraft. Ur det processekonomiska 

perspektivet och ur det samhällsekonomiska är det motiverat att omprövningsparagrafen 

accepterar att delar av ett slutligt avgjort avtal erhåller rättskraft. Om hela skadeståndet alltid 

ska prövas på nytt i sin helhet vid omprövning innebär det att parterna åter ska investera tid i 

att bevisa och motbevisa skadans omfattning. Något som också blir mycket svårt ju längre tid 

som går från skadehändelsen tills omprövning sker. Visserligen kan en part vid en fullständig 

prövning av skadeståndet i samband med omprövningen åberopa det initiala avtalets innehåll 

som redan fastställd rättsfakta. 

Inom förvaltningsrätten och socialförsäkringsrätten räcker det med att ett nytt ljus kastas över 

saken för att omprövning av ett beslut är tillåten. Därefter får en myndighet ompröva beslutet 

materiellt med hänsyn till redan beaktade bedömningar samt nya. De gör en ny och 

förutsättningslös bedömning av ärendet.
 207

  Utefter att ha studerat praxis och mål från 

underätterna, verkar domstolarna ha hämtat inspiration från förvaltningsrätten och 

socialförsäkringsrätten.   
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I domarna står det bland annat: 

”Samtliga faktorer som påverkar ersättningens storlek, såsom det aktuella läget i fråga om 

medicinsk status, arbetsförhållande och samordningsförmåner”
208

 

”Omprövningen sker med beaktande inte bara av den omständighet som utlöst omprövningen utan 

av samtliga förhållanden av beskaffenhet att böra påverka livräntans storlek”
209

 

Att hämta inspiration från socialförsäkringsrätten för att tillämpa på omprövningsparagrafen 

är inte särskilt långssökt. Det ekonomiska invaliditetsbegreppet som sedan implementerades i 

skadeståndsrätten kom från SFB och LAF. En distinktion måste dock göras mellan SFB och 

SkL, speciellt då en omprövning påkallad från den enskilde inte kan leda till ett negativt 

beslut enlig 113 kap. 18 § SFB. Omprövningsparagrafen har inte en sådan reglering. Det kan 

därför vara mer motiverat att hela ersättningsfrågan tas upp till omprövning inom 

socialförsäkringen, eftersom den enskilde inte har något att förlora på omprövningen. Medans 

i SkL kan en sådan fri bedömning leda till att den skadelidande förlorar befintliga förmåner, 

trots att de redan prövats och utgetts på samma underlag.  

I SkL finns det inget lagstadgat krav på att den skadelidande ska kontakta försäkringsbolaget 

om det uppstår för den positiva förändringar i det ekonomiska eller medicinska underlaget. 

Enligt den allmänna principen om skadebegränsningsplikt borde dock den skadelidande 

kontakta försäkringsbolaget vid en sådan väsentlig förändring. Åtminstone för att undvika att 

bli anklagad för försäkringsbedrägeri om den uppbär försäkringsersättning för en icke 

existerande skada. Det har också konstaterats att försäkringsbolagen inte utnyttjat 

omprövningsparagrafen i särskilt stor mån, framförallt då det är svårt att bevaka den 

skadelidande.
210

 Emellertid, om försäkringsbolagen, likt Försäkringskassan, på eget initiativ 

kan begära omprövning, är det kanske mer rimligt att de lägger ner resurser på att återkoppla 

till de skadelidande och höra hur den befintliga situationen är. Istället för att ”åka snålskjuts” 

på den skadelidandes begäran om omprövning . 

När frågan om ersättning har avgjorts slutligt genom avtal eller dom öppnas 

omprövningsparagrafen för den skadelidande. Det innebär att rätten till omprövning aldrig 

kan preskriberas och den skadelidande kommer i en förmånligare situation än om den aldrig 

anmält skadan. Innan de nya preskriptionsreglerna infördes 2015 gällde ”Var dag har sitt 
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lidande – man behöver inte ta framtidens problem i förväg”
 211

  och rättsfallet NJA 2000 s. 

285 innebar ett förtydligande om att ersättningsgrundande skador kan uppstå vid olika 

tidpunkter. Precis sådana sena skador som omprövningsparagrafen ämnar täcka. Men i de nya 

preskriptionsreglerna var det enbart i FAL som detta synsätt implementerades i. I TskL 

förändrades regeln till att preskriptionsfristen börjar löpa från skadedagen, 31 § 1st. TskL. 

Detta innebar att omprövningsparagrafen fick en ny innebörd och framförallt nollavtalet. De 

nya bestämmelserna ledde till att så länge en enskild anmäler att den har varit med om en 

olycka och ett ärende eller försäkringsfall upprättas kan inte skadeståndsanspråket 

preskriberas. 

I NJA 2000 s.285 angav försäkringsbolaget att den skadelidande borde vid skadehändelsen 

begära en fastställelsetalan om att försäkringsbolaget ska ersätta framtida förluster till följd av 

skadan. HD underkände visserligen ovan resonemang, men om man gör en parallell till mål T 

5084-17, och tvisten om vad som var avtalsinnehåll, undrar man vad som krävs för att en 

omständighet inte ska få tas upp till omprövning på grund av rättskraft. Behövs det en 

uttrycklig klausul som anger att ”arbetsoförmågan är i sinhelhet skadebetingad och att vid en 

framtida omprövning ska sambandet mellan skadan och arbetsoförmågan inte prövas åter, 

förutsatt att förhållandet inte förändrats väsentligt”? Det är möjligt att försäkringsbolagen inte 

ens skulle vara intresserade av att sluta ett sådant avtal, speciellt om omprövningsparagrafen 

ska tolkas som att samtliga omständigheter ska prövas på nytt. Vidare kan det funderas på om 

den skadelidande, som i en svagare position i förhållande till ett försäkringsbolag, aktivt 

skulle verka för att införa en sådan klausul. Återigen landar frågan i slutändan om vem som är 

en skyddsvärd part i förhållande till omprövningsparagrafen. 

Genom mål T 5084-17 ställdes omprövningsparagrafen till sin spets där en skadelidande 

gjorde gällande i hovrätten att avtalsinnehåll som inte har väsentligt förändrats erhåller 

rättskraft och ska inte tas upp till omprövning. Det är alltså en restriktiv tolkning om vad som 

vad som får tas upp till omprövning. Tillskillnad från försäkringsbolaget som extensivt anför 

att hela skadeståndsfrågan ska prövas åter. 

En konsekvens av att hela skadeståndsfrågan är öppen för omprövning är att skadelidande inte 

”vågar” begära ersättning på grund av väsentliga förändringar, eftersom de riskerar att mista 

befintlig ersättning vid en omprövning. Även ur ett ekonomiskt perspektiv kan en sådan 

omfattande process avskräcka de skadelidande från att åberopa omprövning. Vidare kan de 
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skadelidandes tro på rättsväsendet urholkas. Framförallt om den skadelidande ena stunden får 

ersättning och sedan vid omprövning förlorar ersättningen genom att nya bedömningar av 

skadans omfattning görs på samma medicinska och ekonomiska underlag som användes vid 

den initiala skadan.  

En förutsättning för att omprövningsrätten ska aktualiseras är att nytillkomna omständigheter 

påverkar ersättningen i väsentlig mån.
212

 Det blir därför motsägelsefullt att hela skadeståndet 

ska prövas på nytt, eftersom det rimligen inte utgör en väsentlig förändring i samtliga 

förhållanden som låg till grund för den initiala slutregleringen av skadan. Det talar därför för 

att omprövningen ska ske med beaktande av det yrkande som den skadelidande åberopat. 

 Jag anser att den extensiva tolkningen om vad som får tas upp till omprövning strider mot 

omprövningsparagrafens syfte; att den skadelidande ska erhålla full kompensation för sin 

förlust. Med det vida perspektivet att skadeståndet i sin helhet ska prövas åter och inte där den 

väsentliga förändringen har skett gör att omprövningsparagrafens karaktär ändras till fördel 

för skadevållaren, något som i förarbetena enbart skulle uppstå ytterst sällan.  

För en skadevållare skulle den mer restriktiva synen på omprövningsparagrafens 

upptagningsområde inte nämnvärt innebära några inskränkningar. Givetvis ska ett 

försäkringsbolag kunna genstämma att t.ex. nya konkurrerande skadeorsaker ligger till grund 

för den väsentliga förändringen. I en sådan situation blir det fråga om att en ny prövning av 

sambandet mellan skadan och nya uppkomna besvär tas upp till omprövning. Sker emellertid 

denna bedömning på samma eller delvis samma ersättningsunderlag som vid det initiala 

avtalet om ersättning borde det underlaget, och tidigare beslut utifrån detta, utgöra 

rättskraftigt innehåll vid omprövningen. Ansågs den skadelidandes invaliditetsgrad utgöra åtta 

procent ska den nya prövningen utgå från om dessa åtta procent har utvecklats till en större 

invaliditet. Den skadelidande ska inte behöva riskera att förlora den ursprungliga ersättningen 

om åtta procent.  

Att omprövningen enbart gäller ändrade förhållandena förhindrar inte att försäkringsbolag 

själva tar initiativ till att begära omprövning, t.ex. att det i efterhand visat sig att de på 

felaktiga grunder utgett ersättning till den skadelidande. Omprövningsparagrafen är tydlig på 

den punkten; att det finns en möjlighet att begära omprövning för att en livränta ska kunna 

sänkas.  
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Som tidigare nämnts är det inte lämpligt att försäkringsbolagen skulle kunna ”åka snålskjuts” 

på den skadelidandes begäran om omprövning för att kunna sänka den skadelidandes livränta. 

Framförallt när hänvisningar till ”samtliga förhållanden av beskaffenhet att böra påverka 

livräntas storlek” till stor del liknar omprövningsförfarandet gällande sociala förmåner i SFB.  

En stor skillnad mellan omprövning enligt SFB och SkL är att det i SFB är särskilt reglerat att 

omprövning inte kan ske till den enskildes nackdel om omprövningen är påkallad av den 

enskilde. Mårten Schultz använder visserligen just detta som argument för att hela 

skadeståndsfrågan får tas upp vid omprövning då det ”I avsaknad av inskränkningar i regeln 

[omprövningsparagrafen] måste regeln tolkas som att det finns en öppen möjlighet att 

ompröva när förutsättningen om väsentligt förändrade förhållanden är för handen”. Enligt 

honom innebär alltså omprövningsparagrafens ordalydelse att det är fritt att ompröva hela 

skadeståndet vid omprövning. Enligt den rättsdogmatiska metoden är framförallt lagtext den 

mest auktoritära rättskällan. Således finns det en juridisk tyngd i att hela skadeståndsfrågan 

kan tas upp vid en omprövning enligt 5 kap. 5 § SkL.  

Jag vill emellertid ställa mig bakom Erland Strömbäcks tolkning av 5 kap 5 § SkL. 

Omprövningsparagrafen är i första hand till för den skadelidandes rätt till full kompensation, 

vilket flertalet uttalanden i förarbeten redovisar för. Till och med i förarbetena för de nya 

preskriptionsbestämmelserna framhävs omprövningsrätten som en lösning när skadelidande 

riskerar att får sena skador ej ersatta. Vidare framgår det att paragrafen ska hanteras 

restriktivt, då den innebär avsteg från rättskraften. Ordalydelsen i paragrafen anger dessutom 

att båda parter kan åberopa väsentliga förändringar för att omprövning ska aktualiseras. En 

restriktiv syn om att det enbart är de väsentligt förändrade förhållandena som omfattas av 

omprövningen träffar därför parterna i lika stor mån.  

Det ska bli intressant att se hur domen i mål T 5084-17 utfaller och om förlorande part 

kommer överklaga domen till HD. Rättsläget är tämligen komplicerat och en klargörande 

prejudicerande tolkning av vad som får tas upp till omprövning skulle uppskattas både för 

skadelidande och skadevållare. 
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