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Sammanfattning 

Den 1 januari i år infördes nya regler om försäkringsrättslig preskription. De 

tidigare preskriptionsbestämmelserna innehöll flera oklara begrepp, vilka givit 

upphov till motstridiga åsikter i såväl praxis som doktrin. Syftet med reformen var 

dels att tillförsäkra ett utökat skydd för skadelidande men också att skapa en 

objektiv och tydlig utgångspunkt för preskription. I utredningsarbetet föreslogs 

försäkringsfallet som utgångspunkt för preskriptionsfristen i FAL, baserat på den 

tolkning av den dåvarande utgångspunkten för tioårsfristen som framkommit i 

praxis. Lagstiftaren valde dock en annan formulering. Preskription börjar nu löpa 

från den tidpunkt när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till 

sådant skydd inträdde. Med den nya utgångspunkten i FAL börjar preskription att 

löpa vid den tidpunkt när den försäkrade har rätt att kräva ersättning enligt 

försäkringsvillkoret. Huruvida denna tidpunkt är skild från försäkringsfallet är 

inte helt klart. Av allt att döma är det fråga om ungefär samma tidpunkt. 

 

I korthet kan konstateras att lagstiftaren lyckats uppnå ambitionen om ett starkare 

skydd för skadelidande, bara genom att utöka preskriptionsfristen till tio år. 

Huruvida utgångspunkten för preskription blivit enklare att fastställa kan dock 

diskuteras. Av propositionen framgår inte på vilket sätt försäkringsgivaren ska 

utforma sina villkor för att förtydliga utgångspunkten för preskription. En 

konsekvens av detta kan bli att fristen antingen missförstås eller att 

försäkringsgivaren inte gör några större ansträngningar för att förtydliga sina 

villkor. Det innebär i förlängningen att utgångspunkten för preskription bara blir 

så tydlig som respektive försäkringsgivare är villig att göra den. Ur de 

ersättningsberättigades perspektiv kan detta knappast anses vara en förenkling av 

preskriptionsfrågan, snarare förvirring. Den nya fristen torde inte heller förenkla 

preskriptionsfrågan vad gäller den typ av skador där den tidigare skapat problem, 

nämligen personskador. Vad gäller exempelvis olycksfallsförsäkringen kommer 

fortfarande olika preskriptionsfrister löpa för olika anspråk emanerande ur en och 

samma skadehändelse. Detta är naturligtvis ett otympligt sätt att hantera 

preskription, men det är en oundviklig följd av den i lag valda formuleringen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 1 januari i år trädde nya regler om försäkringsrättslig preskription i kraft i 

försäkringsavtalslagen (2005:104; FAL), trafikskadelagen (1975:1410; TSL) och 

patientskadelagen (1996:799; PSL). Gemensamt för samtliga bestämmelser är att 

preskriptionstiden utökas till tio år. Ändamålet med de nya bestämmelserna är att 

utgångspunkten för preskription ska kunna bestämmas på objektiva grunder. Ett 

förtydligande av preskriptionsfristernas utgångspunkter ska innebära ett starkare 

skydd för de ersättningsberättigade såväl som en enklare hantering av 

preskriptionsfrågan för försäkringsgivaren. 

 

Den tidigare gällande regleringen i dessa författningar bestod av två med varandra 

parallellt löpande preskriptionsfrister. En treårig frist som började löpa från den 

tidpunkt då försäkringstagaren fick kännedom om sin fordran samt en tioårig 

preskriptionsfrist som började löpa från den tidpunkt då fordringen tidigast kunde 

göras gällande. Eftersom motiven till de äldre bestämmelserna lämnade mycket 

att önska vad gällde tolkningsfrågan har doktrin och praxis på området blivit 

”besvärande omfattande.”1 

 

För TSL och PSL börjar preskriptionsfristen nu att löpa från dagen för 

skadehändelsen. Vad gäller FAL har lagstiftaren däremot valt en annan tidpunkt. 

Enligt bestämmelserna i FAL börjar preskriptionsfristen nu löpa från den tidpunkt 

när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd 

inträdde. I utredningen2 av de nya reglerna föreslogs att utgångspunkten för 

preskriptionsfristen enligt FAL skulle vara försäkringsfallet. Regeringen ansåg 

dock att en sådan bestämmelse skulle lämna det fritt till försäkringsbolagen att 

definiera vad som menades med termen försäkringsfall, varför lagstiftaren istället 

valde att anknyta utgångspunkten för preskription till villkoren i 

                                                

 
1 Lindskog (2011), s. 471, not 304. 
2 Ds. 2011:10. 
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försäkringsavtalet. En väsentlig fråga i det sammanhanget är naturligtvis om den 

nya regleringen lever upp till det ändamål den är tänkt att förverkliga, nämligen 

objektivitet och klarhet. Uppnår lagstiftaren objektivitet och klarhet genom 

införandet av den nya preskriptionsbestämmelsen och innebär den egentligen 

någon förändring i sak jämfört med den gamla utgångspunkten för tioårig 

preskription? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet med ett examensarbete är naturligtvis att tillföra något 

nytt till rättsvetenskapen. Av den anledningen har jag valt att studera nya 

lagbestämmelser, nämligen de nya preskriptionsreglerna i FAL. Mitt syfte med 

denna uppsats är att undersöka utvecklingen av preskriptionsbestämmelserna i 

FAL, samt analysera om de nya bestämmelserna lever upp till de ändamål som de 

är tänkta att förverkliga, nämligen objektivitet, klarhet och starkare skydd för 

försäkringstagaren. Eftersom utgångspunkten för preskriptionsfristen nu 

omformulerats undersöks även dess innebörd, i syfte att analysera vilka 

konsekvenser utgångspunkten kan ge upphov till för såväl försäkringsgivare som 

försäkringstagare. Vad gäller den nya preskriptionsfristen har lagstiftaren lämnat 

upp till försäkringsgivaren att i villkor förtydliga när fristen för preskription börjar 

löpa. I viss mån ämnar jag även undersöka på vilket sätt villkorsutformningen kan 

förbättras för att förtydliga utgångspunkten för preskription.       

1.3 Metod och material 

I den här uppsatsen utgår jag ifrån den rättsdogmatiska metoden, där fastställandet 

av gällande rätt grundar sig på en systematisering och tolkning av de traditionella 

rättskällorna lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Vad gäller tolkningen av 

de äldre bestämmelserna om försäkringsrättslig preskription saknas någon 

egentlig vägledning i förarbeten. Däremot har doktrinen på området blivit 

omfattande, varför fokus ligger på att undersöka vilka uppfattningar som 

framkommit i doktrinen med avseende på hur de försäkringsrättsliga 

preskriptionsbestämmelserna ska tolkas. Vad gäller utvecklingen i praxis framgår 
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tydligt att det är personskador, särskilt trafikolyckor mot bakgrund av TSL, som 

varit föremål för prövning. I doktrinen råder delade meningar om vilken bäring 

avgörandena skulle ha haft i förhållande till reglerna i FAL. 

Preskriptionsbestämmelserna har varit likalydande i respektive lag, varför jag 

ansluter mig till uppfattningen att bestämmelserna knappast kan ha haft så olika 

skyddssyften att de motiverat olika tolkning. 3  Eftersom det i synnerhet är 

personskador som kan ge upphov till såväl flera som sena skadeföljder, får 

försäkringstyper för personskador utgöra bakgrund till analysen i uppsatsen.  

 

Vad gäller de nya bestämmelserna saknas naturligtvis både praxis och doktrin på 

området. Av denna anledning baseras analysen av de nya 

preskriptionsbestämmelserna följaktligen på propositionen (prop. 2012/13:168) 

och den departementspromemoria (Ds 2011:10) som författades i samband med 

lagstiftningsarbetet.  Den nya preskriptionsfristen i FAL bestäms som bekant till 

tio år. Den praxis och doktrin som utvecklats avseende den gamla tioåriga 

preskriptionsfristen kan, enligt propositionen, tjäna som vägledning även med 

avseende på den nu gällande tioårsfristen.4 

 

Eftersom en del av uppsatsen behandlar hur försäkringsgivarna hanterat 

förändringen samt hur villkor skulle kunna förtydligas med avseende på 

preskriptionsfrågan, har jag studerat några på marknaden förekommande 

försäkringsvillkor. I denna del har jag valt att fokusera på 

olycksfallsförsäkringsvillkor, eftersom det är sådana typer av skador som tidigare 

givit upphov till problem med avseende på preskriptionsfrågan.  

1.4  Avgränsning 

I den här uppsatsen behandlar jag den nya preskriptionsfristen i FAL. Eftersom 

preskriptionsbestämmelserna i TSL och PSL nu fått en avvikande utformning från 

                                                

 
3 Se Dufwa (SvJT 2001), s. 454 som framhåller att bestämmelserna i FAL och TSL bör ha haft 
olika innebörd. Lindskog (2011), s. 472, not 305, menar att skyddssyftena knappast kan ha varit så 
olika att de motiverat olika tolkning.  
4 Prop. 2012/13:168, s. 59. 
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den i FAL kommer dessa bara att behandlas för det fall de bidrar till förståelse 

eller fördjupning av analysen. Föremål för undersökningen är preskription av 

anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd, vilket innebär en 

naturlig avgränsning mot preskription av rätt till premie enligt 5 kap. 7 § FAL 

samt preskription av regressfordringar. Som ovant nämnt är det i huvudsak 

personskadorna som ger upphov till problem i preskriptionshänseende. Därmed 

får försäkringstyper på detta område statuera exempel i analysen. Problematiken 

är inte lika tydlig vid exempelvis egendomsskador, eftersom det knappast blir 

fråga om anspråk som uppkommer långt senare än skadehändelsen. De nya 

preskriptionsbestämmelserna kommer därför knappast vålla några större 

tolkningssvårigheter i dessa sammanhang.  

1.5  Disposition 

Inledningsvis, i kapitel två, behandlas preskriptionsinstitutets effekter och 

funktioner. I kapitlet ämnar jag skapa förståelse för preskriptionsinstitutet i 

allmänhet och den försäkringsrättsliga preskriptionen i synnerhet. I kapitel tre 

behandlas de äldre bestämmelserna om försäkringsrättslig preskription och den 

diskussion dessa givit upphov till i doktrin och praxis. I kapitlet undersöks vilka 

tolkningsproblem de äldre bestämmelserna inneburit, i syfte att analysera vilka 

överväganden som drivit förändringen på området. Kapitel fyra behandlar de nya 

preskriptionsbestämmelserna i FAL och dess bakomliggande ändamål. I kapitel 

fem diskuteras innebörden av de nya bestämmelserna i förhållande till de äldre, i 

syfte att analysera vilka konsekvenser de nya bestämmelserna kan ge upphov till 

för såväl försäkringsgivare som försäkringstagare. Den nya preskriptionsfristen 

innebär att försäkringsgivaren är hänvisad till att så tydligt som möjligt fastställa 

när preskription börjar löpa i villkoret. I kapitel fem undersöks vilka 

överväganden försäkringsgivaren kan göra vid villkorsutformningen för att 

tydliggöra utgångspunkten för preskription. Avslutningsvis, i kapitel sex 

summeras de slutsatser som undersökningen resulterat i. 
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2 Allmän preskription och 
specialpreskription 

2.1  Inledande anmärkningar 

Begreppet preskription för tankarna till preskriptionslagen (1981:130; PreskL) 

och den allmänna preskriptionen som regleras där. Temat för den här uppsatsen 

utgörs dock av de försäkringsrättsliga preskriptionsreglerna. Dessa regler kan 

beskrivas som specialpreskriptionsregler. Sådana regler finns i en stor mängd 

olika författningar. Mängden bestämmelser om specialpreskription implicerar att 

dessa skulle fylla en annan funktion eller tillgodose andra intressen än vad den 

allmänna preskriptionen gör; så är naturligtvis inte fallet.5 Vid specialpreskription 

är det däremot skillnad mellan olika typer av anspråk, varför lagstiftaren valt att 

särskilt reglera dessa. Syftet med detta kapitel är att skapa förståelse för de 

funktioner och intressen som preskriptionsinstitutet i allmänhet och 

försäkringspreskriptionen i synnerhet bygger på.  

2.2 Effekter, intressen och funktioner 

Preskriptionsinstitutet har varit föremål för flera omfattande framställningar. 6 

Enligt Jacobson kan dessa framställningar om preskription hänföras till en 

grundläggande fråga, nämligen den om bevisningens tillförlitlighet i förhållande 

till den tid som förflutit sedan uppkomsten av fordringen.7 Av Lindskogs sex 

angivna syften med preskription behandlar fyra frågan om tidens inverkan på 

bevisningens kvalitet.8 Vad som utgör ”rimlig tid” i preskriptionshänseende är 

dock relativt, 9  vilket innebär att fristens längd varierar efter den rådande 

uppfattningen om vad som utgör rimlig tid. 

                                                

 
5 Lindskog (2011), s. 133. 
6 Se t ex. Nordling (1877), Fehr (1913), Jacobsson (2005) samt Lindskog (2011). 
7 Jacobson (2005), s. 75. 
8 Jacobson (2005), s. 78. 
9  I betänkandet till PreskL 1957 var det fråga om tre år från fordringens förfallodag (för 
konsumentfordringar) och en yttersta preskriptionstid på 20 år. Rimlig tid enligt propositionen 
1979 ansågs dock vara tio år från fordringens tillkomst, med undantag för konsumentfordringar 
där tre år fortfarande ansågs rimligt. Se Jacobson (2005), s. 79. 
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Lindskog delar in preskriptionsinstitutet i dess effekter, partsintressen och 

samhälleliga funktioner.10 Med effekt ska förstås den inverkan som institutet 

typiskt sett har på parternas handlande. Effekten är förhållandevis självklar. När 

preskription inträtt kan en borgenär inte längre vinna framgång med sitt anspråk, 

vilket innebär att gäldenären befrias från sin förpliktelse.11  

 

Effekterna av preskription medför att borgenären och gäldenären har olika 

intressen anknutna till ett eventuellt anspråk. Borgenären ser förhoppningsvis till 

att infria sitt anspråk innan detta preskriberas (indrivningseffekten), alternativt 

klargör sitt anspråk genom preskriptionsavbrott (klargörandeeffekten). 

Gäldenären bevarar förhoppningsvis den bevisning som anspråket avser tills 

denne är fri från sin förpliktelse (bevarandeeffekten).12 

 

Med samhällelig funktion menas en sådan effekt som är positiv från en 

samhällelig synpunkt och därmed önskvärd. Lindskog delar in de samhälleliga 

funktionerna i bevisbegränsningsfunktionen, avvecklingsfunktionen samt 

anpassningsfunktionen. 13  Med bevisbegräsningsfunktionen menas att 

preskriptionsinstitutet bidrar till att hindra processer med föråldrad bevisning. 

Domstolarna behöver därmed inte befatta sig med mål där bevisningen är svag på 

grund av att lång tid förflutit sedan anspråkets uppkomst.14  

 

Avvecklingsfunktionen innebär att samhället ska verka för att sunda relationer 

upprätthålls mellan medborgare. Det är därför av vikt att skuldförhållanden reds 

ut i tid genom att parterna reglerar sina mellanhavanden.15 Från samhällets sida 

föreligger alltså ett intresse för snabb avveckling. Preskriptionsinstitutet begränsar 

                                                

 
10 Lindskog (2011), s. 51. 
11 Lindskog (2011), s. 52. 
12 Lindskog (2011), s. 52. 
13 Lindskog (2011), s. 56 f. 
14 Lindskog (2011), s. 57. Tanken om bevisbegräsning hade stor inverkan i lagkommitténs förslag 
till den lagstiftning som blev preskriptionsförordningen. Se Hasselrot, (1925), s. 5 ff not 1. 
15 Se HD:s motivering i NJA 1987 s. 259. 
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därmed den tid som ett skuldförhållande kan förbli oreglerat. 16  Vad avser 

specialpreskription nämns avvecklingsfunktionen som den viktigaste funktionen.17  

 

Med anpassningsfunktionen menas att förpliktelser bör anpassas till det 

presumtiva rättsläget.18 Det presumtiva rättsläget beskrivs som ett slags nolläge 

från vilket avvikelse bara sker om det ”med tillräcklig styrka påvisas rättsfakta 

som innebär något annat”.19 Det innebär att ett visst rättsförhållande presumeras 

föreligga om inte vissa rättsfakta pekar mot ett annat rättsläge.20 En strävan mot 

det presumtiva rättsläget innebär att det rättsliga anspråket ändras för att motsvara 

de yttre rättsfakta som kan fungera som bevismaterial.21  

2.3  Preskriptionens startpunkter 

 2.3.1 Allmän preskription 

Vad gäller den allmänna preskriptionen finns det två varianter för vid vilken 

tidpunkt en preskriptionsfrist börjar löpa. Den ena varianten är att preskription 

börjar löpa när fordran förfaller till betalning eller vid den tidpunkt då fordringen 

tidigast kan göras gällande (förfallodagsprincipen).22 Den andra varianten är att 

preskription börjar löpa i och med att fordringen anses tillkommen 

(tillkomstprincipen). Tillkomstprincipen gäller för den allmänna preskriptionen i 

PreskL. Medan den första varianten innebär en relativt kort preskriptionsfrist, 

innebär den andra varianten en längre preskriptionsfrist.23 

 

                                                

 
16 Lindskog (2011), s. 57 f. 
17 Lindskog (2011), s. 462 samt avsnitt 2.4.2 nedan. 
18 Lindskog (2011), s. 60. 
19 Lindskog (2011), s. 59 m h t Nordling (1877), s. 30. 
20 Jacobson (2005), s. 78. 
21 Lindskog (2011), s. 59. 
22 Den tidpunkt då fordringen tidigast kan göras gällande är egentligen en variant av 
förfallodagsprincipen som föreslogs i SOU 1957:11 samt prop. 1976/77:5 s. 121 f. Skillnaden mot 
förfallodagsprincipen är att när en fordring förfaller till betalning efter uppsägning börjar 
preskriptionstiden löpa från den dag till vilken fordringen tidigast kunde sägas upp oberoende av 
till vilken dag uppsägning skedde. 
23 Lindskog (2011), s. 377. 
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Hur tillkomstrekvisitet ska tolkas har varit omdiskuterat både i doktrin och i 

praxis.24 För enkelhetens skull kan sägas att tillkomstprincipen följer det första 

rättsfaktumets princip. 25  En fordran anses således tillkommen i och med 

inträffandet av det första rättsfaktum som fordringen grundas på.26 Syftet med det 

första rättsfaktumets princip har framförallt varit att åstadkomma en 

bevisbegränsning, genom att förhindra tvister med gammal och svag bevisning.27 

2.3.2 Specialpreskription 

Vad gäller specialpreskription har det första rättsfaktumets princip åsidosatts, 

eftersom bevisbegräsning inte är det huvudsakliga syftet med specialpreskription. 

Istället har startpunkterna för specialpreskriptionsreglerna bestämts beroende på 

vilka effekter som lagstiftaren velat uppnå med respektive bestämmelse.28 Vad 

gäller de försäkringsrättsliga preskriptionsbestämmelserna är detta särskilt tydligt. 

Den dåvarande ordningen med en kort preskriptionsfrist om tre år har motiverats 

mot bakgrund av försäkringsgivarnas intresse av att kunna överblicka sin 

verksamhet. Sådana motiv gör sig inte längre gällande i de nu införda 

preskriptionsbestämmelserna, där ett starkare skydd för de ersättningsberättigade 

ansetts väga tyngre.29  

 

Det är vanligt förekommande att förlägga startpunkten för specialpreskription till 

den tidpunkt då borgenären fick kännedom om sin fordran eller den tidpunkt då 

han borde ha fått det. Preskriptionstiden börjar därmed löpa när kunskap om 

fordringen borde ha uppstått hos borgenären. På detta sätt tvingas borgenären att 

aktivt undersöka sin position.30 

 

Det faktum att startpunkten för special- och allmän preskription skiljer sig åt, 

innebär att allmän preskription kan inträda före specialpreskription oavsett om 
                                                

 
24 Se t ex NJA 1930 s. 27, NJA 1982 s. 573 samt prop. 1979/80:199 s. 46 och 89. 
25 Lindskog (2011), s. 385 f. 
26 Jacobson (2005), s. 338. 
27 Lindskog (2011), s. 462. 
28 Lindskog (2011), s. 462.  
29 Se avsnitt 2.4.1 nedan vad gäller förändringen i motiven. 
30 Lindskog (2011), s. 462.  
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specialpreskriptionen är betydligt kortare än den tioåriga fristen i PreskL. Ett 

exempel på detta är den skillnad som föreligger mellan försäkringsrättslig och 

skadeståndsrättslig preskription.  

 

Utgångspunkten för den skadeståndsrättsliga preskriptionen, som följer den 

allmänna preskriptionsfristen i PreskL, är att fristen börjar löpa vid tidpunkten för 

den skadeframkallande handlingen. 31  Den tioåriga försäkringsrättsliga 

preskriptionen löper från den tidpunkt när det förhållande som enligt 

försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde, vilket kan innebära en 

förskjutning från själva skadehändelsen.32 Det finns således en diskrepans mellan 

skadeståndsrättslig och försäkringsrättslig preskription.33  

2.4 Preskription i försäkringsrätten 

2.4.1 Utveckling 

År 2005 trädde den nya FAL i kraft. Lagen ersatte 1927 års lag om 

försäkringsavtal (1927:77; GFAL) samt 1980 års konsumentförsäkringslag 

(1980:38; KFL). Genom reformen moderniserades försäkringsregleringen. Syftet 

med FAL var att skapa ett förstärkt skydd för försäkringstagarna.34 När KFL 

trädde i kraft 1980 hämtades regeln om preskription i 39 § direkt från 29 § i 

GFAL. Regeln stämde också överens med preskriptionsregeln i 1975 års TSL. Av 

propositionen framgår, utan motivering, att en sådan ordning ansågs lämplig.35  

 

Den tidigare preskriptionsregleringen bestod av två preskriptionsfrister, en treårig 

preskriptionsfrist samt en yttersta frist om tio år. Införandet av FAL medförde 

ingen förändring av preskriptionsbestämmelserna, trots att dessa givit upphov till 

                                                

 
31 Prop. 1979/80:119, s, 39, Jacobson (2005), s. 338, samt Hellner, Radetzki (2014), s. 401. 
32 Se 7 kap. 4 § FAL, 8 kap. 20 § FAL och 16 kap. 15 § FAL samt kapitel 4 och 5 nedan . 
33 Vilken preskriptionsbestämmelse som ska ges ”företräde” diskuteras i NJA 2013 s. 51. HD 
fastslår att utgångspunkten är att en bestämmelse om specialpreskription inte omfattar sådana 
fordringar som uppkommit med stöd av en bestämmelse i en annan lag. Se Van der Sluijs (JT 
2013/14), s. 647 ff. 
34 Prop. 2003/04:150, s. 1. 
35 Prop. 1979/80:9, s. 87. 
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tolkningsproblem samt en oenhetlig uppfattning i doktrinen. Såväl 

Försäkringsförbundet som Lagrådet framhöll att reglerna behövde reformeras, 

eftersom det fanns behov av att införa enklare och mer lätthanterliga regler.36 Att 

reformen av preskriptionsbestämmelserna lät vänta på sig kan tyckas något 

märkligt, eftersom det huvudsakliga syftet med införandet av FAL var att 

åstadkomma ett starkare skydd för just skadelidande. Här spelar 

preskriptionsbestämmelserna en avgörande roll. Något användbart förslag hade 

dock inte lagts fram. Att invänta ett förslag riskerade dessutom att medföra en 

betydande fördröjning av lagstiftningsarbetet.37   

 

Den treåriga preskriptionsfristen har sedan länge motiverats mot bakgrund av tre 

argument som står att finna i motiven till GFAL. En kort preskriptionsfrist gav 

försäkringsgivaren en bättre möjlighet att överblicka sin ekonomiska ställning. 

Dessutom skulle det underlätta att på ett tillfredsställande sätt ordna med 

återförsäkring. Fristen ansågs även underlätta verkställandet av den rättsliga 

utredningen.38  

 

Enligt Bengtsson har försäkringsgivarna haft en klart mer fördelaktig ordning vad 

gäller preskription än motsvarande större företag. 39  Enligt Bengtsson tar 

lagstiftaren allt mer hänsyn till skadelidandes behov av ersättning, även om 

skadelidande varit sen med att framställa sitt krav. Mot detta intresse står 

försäkringsgivarens behov av att kunna överblicka förväntade ersättningskrav. 

Traditionellt har lagstiftaren haft förståelse för detta, varför en treårig 

preskriptionsfrist ansetts rimlig.40 De två tidigare fristerna har nu ersatts med en 

preskriptionsfrist om tio år i såväl TSL, PSL som FAL. Preskriptionstiden har 

således utökats till tio år, men startpunkterna skiljer sig åt i respektive lag. Det är 

uppenbart att den nya lagstiftningen gynnar den försäkrade snarare än 

försäkringsgivarens intresse av att överblicka sin verksamhet. Det kan bara 
                                                

 
36 Prop. 2003/04:150, s.1. 
37Se prop. 2003/04:150, s. 1 samt Bengtsson (2009), s. 27. 
38 SOU 1925:21, s. 109. Se även NJA II 1927 s. 405 samt Sveriges Försäkringsförbunds yttrande i 
HD i NJA 1997 s. 97. 
39 Bengtsson (SvJT 2014), s. 532. 
40 Bengtsson (SvJT 2014), s. 533. 
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spekuleras i vad som givit upphov till denna förändring i vad lagstiftaren anser 

utgör skyddsvärt intresse. Enligt Bengtsson är det en utveckling som stämmer väl 

överens med den allmänna inställningen bakom åtskillig lagstiftning på senare 

år.41 Vad gäller ersättningsrätten är detta naturligtvis en rimlig tanke eftersom en 

försäkrad som regel är beroende av sitt försäkringsskydd när skada uppstår.   

2.4.2 Funktioner 

Den viktigaste funktionen för specialpreskription är avveckling, vilket innebär att 

den som anser sig ha ett anspråk aktiveras med följden att anspråket slutligen kan 

regleras.42 Lindskog menar att avvecklingsfunktionen knappast har någon större 

relevans med avseende på anspråk av försäkringsersättning eftersom den 

ersättningsberättigade saknar intresse av att dröja med att framställa sitt anspråk.43 

Av denna anledning har försäkringstagaren egentligen inte behövt motiveras av en 

så kort preskriptionsfrist som tre år. Med Lindskogs resonemang är det även svårt 

att se behovet av en så lång preskriptionsfrist som den tioåriga fristen.44 

 

Vad gäller klargörandeintresset menar Lindskog att försäkringsgivaren har ett 

intresse av att få klarhet i vilka anspråk på ersättning som kan framställas, men att 

även sent framställda anspråk sällan vållar problem för en försäkringsgivare. 

Oaktat detta kan en god bevisning främja en snabb hantering av ett 

försäkringsärende, vilket är ett ändamål som ligger i både försäkringsgivarens och 

försäkringstagarens intresse. Om inte annat är förmodligen det allra största 

problemet med sent anmälda anspråk att fastställa orsakssambandet mellan 

händelsen och den uppkomna skadan. Att märka är att försäkringsgivaren har viss 

möjlighet att ta hänsyn till denna faktor vid ersättningsberäkningen.45  

                                                

 
41 Bengtsson (SvJT 2014), s. 532. 
42 Lindskog (2011), s. 462.  
43 Lindskog (2011), s. 181. 
44 Lindskog (2011), s. 181 not 127. 
45 Se 7 kap. 2 § FAL om försäkringsgivarens möjlighet att sätta ned ersättningen efter vad som är 
skäligt om försäkringstagarens försummelse att anmäla skadan i tid inneburit skada för bolaget. 



 

 

17 

2.5 Sammanfattande slutsatser 

Den gemensamma nämnaren vad gäller preskriptionsinstitutets syften är den om 

tidens inverkan på bevisningens kvalitet. Det främsta av dessa syften, vilket gäller 

för både allmän och specialpreskription, är att avveckla fordringsförhållanden 

inom rimlig tid. Att detta varit en sanning även inom försäkringsrätten har tidigare 

framgått bland annat av motiven till de äldre preskriptionsbestämmelserna i 

FAL. 46  Av doktrinen framgår däremot att så inte är fallet, eftersom en 

ersättningsberättigad sällan dröjer med sitt anspråk. Med detta resonemang har 

den tidigare treåriga fristen inte varit nödvändig i försäkringssammanhang 

eftersom försäkringstagaren inte behöver ges incitament att anmäla anspråket. Inte 

heller en tioårig frist är med detta resonemang helt nödvändigt.  

 

De tidigare försäkringsrättsliga preskriptionsbestämmelserna utformades med helt 

andra bakomliggande motiv än vad som nu gör sig gällande på området. 

Försäkringsgivarens intresse av att överblicka sin verksamhet har åsidosatts i syfte 

att skapa ett bättre skydd för skadelidande i försäkringsförhållandet. Enligt 

Bengtsson är detta ett resultat av den allmänna inställningen i 

lagstiftningsärenden. 

 

Vad gäller utgångspunkten för preskription är det naturligtvis önskvärt om 

densamma med enkelhet kan fastställas av både försäkringsgivare och 

försäkringstagare, eftersom det minskar risken för eventuella rättsförluster. Så har 

knappast varit fallet med avseende på de tidigare försäkringsrättsliga 

bestämmelserna. Nedan kapitel kommer att behandla de tidigare gällande 

preskriptionsbestämmelserna i FAL samt den omfattande praxis och doktrin som 

utvecklats på området i syfte att identifiera den problematik som omgärdat 

bestämmelserna. Nästa kapitel utgör även underlag för kapitel fyra och kapitel 

fem där de nya bestämmelserna och dess konsekvenser behandlas mer ingående.  

 

                                                

 
46 SOU 1925:21, s. 109. Se även NJA II 1927 s. 405 samt Sveriges Försäkringsförbunds yttrande i 
HD i NJA 1997 s. 97. 
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3  Preskriptionsreglerna då 

3.1 Introduktion 

Den problematik som omgärdat de tidigare preskriptionsreglerna spelar en 

avgörande roll för förståelsen av den förändring som nu trätt i kraft. En analys av 

problematiken bidrar till att identifiera de brister regleringen omgärdades av och 

att besvara frågan huruvida lagstiftaren löst problematiken ifråga. Syftet med den 

nya lagstiftningen har framförallt varit att skapa klarhet med avseende på 

utgångspunkten för den tidigare gällande tioårsfristen, vilket innebär att tidigare 

praxis angående den dåvarande tioåriga fristen kan vara till ”viss ledning.”47 Att 

märka är att praxis på området huvudsakligen utvecklas inom ramen för TSL. 

Särskilt whiplashskador, men även andra svåra olycksfall, kan ge upphov till flera 

och sena skadeföljder, vilket komplicerat tolkningen av 

preskriptionsbestämmelserna ytterligare. Huruvida utvecklingen i praxis ska anses 

ha haft betydelse med avseende på preskriptionsbestämmelserna i FAL har 

diskuterats i doktrinen. 48  Eftersom preskriptionsbestämmelserna nu givits en 

individuell utformning i respektive lag har just denna problematik eliminerats. 

3.2 Utformning och utveckling 

Regleringen i de dåvarande bestämmelserna i 7 kap. 4 § FAL, 8 kap. 20 § FAL, 

16 kap. 15 § FAL49 samt deras motsvarighet i 31 § TSL och 23 § PSL hade 

följande utformning: 

 
”Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot 

försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde 

göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras 

gällande. Annars går rätten till försäkringsersättning förlorad. Om anspråk har 

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

                                                

 
47 Prop. 2012/13:168, s. 59.  
48 Se Dufwa (SvJT 2001), s. 454 och Lindskog (2011), s. 472, not 305 samt avsnitt 1.3 ovan. 
49 7 kap. avser skadeförsäkring, 8 kap. företagsförsäkring och 16 kap. personförsäkring. 
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alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det tagit slutlig 

ställning till anspråket.”50 

 

Av bestämmelsen framgår att preskription av rätten till försäkringsersättning löper 

tre år från den ersättningsberättigades kännedom om att fordringen kunde göras 

gällande och i vart fall med en frist på tio år från den tidpunkt då fordringen 

tidigast kunde göras gällande. Både tre- och tioårsfristen innefattar ett objektivt 

rekvisit med betydelsen att fordringen ska kunna göras gällande. Enligt Lindskog 

måste det antas att betydelsen av lokutionen är densamma för båda reglerna, men 

att det finns en viss nyansskillnad, eftersom tioårsfristen utgår från den tidpunkt 

då fordringen tidigast kan göras gällande.51 För treårsfristen gäller även ett krav på 

subjektiv täckning i form av kännedom. 

 

Preskriptionsbestämmelserna har varit föremål för omfattande analys i såväl 

doktrin som praxis, eftersom de tidigare reglerna inrymt allt annat än entydiga 

begrepp. Nedan följande delavsnitt utgörs därför av tre centrala frågor: Vid vilken 

tidpunkt inträder kännedom om att fordringen kan göras gällande? När kan en 

fordran göras gällande? När kan en fordran tidigast göras gällande?  

 

I korthet kan konstateras att ingendera av frågorna fått något entydigt svar i 

varken praxis eller doktrin. Däremot har tidsfristerna blivit så lagtekniskt klara 

som de kunnat bli, med avseende på de i lag valda utgångspunkterna.52 Eftersom 

de nya preskriptionsreglerna inte uppställer krav på subjektiv täckning, i form av 

kännedom, för att preskription ska börja löpa behandlas detta rekvisit endast 

kortfattat. 

                                                

 
50 Regeln är hämtad ur 7 kap. 4 § FAL. Regleringen i 31 § TSL är likalydande medan PSL avviker 
vad gäller tioårsfristen. Där stadgas att anspråk på försäkringsersättning i vart fall preskriberas tio 
år efter skadans orsakande. Vid tidpunkten för de prejudikat som refereras nedan återfanns de 
ifrågavarande bestämmelserna i 28 § TSL, 29 § i gamla FAL samt 39 § KFL. 
51 Lindskog (2011), s. 473, not 311 och se avsnitt 3.5 nedan. 
52 Se avsnitt 4.2 samt Lindskog (2011), s. 471 not 304. 
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3.3 När inträder kännedom om att fordringen 
kan göras gällande? 

Oftast råder det inga tvivel om att den ersättningsberättigade får kännedom om en 

skada i direkt anslutning till skadehändelsen. Tolkningssvårigheter uppstår snarare 

när effekterna av en skadehändelse visar sig långt efter den initiala händelsen 

vilket, som redan nämnts, oftast inträffar vid svåra personskador, särskilt 

trafikskador enligt TSL men även olycksfall enligt FAL. Kravet på kännedom 

innebär enligt motiven till FAL att den försäkrade ska ha fått ett någorlunda säkert 

underlag ifråga om alla de faktiska förhållanden som grundar rätten till 

ersättning.53  

 

I kravet på kännedom torde ligga ett krav på faktiskt vetskap, men inte att 

försäkringstagaren har undersökningsplikt. 54  Kännedom ska omfatta de 

omständigheter som gör att den ersättningsberättigade har rätt att erhålla betalt 

från försäkringsbolaget.55 Det är först när det står klart att en ersättningsgrundande 

skada har uppstått som preskription börjar löpa. Däremot behöver den 

ersättningsberättigade varken förstå att han har en sådan rätt eller att händelsen är 

täckt av en försäkring.56  

 
NJA 2000 s. 285 och NJA 2001 s. 93 rörde treårspreskription mot bakgrund av TSL. I båda fallen 

hade skadelidande haft besvär med värk, men först senare fått besked att olyckstillfället orsakat 

bestående skador.  HD framhöll att ”preskriptionstidens utgångspunkt inte bör anses infalla 

tidigare än när försäkringstagaren erhåller ett objektivt sett någorlunda säkert underlag med 

avseende på det faktiska förhållande som han vill lägga till grund för sitt anspråk.” Preskription 

kunde därför inträda endast med avseende på sådana besvär som den skadelidande haft 

förutsättningar att lägga till grund för sin talan sedan minst tre år.  HD uttalade vidare att: 

"Eftersom inte mycket är vunnet för någon av parterna, om det i en dom fastställs att bolaget skall 

utge ersättning för framtida besvär som kan visas vara orsakade av en skadehändelse, bör 

preskription dock inträda endast med avseende på sådana besvär som den skadelidande haft 

                                                

 
53 Prop. 2003/04:150, s. 450. 
54 Nordenson (1996), s. 226 ff. 
55 Lindskog (2011), s. 476 samt Hellner (1994) s. 196. 
56 Lindskog (2011), s. 476 samt RFS 1985 s. 768. 
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förutsättningar att lägga till grund för en talan sedan minst tre år." Ersättningskraven med avseende 

på sveda och värk var därmed preskriberade, men inte krav på övrig ersättning.  

  

HD:s uttalande innebar således att den treåriga preskriptionsfristen skulle 

bedömas för varje anspråk var för sig, vilket innebar en förskjutning av 

preskriptionsfristen med avseende på vissa ersättningskrav, som den skadelidande 

inte fått kännedom om förrän senare.  HovR har kommit till en liknande slutsats i 

fråga om preskription av anspråk under en kollektiv olycksfallsförsäkring. Här 

ansågs det ligga i linje med praxis att tillämpa olika utgångspunkter för 

preskription vad gällde anspråk på ersättning för medicinsk invaliditet och 

ekonomisk invaliditet, trots att anspråken grundade sig i samma 

invaliditetsbedömning.57  
 

”I förevarande fall är i försäkringsvillkoren uttryckligt angivet att man skiljer mellan 

medicinsk och ekonomisk invaliditet. De förutsättningar som enligt 

försäkringsvillkoren gäller för rätt till ersättning för medicinsk respektive ekonomisk 

invaliditet är också av skilda slag. Med hänsyn härtill ligger det enligt hovrättens 

mening helt i linje med den tolkning av preskriptionsregeln i 29 § 

försäkringsavtalslagen och dess motsvarighet i 28 § trafikskadelagen, som kommit 

till uttryck i de ovannämnda rättsfallen, att utgå från att skilda startpunkter för 

preskriptionstiden kan vara att tillämpa för de båda slagen av invaliditetsersättning.” 

 

För att kännedomsrekvisitet ska anses uppfyllt måste således den försäkrade för 

varje anspråk erhålla ett objektivt någorlunda säkert underlag med avseende på 

det faktiska förhållande som denne vill lägga till grund för sitt anspråk. Enligt 

Lindskog är det tveksamt om uttalandet tar sikte på den ersättningsberättigades 

subjektiva fattningsförmåga eller om det tar sikte på ett högt ställt krav på det 

underlag som ska ligga till grund för dennes bedömning.58 Det har exempelvis 

ansetts ovidkommande att övertygelse om att kravet varit berättigat erhållits först 

                                                

 
57 RH 2001:33. 
58 Lindskog (2011), s. 478. 
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senare.59 Inte heller en missbedömning i så måtto att den ersättningsberättigade 

trodde att denne skulle bli frisk påverkar frågan om när kännedom inträtt.60 

 

Huruvida svårigheterna med kännedomsrekvisitet varit hänförligt till tolkningen 

av rekvisitet som sådant eller till bevisfrågan kan naturligtvis diskuteras. I såväl 

NJA 2000 s. 285 som NJA 2001 s. 93 placerade HD bevisbördan på 

försäkringsbolaget i frågan om motparten fått kännedom om sin fordran vid en 

viss tidpunkt. Resonemanget kan diskuteras eftersom den ersättningsberättigade 

rimligtvis borde ha bästa kännedom om detta förhållande. Bevisbördans placering 

är ett ytterligare uttryck för den välvilja mot försäkringstagarkollektivet som 

uppvisats i praxis. Enligt Bengtsson borde det rimligtvis ha räckt med att 

försäkringsbolaget gjort sannolikt att kännedom inträtt vid en viss tidpunkt.61  

3.4 När kan en fordring göras gällande? 

Frågan när en fordran kan göras gällande har uppkommit särskilt vid 

bestämmande av utgångspunkten för treårsfristen. Av praxis och doktrin verkar 

det dock som om begreppet kännedom respektive när fordran kan göras gällande 

har sammanblandats.62 Diskussionen kring när en fordran kan göras gällande har 

kretsat kring två alternativ, nämligen möjligheten att anhängiggöra en 

fastställelse- eller fullgörelsetalan.63 I varken praxis eller doktrin verkar det finnas 

stöd för en enhetlig tolkning.  

 

Vad gäller försäkringsgivarnas syn på saken har det förmodligen varit så att den 

treåriga preskriptionsfristen räknats från tidpunkten för de omedelbart 

                                                

 
59 RFS 1982 s. 33, se även ARN 1998-4681. 
60 NJA 1997 s. 97. 
61 Bengtsson (2012), s. 327. 
62 Lindskog (2011), s. 475, not. 315. 
63 De två begreppen återfinns i 13 kap. 1 § samt 2 § RB. Fullgörelsetalan är när käranden i ett 
tvistemål yrkar att svaranden ska förpliktas fullgöra en viss prestation, t ex. betala en skuld eller 
utge ett skadestånd. Genom en sådan talan kan käranden utverka en fullgörelsedom som kan 
läggas till grund för verkställighet om inte svaranden frivilligt fullgör sin förpliktelse. En 
fastställelsetalan är inte verkställbar utan syftar till att domstolen ska fastställa huruvida ett visst 
rättsförhållande består eller icke består. Det kan t ex. röra sig om att käranden yrkar fastställelse av 
att svaranden de facto är skadeståndsskyldig.  
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uppträdande skadorna, även om dessa senare förvärrats. Detta sätt att bestämma 

när fordringen kan göras gällande har sitt ursprung i RH 1994:129 (anspråk under 

en ansvarsförsäkring) där det uttalades att preskriptionstiden börjar löpa från det 

att den ersättningsberättigade fått kännedom om att förutsättningar för att 

anhängiggöra en talan föreligger och att det därvid är ”tillräckligt att det 

föreligger förutsättningar för en fastställelsetalan.”  

 

Att över huvud taget anknyta utgångspunkten för preskription till ett 

processrättsligt institut på detta sätt har ifrågasatts. Lindskog framhåller att HovR 

redan i RH 1994:129 möjligtvis tog avstånd från att anknyta utgångspunkten till 

ett processrättsligt institut, genom att uttala att det varit tillräckligt att föra 

fastställelsetalan.64 

 

TR:n och HovR:n resonemang i RH 1994:129 baserades på de åsikter som Nial 

framfört i doktrinen. Utfallet kan diskuteras eftersom Nial verkar ha ställt sig 

bakom en annan lösning, nämligen att det är ”dagen då försäkringstagaren kan 

efter försäkringsfallets inträffande anhängiggöra talan om försäkringsbeloppets 

utfående, som bildar utgångspunkten för preskriptionstiden.”65 Nial anknöt således 

utgångspunkten för preskription till möjligheten att anhängiggöra en 

fullgörelsetalan snarare än fastställelsetalan.66  

 

Ett liknande resonemang har framförts av Gabrielsson med avseende på TSL, som 

menar att det är oväsentligt att laborera med möjligheten att föra en 

fastställelsetalan för en lagstadgad rätt till ersättning. Den väsentliga 

utgångspunkten är istället den särskilda fordran på trafikskadeersättning som 

avses med anmälan, varför möjligheten att anhängiggöra en fullgörelsetalan utgör 

den relevanta tidpunkten.67  

 

                                                

 
64 Lindskog (2011), s. 474 samt prop. 2003/04:150, s. 200. 
65 Nial (1964), s. 268. 
66 Nial (1964) s. 272 f. 
67 Gabrielsson (1999), s. 117. 
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Strömbäck framhåller att det framgår redan av formuleringen i lagtext att 

möjligheten att föra fastställelsetalan skulle vara den relevanta utgångspunkten för 

preskription, eftersom det framgår av lagtext att preskription börjar löpa när den 

skadelidande ”fått kännedom om att fordringen kunde göras gällande”. Strömbäck 

menar att formuleringen inte uppställer något krav på att det ska finnas tillräckligt 

med utredning för bifall till en fullgörelsetalan, utan endast att det föreligger 

övervägande sannolikhet för att sådan ersättning kommer att utgå.68 Hellner har 

uttalat sig på liknande vis och menar att preskriptionsfristen ”kan börja löpa innan 

utredningen om skadan är så fullständig att kravet kan preciseras.” 69  Även 

Nordenson ansluter sig till den uppfattningen.70 Resonemanget är naturligtvis 

rimligt för det fall ersättningskravet är någorlunda förutsebart för den 

ersättningsberättigade. I svårbedömda fall riskerar dock den ersättningsberättigade 

att göra rättsförluster, för det fall utgångspunkten för preskription härleds till en 

alldeles för tidig tidpunkt.    

 

Utterström ställer sig kritisk till avgörandet i RH 1994:129 i sin helhet och menar 

att HovR:n sammanblandat kravet på kännedom med den tidpunkt när fordringen 

kan göras gällande. Avgörandet skulle innebära att tidpunkten för kännedom 

sammanfaller med den tidpunkt när fordran uppkom.71 En sådan tolkning av 

utgångspunkten för den treåriga preskriptionen är felaktig, eftersom tidpunkten 

för kännedom respektive den tidpunkt när fordringen kan göras gällande är två 

från varandra fristående rekvisit. Blotta uppkomsten av en fordran innebär således 

inte automatiskt att den ersättningsberättigade får subjektiv kännedom om 

fordingen vid samma tillfälle.  

 

Som synes har frågan om när fordringen kan göras gällande givit upphov till 

delade meningar i doktrinen. I propositionen till FAL uttalas att HD tagit avstånd 

från att anknyta utgångspunkten till ett processrättsligt institut redan i NJA 1997 s. 

                                                

 
68 Strömbäck (NFT 2000), s. 289. 
69 Hellner (1994), s. 196. 
70 Nordenson (1996), s. 228, 
71 Utterström (2000), s. 23. 



 

 

25 

97.72 Det är tveksamt om målet ger något stöd för en sådan tolkning, eftersom HD 

tydligt uttalar sig om vid vilken tidpunkt kännedom inträtt hos försäkringstagaren 

snarare än när en fordran kan göras gällande: 

 
”Även om H.J efter fallet inledningsvis kan ha trott att han skulle bli frisk och att 

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

sjukskrivningen och allra senast när resultatet av den neurologiska undersökningen 

förelåg anses ha haft sådan kännedom om sin möjlighet att göra anspråk på 

ersättning enligt olycksfallsförsäkringen att preskriptionstiden började löpa.”  

 

Frågan om när fordran kan göras gällande berörs således inte i målet utan det är 

fråga om en prövning av skadelidandes subjektiva insikt, alltså kännedom om de 

förhållanden som grundar rätt till ersättning. Domslutet liknar det i NJA 2000 s. 

285 och kan således inte sägas besvara frågan när fordran kan göras gällande. 
 

I målet hänvisade HD till att den skadelidande åtminstone skulle ha haft 

kännedom om alla de faktiska förhållanden som grundar rätten till ersättning. I 

vissa fall, menade HD, börjar dock preskription löpa redan när den skadelidande 

har tillräcklig kännedom för att anhängiggöra en fastställelsetalan, ”dock endast 

med avseende på sådana besvär som den skadelidande haft förutsättningar att 

lägga till grund för sin talan sedan minst tre år.”  

 

Strömbäck menar att domen klargör att preskription börjar löpa vid den tidpunkt 

när skadelidande får kännedom om att besvären kan föranleda anspråk på 

ersättning, vilket torde innebära en möjlighet att anhängiggöra en fullgörelsetalan, 

men att det i vissa fall räcker med att det föreligger förutsättningar för att 

anhängiggöra en fastställelsetalan. 73  Vilka fall Strömbäck syftar på är dock 

oklart.74  

 

                                                

 
72 I prop. 2003/05:150, s. 200 uttalas att HD i NJA 1997 s. 97. 
73 Strömbäck (NFT 2000), s. 291. 
74 Strömbäck (NFT 2000), s. 291. 
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Enligt Lindskog framgår inte av HD:s domskäl något ställningstagande för varken 

fastställelse- eller fullgörelsetalan som den relevanta tidpunkten, eftersom HD:s 

uttalande tar sikte på själva kännedomsrekvisitet snarare än frågan när en fordran 

kan göras gällande.75 Fallet ger därför ingen ledning vad gäller den nu aktuella 

frågan, nämligen när en fordran kan göras gällande. HD uttalar sig om kravet på 

kännedom, alltså den subjektiva täckning som krävs, i förhållande till de faktiska 

förhållanden som grundar rätten till ersättning, snarare än när en fordran kan göras 

gällande. Om inte annat framgår detta av ingressen till målet där det framgår 

explicit att det är just kännedomsrekvisitet som prövas. 

3.5 När kan en fordring tidigast göras gällande? 

Även den tioåriga fristen innehåller lokutionen att fordringen ska kunna göras 

gällande, med den skillnad att det är den tidpunkt då fordringen tidigast kan göras 

gällande som bildar utgångspunkt för tioårspreskriptionen. I motiven till 29 § 

GFAL motiverades behovet av den tioåriga fristen med att den skulle omfatta 

sådana anspråk där kännedom inträder i ett sent skede eller kanske inte alls.76 Ur 

försäkringsbranschens synvinkel hade utgångspunkten för den tioåriga fristen i 

både 29 § GFAL samt 28 § TSL ansetts vara skadehändelsen.77 För denna 

uppfattning har Nordenson tagit på sig en del av skulden. 78  Nordensons 

uppfattning har fått visst genomslag i praxis,79 men han reviderade sedermera sin 

egen uppfattning.80 Det råder heller inget tvivel om att skadehändelsen som 

utgångspunkt för den tioåriga preskriptionsfristen slutligen underkändes i såväl 

praxis som doktrin. Redan i förarbetena till TSL framgår att tidpunkten när skadan 

uppkom ska ligga till grund för beräkningen av tioårspreskriptionen.81  

 

                                                

 
75 Lindskog (2011), s. 474. 
76 NJA II 1927 s. 406. 
77 Dufwa (SvJT 2001), s. 452.  
78 Nordenson (1996), s. 215. 
79 Se Svea Hovrätts avgöranden i mål T 906/90 samt T 5756/99. 
80 Nordenson (1996), s. 215. 
81 SOU 1974:87 s. 336. 
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I NJA 2001 s. 695 I och II, som behandlade tioårsfristen mot bakgrund av TSL, 

fastslog HD slutligen att den relevanta utgångspunkten för den tioåriga 

preskriptionsfristen är den tidpunkt när skada visat sig, vilket inte behöver 

sammanfalla med skadehändelsen. Med hänvisning till NJA 2000 s. 285 samt 

NJA 2001 s. 93 konstaterade HD att detta medförde att flera preskriptionsfrister 

måste löpa parallellt för respektive anspråk.82 

 
Av HD:s domskäl framgår tre möjliga utgångspunkter för preskription: (1) olyckstillfället, (2) när 

skadan ger sig till känna eller (3) när skadelidande får kunskap om att skadan orsakats av olyckan 

och denne har tillräckligt med underlag för att i en process kunna göra gällande anspråk på 

ersättning. 
 

Det tredje alternativet ansågs inte aktuellt, eftersom det sammanföll med utgångpunkten för 

treårspreskriptionen.83 I enlighet med uttalanden i förarbetena ansåg HD det ligga nära till hands 

att tolka olyckstillfället som den relevanta utgångspunkten, eftersom denna var enkel att 

konstatera. Ett sådant perspektiv var dock omdiskuterat i doktrinen, där det ansågs att preskription 

inte började löpa förrän skada faktiskt uppkommit och därmed en fordran på ersättning.84  

För ståndpunkten att den relevanta utgångspunkten var det tillfälle då skada visade sig talade inte 

minst det synsätt som kommit till uttryck i 29 § GFAL, nämligen det faktum att ett försäkringsfall 

                                                

 
82 I RH 2008:78 för HovR ett långtgående resonemang om vad som ska anses vara olika skador. 
HovR gör en distinktion mellan akuta och bestående symptom. Om samma fysiska skada, 
exempelvis ett brutet ben, leder till ett akut symptom (obrukbarhet) och långt senare till ett 
bestående symptom (t ex värk) ska dessa betraktas som två olika skador med två olika 
utgångspunkter för preskription. För en utförlig analys se Radetzki JT 2009/10, s. 108 ff. Lindskog 
(2011), s. 473, not 309, är av åsikten att det rimligaste vore att betrakta det brutna benet som en 
skada med en utgångspunkt för preskription, nämligen det brutna benet snarare än dess 
följdverkningar. Jacobson (2005), s. 642, resonerar i liknande termer med hänvisning till tysk rätt 
och framhåller att den skadeföljd som är förutsebar vid bedömningen av den först inträffade 
skadan, måste anses ha så nära samband med den första skadan att de ska uppfattas som en och 
samma skada. Föreligger inte sådan förutsebarhet ska skadeföljderna betraktas som två skilda 
skador. Domen i HovR fick aldrig prövningstillstånd i HD varför rättsläget ansetts oklart. Vad 
gäller TSL torde uppdelningen mellan olika skador nu sakna relevans, eftersom samtliga anspråk 
preskriberas från skadehändelsen. Vad gäller FAL är läget mer ovisst, se kapitel 5 nedan. 
83  HD hänvisade här till NJA 1997 s. 97. Av intresse är dels att HD sammanblandar 
kännedomsrekvisitet med frågan när fordran kan göras gällande, trots att det var det senare som 
var föremål för prövning. Vidare verkar HD vara av uppfattningen att det är möjligheten att 
anhängiggöra en fullgörelsetalan som är den relevanta tidpunkten för när fordran kan göras 
gällande, men det är ingen absolut sanning med tanke på de tvetydiga åsikter som framförts på 
området. 
84 Se Hellner (1994), s. 196 där han uttalar att ”Tidpunkten då fordran kan göras gällande mot 
försäkringsgivaren inträffar ofta senare än skadan; vid ansvarsförsäkring kan utgångspunkten för 
tioårspreskription ej förläggas tidigare än till det ögonblick då den försäkrade hade att räkna med 
att skadeståndsanspråk kunde framställas.” 
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inträffat.85 Att en skadelidande innan dess skulle kunna göra gällande anspråk på ersättning skulle 

strida mot ett sådant synsätt. Konsekvensen blev att fordringen tidigast kunde göras gällande vid 

den tidpunkt då skadan visade sig. En fordran på ersättning på grund av en skada som visat sig 

först en tid efter olyckan skulle därmed inte anses preskriberad förrän skadan inträffat.86  

 

Av den skiljaktiga meningen i målet framgick argument för att olyckstillfället skulle vara den 

relevanta utgångspunkten för den tioåriga preskriptionen, eftersom denna möjlighet skulle vara 

bäst förenlig med lagstiftarens intentioner att skapa en någorlunda kort preskriptionstid.87   

 

Jacobson förklarar utgången i målen med att ”den svenska modellen” vid 

tidpunkten för dessa avgöranden hade vunnit hävd. Den alternativa 

utgångspunkten, skadehändelsen, ansågs följaktligen inte kunna tillgodose 

rättvisan i det enskilda fallet.88 Den som upptäcker sviterna av en skadehändelse 

lång tid efter den initiala händelsen ska således inte drabbas ytterligare genom att 

förlora möjligheten till ekonomisk kompensation på grund av preskription. Att 

låta skadehändelsen utgöra den relevanta utgångspunkten hade dessutom inneburit 

en samordning med preskriptionsregeln i 2 § PreskL.89 En sådan samordning har 

förmodligen inte varit önskvärd, eftersom den skulle undergräva 

specialpreskriptionens legitimitet. 
 

Enligt Lindskog förefaller HD fastna för alternativ (2), när skadan ger sig till 

känna, eftersom något försäkringsfall inte kan anses föreligga innan skadan är 

konstaterbar. Denna syn på utgångspunkten för tioårsfristen anser Lindskog vara 

väl dogmatisk.90 Lindskogs uttalande är något kryptiskt, men förmodligen ligger 

det dogmatiska i att domstolen försöker systematisera utgångspunkten för 

preskription med ett försäkringsrättsligt begrepp såsom försäkringsfallet, för att på 

så sätt underbygga legitimiteten av vald utgångspunkt för preskription.91 Enligt 

                                                

 
85 HD hänvisade i denna del till NJA II 1927 s. 538. 
86 HD:s motivering med hänvisning till kommentaren till TSL, Nordenson (1977), s. 431 f. 
87 Denna uppfattning har även framkommit i mål nr T 906/90 samt T 5657/99.  
88 Jacobson (2005), s. 551. 
89 Jacobson menar att en sådan ordning hade varit mycket ovanlig även utifrån ett internationellt 
perspektiv. Se Jacobson (2005), s. 552. 
90 Lindskog (2011), s. 472 f., not 308. 
91 En diskussion kring begreppen återkommer i avsnitt 5 nedan. 
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Lindskog missade HD poängen med utgångspunkten för preskription, nämligen 

att densamma med enkelhet ska kunna fastställas.92   

3.5.1 Nyansskillnad mellan tre- och tioårsfristen 

Det bör erinras om att både tre- och tioårsfristen inrymt samma lokution om att 

fordringen ska kunna göras gällande. Lindskog menar att regeln om 

tioårspreskription, i vart fall med avseende på 7 kap. 4 § FAL, måste inneburit att 

preskription börjat löpa på en gång också med avseende på objektivt förutsebara 

men ännu inte realiserade framtida ekonomiska effekter, eftersom det är vid denna 

tidpunkt fordringen tidigast kan göras gällande.93 Resonemanget liknar det Hellner 

gör i anslutning till treårsfristen, nämligen att utredningen om skadan inte måste 

vara så preciserad att det finns möjlighet att kräva ersättning för att 

preskriptionsfristen ska börja löpa.94  

 

Vad gäller den tidpunkt när fordringen kan göras gällande enligt treårsfristen, 

måste däremot kännedomsrekvisitet ha kunnat ge ett annat utfall.95 Enligt min 

mening måste Lindskog syfta på det faktum att objektiv förutsebarhet, om att ett 

visst förhållande kan komma att inträda, inte omedelbart innebär kännedom om 

detsamma, eftersom kännedom om en preciserad skadeföljd och dess ekonomiska 

konsekvenser förutsätter ett realiserande av skadan som sådan. Alltså, 

preskriptionen kan börja löpa senare vid tillämpning av treårsfristen, eftersom den 

skadelidandes subjektiva insikt om att fordringen kan göras gällande kan inträda 

vid en senare tidpunkt än tidpunkten för fordrans uppkomst.  

 

Lindskog menar att NJA 2001 s. 695 I och II ger stöd för slutsatsen att först när en 

fullgörelsetalan ”i princip” kan föras, vilket innebär att en skada faktiskt har 

                                                

 
92 Lindskog (2011), s. 472 f., not 308.  
93 Lindskog (2011), s. 473, not 311. 
94 Hellner (1994), s. 196. 
95 Lindskog (2011), s. 473, not 311. 
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utlösts, bör preskription börja löpa. 96  I vissa fall kan det ändå uppstå 

gränsdragningsproblematik. Problematiken blir särskilt påtaglig om skadan ifråga 

inte är möjlig att utreda eller om skadan uppstår först när den yttrar sig utåt.97 

Lindskog menar att HD:s domslut ger stöd för att, för det fall händelsen har utlöst 

en svåriakttagen skada, den senare tidpunkten bör utgöra startpunkt för 

preskription.98 Med detta sagt innefattas inte i kravet på att skadan ska ha visat sig 

att de ekonomiska effekterna av skadan måste ha inträtt. 99  Det innebär att 

tidpunkten när fordringen tidigast kan göras gällande enligt tioårsfristen har varit 

något skild från tidpunkten när fordringen kunde göras gällande enligt 

treårsfristen, eftersom det subjektiva kravet på kännedom gav utrymme för en 

senareläggning av utgångspunkten för preskription.  

3.6 Sammanfattande slutsatser 

Det är inte särskilt svårt att förstå att de tidigare bestämmelserna givit upphov till 

tolkningssvårigheter. Utformningen av preskriptionsbestämmelserna har varit 

mycket otydlig. Att det saknats uttalanden i förarbetena har resulterat i att 

materialet på området blivit svåröverskådligt, vilket säkerligen också bidragit till 

försäkringsgivarnas pragmatiska syn på preskriptionsfrågan (i vart fall med 

avseende på tioårsfristen), nämligen att det är skadehändelsen som utgör den 

relevanta tidpunkten.100 Av domstolspraxis och doktrin framgår att det varit svårt 

att göra någon egentlig åtskillnad mellan tidpunkten för kännedom och den 

tidpunkt när fordringen kan göras gällande. Bevisbördans placering med avseende 

på kännedomsrekvisitet har naturligtvis utgjort ytterligare ett problem, eftersom 

densamma placerats på försäkringsgivaren. Att som försäkringsgivare bevisa vid 

vilken tidpunkt kännedom inträtt hos försäkringstagaren angående ett visst 

förhållande är en manöver som inte med enkelhet låter sig göras.  
                                                

 
96 Lindskog (2011), s. 474 f. Lindskog förklarar förhållandet med utplaceringen av en tidsinställd 
bomb; själva skadehändelsen utgörs av bombens placering och skadan av den explosion som 
sedermera inträffar. Ett anspråk på ersättning kan således inte göras gällande förrän explosionen 
faktiskt inträffat. 
97 Lindskog (2011), s. 474 f., not 313. 
98 Lindskog (2011), s. 475 f., not 313. 
99 Lindskog (2011), s. 473. 
100 Se avsnitt 3.5. 
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Vad gäller den tidpunkt när fordringen kan göras gällande tycks inte heller ha 

klargjorts när denna tidpunkt inträder eller om denna tidpunkt ska sammanfalla 

med den tidpunkt när fordringen tidigast kan göras gällande. I doktrin och praxis 

finns vissa åsikter som talar för att fastställelsetalan skulle vara den korrekta 

tidpunkten medan andra menar att fullgörelsetalan är den relevanta 

utgångspunkten. Enligt min mening har fastställelsetalan som utgångspunkt haft 

skäl för sig, vid skador som har varit förutsebara för försäkringstagaren. I 

svårbedömda fall kan det knappast vara rimligt att förlägga utgångspunkten för 

preskription till en annan tidpunkt än den när skadan faktiskt har realiserats för 

försäkringstagaren. Vad gäller utgångspunkten för den tioåriga 

preskriptionsfristen har, av vad som framkommit ovan, HD fastslagit att det är 

först när skada visat sig som preskription ska börja löpa. Ett sådant sätt att 

bestämma utgångspunkten för preskription är inte heller helt oproblematiskt 

eftersom fristen ger upphov till nya frågor. Behöver skadan vara okulärt 

iakttagbar eller inte? Måste de ekonomiska konsekvenserna av skadan ha 

realiserats eller räcker det med att dessa är objektivt förutsebara? Lindskog menar 

att HD:s resonemang innebär att det är ”i princip” när det finns möjlighet att föra 

en fullgörelsetalan som preskription ska börja löpa, eftersom det är först vid denna 

tidpunkt som skadan utlösts.  

 

Eftersom de äldre bestämmelserna, såväl med avseende på treårsfristen som 

tioårsfristen, givit upphov till tolkningsproblem är det naturligtvis intressant att 

undersöka om lagstiftaren genom införandet av de nya 

preskriptionsbestämmelserna tydliggjort utgångspunkten för preskription. I nedan 

kapitel undersöks utformningen av de nya försäkringsrättsliga 

preskriptionsbestämmelserna, i syfte att analysera vilka konsekvenser den nya 

utgångspunkten ger upphov till för såväl försäkringstagare som försäkringsgivare. 

Särskilt intressant är att undersöka om lagstiftaren lyckats skapa någon ordning i 

alla de tänkbara utgångspunkter för preskription som tidigare kommit till uttryck.   



 

 

32 

4 Preskriptionsreglerna nu 

4.1 Introduktion 

”Vi vet ju alla att en ny FAL är på väg, och förhoppningen bör då vara att 

preskriptionsreglerna i det sammanhanget kommer att moderniseras på ett sådant 

sätt att de som kan råka ut för preskription också begriper hur och varför.”101 

 

De nya preskriptionsreglerna i FAL utgår nu från den tidpunkt när det förhållande 

som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Från denna 

tidpunkt löper preskription med tio år. Såväl kännedomsrekvisitet som den 

tidpunkt när fordringen kan göras gällande har ersatts med en utgångspunkt, som 

enligt propositionen ska vara objektiv och enkel att fastställa. Det är tydligt att 

lagstiftaren sökt skapa ordning i de tidigare gällande 

preskriptionsbestämmelserna, eftersom dåvarande rekvisit sammanblandats och 

varit praktiskt svårhanterliga. I följande kapitel diskuteras den förändring som nu 

trätt i kraft. Kapitlet tjänar som underlag till efterföljande kapitel som behandlar 

förändringen och dess effekter jämfört med dåvarande reglering.  

4.2 Utformning i FAL 

Bestämmelserna i FAL har fått en egen utformning där startpunkten för 

preskriptionen kopplats till villkoren i försäkringsavtalet. Regleringen i de 

nuvarande bestämmelserna i 7 kap. 4 § FAL, 8 kap. 20 § FAL samt 16 kap. 15 § 

FAL har följande utformning.102 

 
”Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka 

talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet 

berättigar till sådant skydd inträdde. 

 

                                                

 
101 Strömbäck (JT 2001/02), s. 660 f. Citatet syftar visserligen på nya FAL som trädde i kraft år 
2005. Någon förändring infördes dock inte förrän tio år senare och därmed återstår att se huruvida 
de som kan råka ut för preskription nu kommer att begripa hur och varför. 
102 Vad gäller företagsförsäkring hänvisar 8 kap. 20 § FAL tillbaka till 7 kap. 4 § FAL. 
Regleringen skiljer sig från 31 § TSL samt 23 § PSL.  
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Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget 

inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex 

månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till 

anspråket. 

/…/ 

Om talan inte väcks enligt denna paragraf, går rätten till försäkringsskydd förlorad.” 

 

Med försäkringsersättning avses den ersättning i pengar som utgår från en 

försäkring. Med annat försäkringsskydd avses till exempel en rätt till ett ombud 

under en ansvarsförsäkring. Termen försäkringsskydd i andra och fjärde stycket 

inkluderar både termen försäkringsersättning och termen annat försäkringsskydd.  

4.3 Reformens syften 

4.3.1 Starkare skydd för skadelidande 

Det huvudsakliga syftet med reformen är att skapa ett starkare skydd för 

skadelidande. Att den korta preskriptionsfristen om tre år avskaffades motiveras i 

propositionen med att enskilda riskerade att på ett omotiverat sätt gå miste om 

möjligheten till försäkringsersättning för det fall den treåriga preskriptionsfristen 

bestod. 103  Uttalandet anspelar på den vacklande praxis och doktrin som 

presenterats i tidigare kapitel. Den treåriga preskriptionen har av allt att döma 

varit så öppen för tolkning att tillämpningen vid skadereglering blivit godtycklig 

om inte rent av felaktig. I departementspromemorian framhölls särskilt att 

konsumenthänsyn motiverade en längre preskriptionsfrist, trots att domstolarna 

varit välvilliga i sin tolkning av den treåriga preskriptionsfristen.104 Den längre 

fristen på tio år ansågs därmed vara en naturlig frist att anknyta till, särskilt 

eftersom den tioåriga fristen gäller även för fordringar i allmänhet.105   

 

                                                

 
103 Prop. 2012/13:168, s. 26. 
104 Ds. 2011:10, s. 13. 
105 Prop. 2012/13:168, s. 26. 
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Motiven till den tidigare regleringen, där försäkringsgivarens intresse av att 

överblicka sin verksamhet stod i fokus, gör sig inte längre gällande.106 Lagstiftaren 

fäster istället stor vikt vid den skadelidandes behov av ersättning, trots att denne 

dröjer med att framställa sitt krav.107 Utvecklingen både överensstämmer och 

betonar den för försäkringstagarna fördelaktiga inställningen som visat sig i 

domstolarna och som Jacobson betecknar som ”den svenska modellen.”108  

 

Det saknas naturligtvis några egentliga skäl att kritisera reformens bakomliggande 

motiv, eftersom dessa är tänkta att skydda den uppenbart utsatta parten i 

försäkringsavtalsförhållandet, nämligen den som drabbats av en skada. För 

försäkringsgivarens del torde reformen knappast innebära några större svårigheter 

i att fortsatt överblicka sin verksamhet, eftersom sent framställda krav trots allt är 

relativt ovanliga. 109  Med ett sådant resonemang kan visserligen behovet av 

reformen över huvud taget ifrågasättas. Diskussionen kan här anknytas till 

Lindskogs resonemang kring avvecklingsfunktionen i relation till 

försäkringsrättslig preskription.110 Den ersättningsberättigade saknar som regel 

anledning att dröja med sitt krav, varför det saknas behov av en kortvarig frist. 

Med detta synsätt har den treåriga fristen knappast givit försäkringstagarna något 

större incitament att tidigt göra anspråk under försäkringen. Omvänt innebär detta 

att en långvarig frist inte heller har några tydliga skäl för sig. Om den 

ersättningsberättigade som regel saknar anledning att dröja med sitt anspråk är en 

tioårig preskriptionsfrist kanske inte heller helt motiverad.  

 

Det bör dock erinras om att en tioårig frist knappast är tänkt att gynna de personer 

som helt enkelt struntar i att inkomma med sitt krav. Regeln är naturligtvis tänkt 

att fånga upp de fall där själva skadan uppkommer lång tid efter skadehändelsen 

eller där den ersättningsberättigade på grund av exempelvis ålder eller sjukdom 

behöver ytterligare tid på sig. Frågan är dock om lagstiftaren inte redan lyckats 

                                                

 
106 Se SOU 1925:21, s. 109. 
107 Bengtsson (SvJT 2014), s. 532. 
108 Se avsnitt 3.5. 
109 Bengtsson (SvJT 2014), s. 532. 
110 Se avsnitt 2.4.2. 
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tillgodose detta intresse i och med själva formuleringen av utgångspunkten för 

den nya preskriptionsfristen, eftersom utgångspunkten nu ”flyttats” till, enligt min 

mening, den allra senaste möjliga utgångspunkten, nämligen den tidpunkt när den 

ersättningsberättigade har rätt att kräva ersättning.111    

4.3.2 Objektivitet och förtydligande 

Utöver ett utökat skydd för den ersättningsberättigade motiverades reformen med 

behovet av att förenkla och förtydliga dåvarande reglering.112 Målet var därför att 

utforma en objektiv utgångspunkt för den försäkringsrättsliga preskriptionsfristen. 

I propositionen uttalades att en utgångspunkt för reformarbetet var att sträva efter 

att preskriptionstiden i FAL skulle vara likartad för olika försäkringstyper, 

eftersom det skulle minska risken för missförstånd angående vilka tider som 

gäller. 113  Det naturliga ansågs därför vara att anknyta utgångspunkten för 

preskription till en tidpunkt som ska vara möjlig att utläsa ur villkoret. På detta 

sätt ska försäkringstagaren så långt möjligt kunna ta reda på när preskription 

börjar löpa.114  

 

Vidare formulerades att för det fall avtalet uppställer begränsade krav för att 

någon ska vara berättigad till ersättning så börjar preskriptionsfristen löpa tidigt. 

Ett otydligt villkor innebär, enligt allmänna principer, 115  en tolkning till 

försäkringsgivarens nackdel.116 Därmed skulle försäkringsgivaren ha anledning att 

tydligt precisera i villkoret när rätten till försäkringsersättning, och därmed när 

utgångspunkten för preskription, inträder 117  Det kan ifrågasättas hur stora 

incitament en försäkringsgivare har att specificera sitt villkor för det fall ett 

villkor med begränsade krav för ersättning innebär att preskription börjar löpa 

tidigt. Eftersom fristen nu förlängts till tio år finns det knappast någon anledning 

för en försäkringsgivare att ytterligare förlänga fristen genom att formulera villkor 
                                                

 
111 Resonemanget utvecklas i kapitel 5 nedan. 
112 Prop. 2012/13:168, s. 21. 
113 Prop. 2012/13:168, s. 21. 
114 Prop. 2012/13:168, s. 21. 
115 För vidare beskrivning av oklarhetsregeln, se Radetzki (2014), s. 27 f. samt NJA 1950 s. 86. 
116 Prop. 2012/13:168, s. 25. 
117 Prop. 2012/13:168, s. 25. 
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som uppställer krav innebärande en senareläggning av startpunkten för 

preskription.  

 

Det är naturligtvis en god tanke att lagändringen ska bidra till att 

försäkringstagarna ges möjlighet att med hjälp av villkoret förstå när 

preskriptionstiden börjar löpa. Vikten av detta motiv kan ifrågasättas, eftersom 

försäkringstagare i största allmänhet förmodligen inte spenderar någon längre tid 

på att läsa detaljerna i försäkringsvillkoret. Eftersom preskriptionstiden nu så 

tydligt kopplas till villkorsformuleringen lägger lagstiftaren en stor pedagogisk 

börda på försäkringsgivaren. Huruvida föräskringsbolagen kommer att göra några 

större ansträngningar i den frågan återstår att se.118  

 

Härvidlag är det även av intresse att påpeka att lagstiftaren inte gör någon 

ansträngning att specificera hur ett villkor ska preciseras för att utgångspunkten 

för preskription ska bli tydlig i villkoret. På vilket sätt villkoren ska preciseras 

nämns inte i propositionen, utan lämnas helt upp till försäkringsgivaren. Frågan är 

om detta inte motarbetar lagstiftarens ambition att ”minska risken för 

missförstånd”, eftersom olika försäkringsgivare helt enkelt kommer att precisera 

villkoren på olika sätt. I förlängningen riskerar en försäkringstagare att ställas 

inför olika typer av försäkringsvillkor som alla har en individuell behandling av 

preskriptionsfrågan. Det innebär i sin tur att utgångspunkten för preskription 

knappast förtydligats i någon egentlig mening.  

 

Eftersom lagstiftaren nu valt en tioårig preskriptionsfrist menar Bengtsson att den 

nya preskriptionsfristen ska ses som ett förtydligande av den tidigare gällande 

tioåriga fristen, varför praxis med avseende på tioårsfristen fortfarande har viss 

                                                

 
118 Olycksfallsförsäkringsvillkor från de större försäkringsgivarna ger vid handen att 
preskriptionsbestämmelsen antingen infogats som ett villkor i försäkringsavtalet, eller så anges 
skadehändelsen som relevant utgångspunkt för preskription, vilket är en rent felaktig tolkning. Se 
Trygg Hansas Allmänna Villkor 83:5, ”VuxenOlycksfall”, s. 29. I villkoret framgår att talan måste 
väckas inom tio från den tidpunkt när olycksfallsskadan inträffade enligt detta villkor. Se även If:s  
villkor för Olycksfall gällande från januari 2015 där det framgår enligt punkten 11.5, s. 8 att 
preskription börjar löpa från ”skadehändelsen, eller i förekommande fall, från tidpunkten när det 
förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde”.  
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relevans.119 Av propositionen framgår att ”de nya bestämmelserna ändrar både 

utgångspunkten för preskriptionstiden och preskriptionstidens längd. /…/ Tidigare 

rättspraxis angående den nuvarande tioåriga preskriptionstiden  bör kunna vara till 

viss ledning när det gäller utgångspunkten för fristen.”120 Om syftet med reformen 

är att förtydliga och förenkla den redan gällande fristen om preskription tio år från 

att anspråket tidigast kunde göras gällande, är det av intresse att undersöka om det 

är just detta lagstiftaren uppnått eller om det i själva verket rör sig om en helt ny 

tioårig preskriptionsfrist. Av citatet från propositionen att döma verkar lagstiftaren 

själv vara något vacklande i den frågan, eftersom det framgår att utgångspunkten 

ändras samtidigt som praxis i förhållande till den gamla regeln fortfarande har 

relevans.  

4.4 Utgångspunkten för preskription 

4.4.1 Utredningen 

Vad gäller utgångspunkten för den nu tioåriga preskriptionsfristen enligt FAL 

diskuterades olika lösningar innan det i propositionen fastslogs att startpunkten 

skulle bestämmas genom försäkringsavtalet.121  

 

I departementspromemorian diskuterades huruvida det vore möjligt att använda 

sig av förebilder i utländsk rätt. De nordiska reglerna ansågs vara alldeles för 

olika sinsemellan, varför möjligheterna att uppnå en enhetlig nordisk reglering 

konstaterades vara små. 122  Inte heller utomnordiska regler ansågs lämpliga 

eftersom dessa, särskilt inom det civilrättsliga området, ansågs vara så pass 

avvikande från den svenska regleringen. En sådan genomgripande förändring 

befarades innebära särskilda problem vid försäkringsbolagens skadehantering.123  

                                                

 
119 Bengtsson (SvJT 2014), s. 533. 
120 Prop. 2012/13:168, s. 59 som tycks hänvisa till de enda refererade fallen, NJA 2001 s. 695 I 
och II samt RH 2008:78 som behandlar just tioårsfristen. 
121 Prop. 2012/13:168. 
122 Ds. 2011:10, s. 70. 
123 Ds. 2011:10, s. 71. 
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Slutligen hämtades inspiration från förslaget om europeiska principer på 

försäkringsområdet, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), 

både vad gällde fristens längd samt dess startpunkt. 124  Eftersom ett 

kännedomsrekvisit, såsom det utformats i de tidigare 

preskriptionsbestämmelserna, varit ett mycket svårbedömt och högst subjektivt 

rekvisit, föreslogs i departementspromemorian, med hänvisning till PEICL, att 

försäkringsfallet skulle vara en lämplig startpunkt för preskriptionsfristen. 125 

Särskilt med avseende på skadeförsäkring, ansvarsförsäkring samt liv- och 

sjukförsäkring.126  

 

Försäkringsfallet som utgångspunkt för preskriptionsfristen lär ha diskuterats 

redan under utredningsarbetet vid FAL:s tillkomst men infördes aldrig som 

utgångspunkt för preskriptionsfristen. Bengtsson själv menade att en sådan regel 

skulle leda till en sådan långvarig osäkerhet som man velat undvika genom ett 

införande av treårsfristen. 127  Att Bengtsson trots detta sedermera föreslår 

försäkringsfallet som utgångspunkt är naturligtvis något motsägelsefullt.  

 

Problemet med att använda just försäkringsfallet som utgångspunkt för 

preskriptionsfristen ansågs delvis ligga i olycksfallsförsäkringen, eftersom 

försäkringsfallet inte föreligger vid själva olycksfallet utan när skada ger sig till 

känna. 128  Bengtsson föreslog att lagregeln rimligen borde bygga på denna 

härskande uppfattning, men att definitionen av vad som är försäkringsfall vid just 

olycksfallsförsäkring inte hindrade att försäkringsfallet likväl föreslogs som 

utgångspunkt för preskriptionsfristen.129  

 

En konsekvens av ett sådant val av utgångspunkt för preskriptionsfristen, menade 

Bengtsson, skulle visserligen innebära att anspråk på ersättning även för sent 

upptäckta skador skulle kunna uppkomma, såvida inte annat framgick av 
                                                

 
124 Ds. 2011:10, s. 74 samt hänvisning till PEICL. 
125 Ds. 2011:10, s. 74. 
126 Ds. 2011:10, s. 74 f. 
127 Bengtsson (2009), s. 28. 
128 Ds. 2011:10, s. 76 med hänvisning till NJA II 1927 s. 537 samt NJA 2001 s. 695 I och II.  
129 Ds. 2011:10 s. 76. 
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villkoren.130 I anslutning till detta nämndes möjligheten att i villkoret begränsa den 

försäkrade risken genom att utesluta vissa sena skadeföljder. För det fall man helt 

skulle vilja utesluta sena skadeföljder skulle det naturligtvis vara möjligt att 

utforma en specialregel för just olycksfallsförsäkring, men detta ansågs falla 

utanför uppdraget.131 Bengtssons resonemang är något kryptiskt men indikerar att 

hans definition av försäkringsfallet som begrepp snarare sammanfaller med 

tidpunkten för skadehändelsen än den tidpunkt när skada faktiskt visat sig. I så 

fall torde Bengtsson ha menat att utgångspunkten för preskription i FAL varit 

tänkt att sammanfalla med skadehändelsen, men att den rådande definitionen av 

vad som utgör försäkringsfall vid olycksfallsförsäkring enligt NJA 2001 s. 695 I 

och II helt enkelt fick tålas. 

 

De flesta remissinstanser tillstyrkte det förslag som framkom av 

departementspromemorian.132 Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds Universitet 

förde dock ett annorlunda resonemang och föreslog att skadehändelsen, av 

förenklingsskäl, skulle bilda utgångspunkt för preskriptionsfristen i FAL, precis 

som den utformats för TSL och PSL.133 Hovrätten för Övre Norrland förde ett 

liknande resonemang men hamnade slutligen i att preskriptionsfristen enligt FAL 

skulle räknas från den ”händelse som grundar försäkringsanspråket.”134 Ett sådant 

sätt att uttrycka utgångspunkten för preskription skulle för olycksfallsförsäkringen 

i så fall avse själva olyckshändelsen. 135  Av allt att döma uttryckte således 

Hovrätten för Övre Norrland att skadehändelsen skulle vara den relevanta 

tidpunkten. Advokatsamfundet ansåg att det fanns ytterligare skäl att undersöka 

huruvida en övergång till reglerna om allmän preskription i PreskL skulle vara en 

bättre ordning, vilket i realiteten skulle innebär att preskription skulle börja löpa 

redan från skadehändelsen.136  

 

                                                

 
130 Ds. 2011:10, s. 76. 
131 Ds. 2011:10, s. 76 f. 
132 Prop. 2012/13:168, s. 23. 
133 Lunds Universitets remissvar till Ju2011/2567/L2, dnr LUR 2011/39, s. 6. 
134 Hovrätten för Övre Norrlands remissvar till Ju2011/2567/L2, dnr 71/11, s. 2.   
135 Hovrätten för Övre Norrlands remissvar till Ju2011/2567/L2, dnr 71/11, s. 3.   
136 Sveriges Advokatsamfunds remissvar till Ju2011/2567/L2, dnr R-2011/0601, s. 2 
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En sådan utgångspunkt ansågs olämplig i förhållande till exempelvis 

ansvarsförsäkringen och barnförsäkringen. Regeringen ansåg att 

”preskriptionsregeln även fortsättningsvis bör vara gemensam för de 

försäkringstyper som regleras i försäkringsavtalslagen”. Av denna anledning 

ansågs skadehändelsen inte vara en passande utgångspunkt.137 

4.4.2 Propositionen 

Av propositionen framgår att det valda uttrycket slutligen blev ”tidpunkten när det 

förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde”.138 

Skälet till detta angreppssätt i propositionen tycks ha varit en rådande uppfattning 

om att försäkringsfallet som begrepp svårligen kunde fastställas med en 

legaldefinition anpassad för olika försäkringstyper.139 En legaldefinition skulle 

även kunna riskera att styra utformningen av försäkringsvillkor på ett sätt som 

inte vore önskvärt.140 

 

Av motiveringen i propositionen framgår att den slutligt valda formulering ändå 

stödjer sig på den definition av försäkringsfallet som framgår av 

departementspromemorian, nämligen som ”den händelse eller det förhållande som 

enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskydd.”141 Trots detta menar 

lagstiftaren att det inte är försäkringsfallet som åsyftas utan en tidpunkt som liknar 

försäkringsfallet. 142Genom att formulera sig på detta vis i lagtext menande 

regeringen att man uppnådde klara fördelar ”snarare än genom en tolkning av ett 

försäkringsrättsligt begrepp som varje försäkringsbolag mer eller mindre fritt kan 

definiera.”143 Det valda uttrycket ansågs dessutom kunna anpassas till alla de typer 

av försäkringar som finns på marknaden.144 Enligt propositionen var Svensk 

                                                

 
137 Prop. 2012/13:168, s. 24. 
138 Prop. 2012/13:168, s. 25. 
139 Svensk Försäkrings remissyttrande, daterat 2011-07-04, hämtat 2015-03-16. 
140 Prop. 2012/13:168, s. 24. 
141 Prop. 2012/13:168, s. 24. 
142 Prop. 2012/13:168, s. 58. 
143 Prop. 2012/13:168, s. 25. Med ”försäkringsrättsligt begrepp” åsyftas försäkringsfallet. 
144 Prop. 2012/13:168, s. 24. 



 

 

41 

Försäkring av åsikten att det valda uttrycket gav upphov till en ännu otydligare 

utgångspunkt för preskriptionsfristen än försäkringsfallet.145  

 

Propositionen innebär således att utgångspunkten för preskription styrs av vid 

vilken tidpunkt den ersättningsberättigade kan göra gällande anspråk på 

försäkringsskydd enligt villkoret. Preskriptionstiden börjar således löpa när den 

försäkrade har rätt att kräva ersättning eller annat försäkringsskydd från 

försäkringsbolaget.  
 

”Om en olycksfallsförsäkring inte berättigar till ersättning förrän en invaliditetsgrad 

har fastställts, kan preskriptionstiden inte räknas från skadehändelsen. Vid en 

ansvarsförsäkring kan preskriptionstiden för den försäkrade inte räknas redan från 

tidpunkten när den skadelidande drabbades av skadan, eftersom den försäkrade 

rimligen inte är berättigad till försäkringsskydd innan den skadelidande har 

framställt ett skadeståndskrav.”146 

 

Att den försäkrade måste medverka i viss utredning eller uppfylla krav såsom att 

anmäla anspråket, ge in kvitton eller dylikt ska inte påverka utgångspunkten för 

preskription.147 Den avgörande tidpunkten för när preskription börjar löpa är när 

de omständigheter som berättigar till försäkringsskydd objektivt sett är uppfyllda. 

Om ett försäkringsavtal således anger flera omständigheter för skydd, är den 

relevanta tidpunkten när den försäkrade för första gången kan göra gällande 

kravet. Enligt lagstiftaren kommer denna tidpunkt ”normalt motsvara tidpunkten 

för försäkringsfallet”.148 Av naturliga skäl uppkommer frågan vad som egentligen 

menas med begreppet ”försäkringsfallet” samt vilken skillnad som finns mellan 

just detta uttryck och det uttryck som sedan valdes för preskriptionsbestämmelsen 

i FAL, särskilt med tanke på att det valda uttrycket tycks baseras på den definition 

som Bengtsson gör av just termen ”försäkringsfallet” och som Bengtsson menar 

har kommit till uttryck i praxis.  

                                                

 
145 Prop. 2012/13:168, s. 24. Någon sådan inställning framgår dock inte av Svensk Försäkrings 
remissyttrande, daterat 2011-07-04, hämtat 2015-03-16. 
146 Prop. 2012/13:168, s. 25. 
147 Prop. 2012/13:168, s. 58. 
148 Prop. 2012/13:168, s. 58. 
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4.5 Sammanfattande slutsatser 

Redan genom införandet av en utökad preskriptionsfrist till tio år har lagstiftaren 

lyckats uppnå det huvudsakliga syftet med reformen av preskriptionsfristen i 

FAL, nämligen ett starkare skydd för den ersättningsberättigade. Även om det är 

möjligt att ifrågasätta behovet av en sådan lång preskriptionsfrist, eftersom sent 

framställda krav trots allt är ovanliga, är det svårt att argumentera för att en 

kortare tidsfrist vore rimlig. Inte heller avvecklingsfunktionen i 

preskriptionssammanhang gör sig gällande i detta hänseende, eftersom det sällan 

innebär några större svårigheter för en försäkringsgivare att utreda sent 

framställda krav. Ur försäkringsgivarens synvinkel kommer den utökade fristen 

knappast ha någon betydelse, eftersom försäkringsgivaren har alla möjligheter att 

ändå överblicka sin verksamhet. De bakomliggande motiven till den 

försäkringsrättsliga preskriptionen har uppenbarligen skiftat. Innan lagändringen 

innebar preskriptionsbestämmelserna, särskilt den korta treårsfristen, en tydlig 

fördel för försäkringsbolagen. Sådana motiv gör sig inte längre gällande, vilket 

står i samklang med den allmänna inställningen i lagstiftningssammanhang, som 

enkelt uttryckt kan beskrivas som ”den svenska modellen”. 

 

Vad gäller utgångspunkten för preskription återstår att undersöka om densamma 

blivit tydligare eller inte. Redan det faktum att fristen utökats till tio år innebär en 

risk för att i vart fall den ersättningsberättigade sammanblandar 

preskriptionsfristen med den som gäller för PreskL, nämligen tio år från 

skadehändelsen. En sådan missuppfattning kan förstärkas ytterligare av det 

faktum att såväl TSL som PSL utformats på detta sätt. I det hänseendet placeras 

en pedagogisk börda på försäkringsgivaren att i villkor tydliggöra när preskription 

faktiskt börjar löpa. Nästa kapitel ämnar utvärdera utgångspunkten för den nya 

preskriptionsfristen i syfte att analysera vid vilken tidpunkt den egentligen börjar 

löpa. I kapitlet undersöks hur den nya preskriptionsfristen förhåller sig till 

försäkringsfallet, samt om praxis och doktrin på området för den dåvarande 

tioårsfristen har någon relevans med avseende på den nya fristen. Slutligen 

kommenteras hur en försäkringsgivare i villkor kan förtydliga utgångspunkten för 

preskription.   
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5 Utvärdering av den nya 
preskriptionsfristen 

5.1 Introduktion 

Av ovan kapitel framgår att diskussionen om utgångspunkten för den 

försäkringsrättsliga preskriptionen cirkulerat kring ett flertal olika begrepp. Under 

utredningsarbetet till den nya bestämmelsen föreslogs försäkringsfallet få bilda 

utgångspunkt för preskription. Lagstiftaren valde dock en annorlunda 

utgångspunkt uttryckt som den tidpunkt när det förhållande som enligt 

försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Av motiven till den nya 

bestämmelsen framgår att den tidigare tioåriga fristen samt den praxis som 

utvecklats i ljuset av denna bestämmelse kan vara till viss ledning.149 Det innebär i 

huvudsak att den tidpunkt när fordringen tidigast kan göras gällande kan bli 

vägledande även för den nya utgångspunkten för preskription. Vad gäller den 

tidpunkten har HD uttalat att preskription börjar löpa när skada visat sig eftersom 

det är först då ett försäkringsfall kan anses ha uppkommit.150 För att förstå den 

utgångspunkt för preskription som nu gäller är det därmed intressant att ställa 

följande frågor: Hur förhåller sig den nya utgångspunkten för preskription till 

försäkringsfallet respektive den tidpunkt när fordringen tidigast kan göras 

gällande? Innebär den nu gällande utgångspunkten för preskription någon 

förändring i förhållande till den dåvarande tioårsfristen? Vilka effekter kommer 

den nya utgångspunkten för preskription att ha på försäkringsgivare respektive 

försäkringstagare? 

5.2 Försäkringsfallet som begrepp 

Bengtsson föreslog som bekant försäkringsfallet som den nya utgångspunkten för 

preskription och definierade uttrycket som ”den händelse eller det förhållande 

                                                

 
149 Se avsnitt 4.3.2. ovan. 
150 Se avsnitt 3.5 och NJA 2001 s. 695 I och II. 
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som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskydd”.151 Trots detta ansåg 

lagstiftaren det inte vara lämpligt att hänvisa till försäkringsfallet som 

utgångspunkt för preskription, eftersom det skulle kunna leda till osäkerhet. Inte 

heller ansågs det lämpligt att läka den bristen genom att införa en legaldefinition 

av begreppet i lagtext.152 Vad betyder då egentligen begreppet försäkringsfallet? 

 

Försäkringsfallet är ett centralt begrepp i försäkringsavtalsrätten. Ett 

försäkringsbolag åtar sig i utbyte mot en försäkringspremie ett visst ansvar, om en 

händelse av visst slag, det s.k. försäkringsfallet, inträffar.153 Enligt van der Sluijs 

saknar försäkringsfallet som begrepp entydig innebörd.154 Försäkringsfallet som 

begrepp återkommer på flera ställen i FAL, men har inte heller där någon entydig 

innebörd. 155  I flera bestämmelser används begreppet för att reglera en 

händelseutveckling som inträffar före eller efter ett försäkringsfall.156 I vissa fall, 

exempelvis vid brand, är det någorlunda självklart när ett försäkringsfall inträffar. 

I andra fall, exempelvis vid olycksfalls- eller ansvarsförsäkring, kan det vara 

svårare att fastställa när försäkringsfallet inträffat. Det kan förflyta lång tid mellan 

den skadegörande händelsen och tidpunkten när skadan faktiskt visar sig. Det kan 

också förflyta lång tid innan skadans omfattning kan bestämmas.157  

 

Bengtsson definierar termen försäkringsfall som innebärande att den händelse 

som försäkringen avser inträffar. Vid brandförsäkring utgör försäkringsfallet att 

den försäkrade byggnaden brinner ner. Vid olycksfallsförsäkring att ett olycksfall 

inträffar.158 Innebörden av begreppet beror således på försäkringens art och riskens 

beskrivning i villkoren.159 Hellner definierar begreppet på liknande sätt och menar 

att försäkringsfallet kan betecknas som förverkligandet av den fara en försäkring 

täcker beträffande försäkrad person eller egendom. Beskrivningen av vad som 

utgör ett försäkringsfall sammanfaller därför med faran samt övriga bestämmelser 

avseende ansvaret. 160  En enkel beskrivning av faran är de händelser med 

åtföljande skador som försäkringen skyddar mot.161 Bengtssons och Hellners 

                                                

 
151 Prop. 2012/13:168, s. 24. 
152 Prop. 2012/13:168, s. 24. 
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definitioner avser en i tiden avgränsad händelse, nämligen den händelse eller fara 

som försäkringen täcker.162 

 

Att märka är dock att begreppet kan användas för att definiera en händelse som 

efter utredning är täckt av försäkringen. I det fallet får begreppet en tydlig 

koppling till ersättningsskyldigheten under försäkringen. 163  Vad gäller 

ansvarsförsäkring kan NJA 1996 s. 68 nämnas där försäkringsgivaren uppgav att 

”om TR:n skulle finna att Volvo Flygmotor åsamkats en sakskada föreligger 

försäkringsfall och ersättning skall utgå.” En liknande precisering görs av parterna 

i en dom från hovrätten för västra Sverige i mål nr T 4666-06 där försäkringsfallet 

preciseras till den tidpunkt när bolaget förklarar att försäkringen täcker händelsen, 

förutsatt att culpa föreligger. Här definierar parterna försäkringsfallet som 

sammanfallande med en senare tidpunkt än den i tiden avgränsade 

skadehändelsen, nämligen när det kan konstateras att händelsen i sig berättigar till 

ersättning under villkoret. 

5.3 Begreppsskillnader? 

Hur förhåller sig då försäkringsfallet till den tidpunkt när det förhållande som 

enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde? Lagstiftarens 

bestämning av utgångspunkten för preskription i propositionen är lite av ett 

cirkelresonemang, eftersom lagstiftaren ger uttryck för att försäkringsfallet som 

begrepp inte bör definieras i lagtext, men trots detta utformas regeln nästintill 

ordagrant efter den definition Bengtsson gör av försäkringsfallet. 164 

                                                                                                                                 

 
153 Bengtsson (2010), s. 15. En liknande beskrivning gör Falkman (2011), s. 11. 
154 Van der Sluijs (2013), s. 219. 
155 Van der Sluijs (2013), s. 220. 
156 3 kap. 1 § FAL hänvisar till “framtida försäkringsfall” medan 6 kap. 1 § FAL hänvisar till 
bolagets rätt att få upplysningar ”innan försäkringsfall”.  
157 Van der Sluijs (2013), s. 218. 
158 Bengtsson (2010), s. 17 samt Bengtsson (2012), s. 11. 
159 Bengtsson (2010), s. 17. 
160 Hellner (1994), s. 180. 
161 Hellner (1994), s. 92 f. 
162 Van der Sluijs (2013), s 220. 
163 Van der Sluijs (2013), s. 219. 
164 Prop. 2012/13:168, s. 24 f. 
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Angreppssättet kan naturligtvis diskuteras men det är tydligt att lagstiftaren 

genom formuleringen undviker ett ställningstagande med avseende på 

definitionen av försäkringsfallet. Istället poängteras att den nya utgångspunkten 

innebär att preskription tidigast börjar löpa när den försäkrade faktiskt har rätt att 

kräva ersättning eller annat försäkringsskydd från försäkringsbolaget. 165 

Lagstiftarens sätt att formulera utgångspunkten för preskription är naturligtvis 

fördelaktig ur den synvinkeln att försäkringsgivaren inte ges utrymme att öppet 

tolka begreppet försäkringsfallet. Med detta angreppssätt bör försäkringsgivaren 

inte heller få utrymme att tolka den tidpunkt när det förhållande som enligt 

försäkringsavtalet berättigar till skydd som en tidpunkt som alltid är att likställa 

med skadehändelsen, även om dessa tidpunkter bör sammanfalla för de allra flesta 

försäkringstyper. En sådan utformning av preskriptionsregeln är även ur den 

ersättningsberättigades synvinkel en fördel, eftersom utgångspunkten i vissa fall 

kan skjutas något på framtiden, till den tidpunkt då kravet kan preciseras. Särskilt 

påtagligt blir detta vid olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring. 

 

Lagstiftaren har uppenbarligen försökt undvika en utgångspunkt som skulle kunna 

missförstås för den initiala skadehändelsen, eftersom en sådan tolkning skulle 

kunna vålla problem i olycksfalls- och ansvarsförsäkringssammanhang. En sådan 

tolkning skulle innebära att en ersättningsberättigad som drabbas av exempelvis 

ett olycksfall som inte ger upphov till någon omedelbar skada skulle behöva 

väcka talan mot försäkringsgivaren, trots att ersättningsfrågan inte kan 

bedömas.166 Motiveringen kan dock diskuteras eftersom det, med avseende på 

tioårsfristen, fastslagits redan genom NJA 2001 s. 695 I och II att det är först när 

skada visat sig som ett försäkringsfall har ansetts uppkommit i 

olycksfallsförsäkringssammanhang.167 Vad gäller ansvarsförsäkringen tycks det 

dessutom vara den allmänna uppfattningen i branschen och i doktrinen att 

försäkringsfallet uppkommer först när den skadelidande framställt 

skadeståndskrav mot den försäkrade. Först då finns ett påstående om ansvar, 
                                                

 
165 Prop. 2012/13:168, s. 25. 
166 Prop. 2012/13:168, s. 24. 
167 Att NJA 2001 s. 695 I och II fortfarande kan vara till viss ledning framgår av prop. 
2012/13:168, s. 59. Se avsnitt 4.3.2 ovan. 
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vilket är en förutsättning för att en ansvarsförsäkring ska komma i tillämpning.168 

Uppfattningen i doktrin och praxis har således varit att försäkringsfallet inte 

automatiskt är att likställa med skadehändelsen. Med en sådan uppfattning hade 

försäkringsfallet kunnat anses utgöra en lika lämplig utgångspunkt för 

preskription som den nu gällande. 

 

Oavsett hur försäkringsfallet definieras är den av lagstiftaren nu bestämda 

utgångspunkten för preskription bestämd till det tillfälle när den 

ersättningsberättigade kan framställa krav under försäkringen enligt villkoret. Ett 

sådant sätt att fastställa utgångspunkten liknar den tolkning av försäkringsfallet 

som framgår av NJA 1996 s. 68 samt mål nr T 4666-06.169 Det innebär i 

förlängningen att om ett försäkringsvillkor uppställer krav på att exempelvis en 

invaliditetsgrad slutligen ska ha fastställts innan ersättning kan utgå ur 

försäkringen, börjar preskription inte löpa förrän vid denna senare tidpunkt. Enligt 

min mening är formuleringen onekligen mycket lik den diskussion som förts med 

avseende på ”när fordringen kan göras gällande” enligt de äldre 

preskriptionsbestämmelserna. Med ett sådant synsätt kommer den tidpunkt när det 

förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till skydd sammanfalla med 

den tidpunkt när det finns tillräckligt med underlag för att anhängiggöra en 

fullgörelsetalan.170  

 

Sammanfattnings kan konstateras att försäkringsfallet, den tidpunkt när fordringen 

tidigast kan göras gällande samt den tidpunkt när det förhållande som enligt 

försäkringsavtalet berättigar till skydd inträdde kan sägas ge uttryck för ungefär 

samma tidpunkt, nämligen när den ersättningsberättigade har möjlighet att kräva 

ersättning under försäkringen. Det skulle i så fall innebära att lagstiftaren tagit 

slutlig ställning till den omtvistade frågan avseende huruvida det är möjligheten 

att anhängiggöra en fastställelsetalan eller fullgörelsetalan som är den relevanta 

tidpunkten för preskription. Med de nu gällande reglerna måste således kravet 

                                                

 
168 Van der Sluijs (2013), s. 221, Bengtsson, Ds. 2011:10, s. 114 samt Hellner (1994), s. 196.  
169 Se avsnitt 5.2. 
170 Se kapitel 3.  
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vara så preciserat i förhållande till villkoret att försäkringstagaren skulle kunna 

kräva fullgörelse av detsamma, innan preskription börjar löpa. 

5.4 Effekter av den nya utgångspunkten  

För de flesta försäkringstyper kommer den nya formuleringen sakna någon 

egentlig betydelse. Men det beror snarare på att det för dessa försäkringstyper 

sällan föreligger någon egentlig skillnad i tid mellan skadehändelsen och 

effekterna av densamma. Inte heller föreligger det för dessa försäkringstyper 

någon egentlig skillnad mellan den formulering som valts eller de olika 

definitionerna av begreppet försäkringsfallet som presenterats ovan. Några typiska 

exempel är skador på grund av brand eller stöld. Här uppkommer tydligt rätten till 

ersättning i direkt anslutning till händelsen som sådan. Här bör det dock erinras 

om att inte heller de äldre preskriptionsreglerna vållat några större svårigheter 

eftersom kännedom om en sådan typ av skada oftast inträder i nära anslutning till 

händelsen.171 Om kännedom däremot inte inträtt förrän långt senare eller inte alls 

innebar tioårsfristen en yttersta gräns från den tidpunkt när skadan visat sig, vilket 

vid brand skulle ansetts sammanfalla med skadehändelsen. Inte heller inträder de 

ekonomiska effekterna av en sådan skada vid en särskilt sen tidpunkt. För att 

exemplifiera kan hänvisas till NJA 2013 s. 253 som behandlade 

kännedomsrekvisitet i de äldre bestämmelserna.172 

 
I NJA 2013 s. 253 behandlades frågan om kännedom under en rättsskyddsförsäkring. Av villkoren 

framgick att preskription inträdde om försäkringstagaren inte framställt sitt anspråk till 

försäkringsbolaget inom ett år från det att denne fått kännedom om sin fordran.173 Frågan i målet 

                                                

 
171 Se avsnitt 3.3. 
172 Jfr det snarlika målet NJA 2000 s. 48. 
173 Det var således fråga om en preklusionsregel som inte behandlas i uppsatsen. Effekterna av 
preklusion är densamma som vid preskription, nämligen att anspråket inte kan göras gällande om 
borgenären försitter tiden. 
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var hur kännedomsrekvisitet i 8 kap. 20 § st. 2 FAL skulle tolkas.174 Käranden hävdade att 

preskription inte börjat löpa förrän tvisten avslutats eller ombudet utställt slutfaktura, eftersom det 

var först vid denna tidpunkt kännedom om fordran hade uppstått. HD menade dock att 

kännedomsrekvisitet måste tolkas olika beroende på vilken typ av försäkring det är fråga om.175 En 

förutsättning för försäkringsskydd enligt försäkringsavtalet var att försäkringstagaren anlitat 

ombud i tvisten. Redan vid denna tidpunkt hade försäkringstagaren fått en fordran 

(ombudskostnader) mot försäkringsgivaren. Det var också vid denna tidpunkt försäkringstagaren 

fått kännedom om sin fordran, varför anspråket var preskriberat. 

 

Målet har analyserats av Andersson vad avser förhållandet mellan preskription av 

anspråk under en företagsförsäkring kontra den tidigare praxis som utvecklats 

inom ramen för 7 kap. 4 § FAL samt 31 § TSL.176 Enligt Andersson finns det 

ingen anledning till förskjutning av tidsbestämningen från den skadegörande 

händelsen till det att skadan visat sig eftersom det, till skillnad från fysisk 

skadeutveckling, inte förekommer någon osäkerhet om att en potentiell 

kravgrund, skadehändelsen, kommer att innebära ett aktualiserat krav. Här saknas 

således anledning att skilja mellan begrepp såsom ”ansvarsgrund”, 

”skadekausalitet” och ”ersättningsbestämning”. Det skyddade intresset hos 

försäkringsgivaren är nämligen att få reda på att ärendet är aktuellt så att 

försäkringsgivaren kan balansera kostnaderna över åren.177  

 

Utfallet hade sannolikt blivit detsamma med den nu gällande utgångspunkten för 

preskription. HD ger tydligt uttryck för att det är villkorsformuleringen i 

försäkringsavtalet som ska utgöra den bestämmande faktorn för när preskription 

börjar löpa. I villkoren framgick att försäkringsgivaren åtagit sig att betala 

nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader som försäkringstagaren 

                                                

 
174 I målet uttalade HD även några generella principer för tolkning av försäkringsvillkor. Hänsyn 
ska tas till ordalydelsen, villkorets syfte, försäkringens och kundkretsens art, traditioner i fråga om 
formulering, anslutning till lagens uttryckssätt och gängse praxis. Vidare ska bedömas vad som är 
en rimlig reglering. Först när detta inte ger önskat resultat är det möjligt att falla tillbaka på mer 
generella tolkningsprinciper såsom oklarhetsregeln. HD hänvisade här till NJA 2001 s. 750 samt 
NJA 2006 s. 53.  
175 HD syftade här på den praxis som utvecklats kring 31 § TSL samt 29 § försäkringsavtalslagen 
som överförts till 7 kap. 4 § FAL. 
176 Andersson (2013) ”Försäkringspreskription – skillnaden mellan fordrans principiella uppkomst 
och specifika innehåll”, publicerad på Infotorg 31 maj 2013. 
177 Andersson (2013), se under rubriken ”3. Distinktioner och differentieringar - en kort analys av 
några förklarande skillnader”. 
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inte kunde få betalda av staten eller motpart. Som krav för att försäkringen skulle 

kunna tas i anspråk skulle försäkringstagaren ha anlitat ombud i tvisten. 

Försäkringstagaren ansågs därmed ha fått en fordran under försäkringen redan när 

ombud anlitats i tvisten, trots att tvisten vid denna tidpunkt inte avslutats eller 

ombudet utställt slutfaktura.  

5.4.1 Förenkling och förtydligande? 

För de allra flesta försäkringstyper kommer således den nya utgångspunkten för 

preskription knappast vålla några problem, eftersom anspråket under försäkringen 

uppstår i förhållandevis direkt anslutning till skadan. För en sådan skada är det 

även enkelt för såväl försäkringsgivare som försäkringstagare att fastslå vid vilken 

tidpunkt försäkringsvillkoret är uppfyllt. Det finns däremot försäkringstyper där 

det inte är lika enkelt att fastslå när villkoret är uppfyllt. För dessa 

försäkringstyper är det naturligtvis önskvärt om den nya utgångspunkten för 

preskription kan bidra till att klargöra när preskription faktiskt börjar löpa.  

 

Förhoppningen är naturligtvis att såväl förtydligande som förenkling uppnåtts för 

de försäkringstyper där preskriptionsfrågan tidigare vållat problem. Baserat på 

vad som framkommit med avseende på de äldre bestämmelserna är 

personskadorna ett bra exempel i det hänseendet.178 Det är företrädesvis vid 

personskadorna som flera olika anspråk härrörande ur samma skadehändelse kan 

uppstå. Det är också vid dessa typer av skador som följderna eller effekterna av en 

viss skadehändelse eller skada kan visa sig långt senare än den initiala händelsen.  

 

Frågan är om den nya utgångspunkten för preskription understryker det faktum att 

olika anspråk härrörande ur samma skadehändelse under exempelvis en 

olycksfallsförsäkring ska särskiljas i preskriptionshänseende. I ovan refererade 

RH 2001:33 framgår att HovR gör en sådan tydlig distinktion mellan ersättning 

för medicinsk respektive ekonomisk invaliditet, trots att båda anspråken var 

                                                

 
178 Se kapitel 3. 
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härrörande ur samma invaliditetsgrad. 179  Detta otympliga sätt att behandla 

preskriptionsfrågan kommer att kvarstå med de nya bestämmelserna, vilket 

naturligtvis inte är helt oproblematiskt för en försäkringsgivare. Här uppkommer 

också frågan vilken effekt domslutet i RH 2008:78 skulle kunna ha med avseende 

på preskriptionsfrågan.180 I målet gör HovR:n en tydlig distinktion mellan olika 

symptom med grund i samma skada. Det innebär att ett brutet ben, som till en 

början ger upphov till ett akut symptom med efterföljande anspråk på ersättning 

akutsjukvård, ska behandlas som ett enskilt anspråk under en 

olycksfallsförsäkring i preskriptionshänseende. Att det brutna benet sedermera ger 

upphov till bestående symptom, som exempelvis invalidiserande värk, skulle 

betraktas som ett annat anspråk under försäkringen med en annan utgångspunkt 

för preskription. Lämpligheten av att understryka skillnaden i dessa två anspråk 

under en olycksfallsförsäkring kan diskuteras, eftersom det vore mycket enklare 

att betrakta den första skadan, nämligen det brutna benet, som utgångspunkt för 

preskriptionsfristen.181 Med den nya utgångspunkten för preskription understryker 

lagstiftaren att en åtskillnad bör göras, för det fall villkoret är utformat med en 

uppdelning av respektive anspråk. Ett sådant sätt att betrakta utgångspunkten för 

preskription har inte varit alldeles tydligt med de äldre bestämmelserna.182 Här 

hade även försäkringsfallet som utgångspunkt lämnat mer utrymme för tolkning, 

eftersom försäkringsfallet inte behöver ta sikte på den exakta 

villkorsformuleringen.183 Utökningen till en tioårig preskriptionsfrist torde dock 

innebära att försäkringsgivaren inte behöver lägger någon större vikt vid att 

särskilja anspråken.   

 

Särskilt intressant blir denna diskussion dock i förhållande till den reglering som 

gäller för exempelvis TSL, där alla anspråk nu preskriberas utifrån samma 

tillfälle, nämligen skadehändelsen. För en ersättningsberättigad framstår det 

förmodligen som oväsentligt om dennes anspråk grundas på trafikförsäkring eller 

                                                

 
179 Se kapitel 3. 
180 Se avsnitt 3.5 samt not 83 ovan. 
181 Se Lindskog (2011), s. 473 och avsnitt 3.5 not 83 ovan. 
182 Se Lindskog (2011), s. 473 och avsnitt 3.5 not 83 ovan. 
183 Se avsnitt 3.5. 
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olycksfallsförsäkring. 184  I detta hänseende kan tänkas att den nya 

preskriptionsregeln i FAL snarare bidrar till mer förvirring än förenkling. Här bör 

även försäkringsgivaren vara uppmärksam på att det faktiskt är fråga om olika 

utgångspunkter för preskription. Som Sveriges Advokatsamfund anför i sitt 

remissyttrande hade det kanske varit önskvärt att samordna 

preskriptionsbestämmelserna i såväl FAL, TSL som PSL, på så sätt att 

preskription börjat löpa vid samma tillfälle.185 Om inte annat hade det underlättat 

för försäkringsgivaren eftersom denne som regel kommer att behandla anspråk 

under såväl trafikförsäkring som anspråk under en olycksfallsförsäkring.  

5.4.2 Överväganden i villkor 

På vilket sätt skulle en försäkringsgivare i villkor kunna förtydliga 

utgångspunkten för preskription på så vis att den blir enkel att begripa för en 

försäkringstagare? Det är tydligt att vissa försäkringsgivare valt att uppfatta de 

nya preskriptionsbestämmelserna i FAL på olika sätt. En variant är att FAL:s 

preskriptionsbestämmelse helt enkelt infogats i villkoren på så sätt att preskription 

uppges börja löpa när försäkringstagaren är berättigad till skydd under 

försäkringen.186 En försäkringstagare i allmänhet skulle med all sannolikhet anse 

sig vara ”berättigad till skydd” under försäkringen så fort en skadehändelse, t ex 

en brand, en stöld eller ett olycksfall, inträffat.    

 

En sådan variant är inte helt okomplicerad ur ett försäkringstagarperspektiv, 

eftersom angreppssättet förutsätter att försäkringstagaren själv förstår att det inte 

är olycksfallet i sig som bildar utgångspunkt för preskription, utan den tidpunkt 

när ett visst ersättningsanspråk kan utkrävas under försäkringen. Vad gäller 

ersättning för exempelvis medicinsk invaliditet i en olycksfallsförsäkring är det 

inte helt ovanligt att ersättning för invaliditet inte kan utkrävas förrän ett år efter 

att olycksfallet inträffat, eftersom det är först då ett sådant tillstånd anses 

stationärt. I så fall är det också vid denna tidpunkt preskription tidigast kan börja 

                                                

 
184 Sveriges Advokatsamfunds remissvar till Ju2011/2567/L2, dnr R-2011/0601, s. 3. 
185 Sveriges Advokatsamfunds remissvar till Ju2011/2567/L2, dnr R-2011/0601, s. 3. 
186 Se till exempel Länsförsäkringar, ”Olycksfalls- och sjukförsäkring”, punkt M, s. 12. 
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löpa enligt den nya preskriptionsbestämmelsen i FAL och formuleringen i 

villkoret. För att tydliggöra att så är fallet, vilket också skulle förtydliga villkoret 

för försäkringstagaren, skulle ett angreppssätt kunna vara att helt enkelt förklara 

att preskription börjar löpa vid den tidpunkt när alla förutsättningar för ersättning 

som framgår i villkoret är uppfyllda.187  Med denna skrivning tydliggörs att 

preskription inte nödvändigtvis börjar löpa redan i och med skadehändelsen, utan 

först när utredningen är så fullständig att kravet kan preciseras under villkoret.    

 

Trots att det framgår tydligt av propositionen att skadehändelsen inte per 

automatik bildar utgångspunkt för preskription anges skadehändelsen ändå som en 

variant enligt vissa villkor.188 Nordenson gav uttryck för en sådan tolkning av 

utgångspunkten för den tidigare tioårsfristen i kommentaren till TSL, men 

reviderade till sist sin egen uppfattning. 189  Slutligen underkändes dessutom 

skadehändelsen som utgångspunkt i praxis genom NJA 2001 s. 695 I och II.190 Av 

propositionen framgår också tydligt att utgångspunkten för preskription aldrig per 

automatik kan likställas med skadehändelsen, såvida inte det förhållande som 

berättigar till skydd enligt villkoret sammanfaller med den initiala 

skadehändelsen. 191 Så kan naturligtvis vara fallet för ersättningsanspråk som 

uppkommer i direkt anslutning till olyckstillfället, som exempelvis ersättning för 

akut sjuktid. Det underlättar naturligtvis för en försäkringstagare om villkoret inte 

är vilseledande på så vis att den ersättningsberättigade felaktigt tror att 

skadehändelsen alltid skulle vara den relevanta utgångspunkten.    

 

Det är värt att notera att de flesta olycksfall medför konsekvenser som är rent av 

uppenbara redan vid skadetillfället. Eventuell invaliditet, eller möjligheten att ett 

ärr kommer att framträda, är allt som oftast möjligt att förutse redan i ett tidigt 

                                                

 
187 Folksam, Olycksfallsförsäkring, preskription, s. 9. 
188 Se Trygg Hansas Allmänna Villkor 83:5, ”VuxenOlycksfall”, s. 29. I villkoret framgår att talan 
måste väckas inom tio från den tidpunkt när olycksfallsskadan inträffade enligt detta villkor. Se 
även If:s  villkor för Olycksfall gällande från januari 2015 där det framgår enligt punkten 11.5, s. 8 
att preskription börjar löpa från ”skadehändelsen, eller i förekommande fall, från tidpunkten när 
det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde”. 
189 Nordenson (1996), s. 215. 
190 Se avsnitt 4.2.2. 
191 Se avsnitt 4.2.2. 
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skede. Här kan ifrågasättas hur strängt utgångspunkten för preskription enligt 

villkoret bör upprätthållas. Diskussionen påminner något om den som diskussion 

som förts med avseende på den tidigare tioårsfristen. Alltså, om en skada är 

objektivt förutsebar redan i ett tidigt skede, trots att de ekonomiska 

konsekvenserna av densamma inte realiserats, skulle det med den tidigare 

tioårsfristen varit möjligt att förlägga utgångspunkten för preskription redan till 

det tillfälle när skadan var objektivt förutsebar.192 Enligt min mening blir ett 

sådant sätt att se på saken inte aktuellt med den nya regleringen, eftersom 

lagstiftaren så tydligt anknyter utgångspunkten för preskription till den tidpunkt 

när försäkringstagaren enligt villkoret faktiskt har rätt till ersättning. Rätten till 

ersättning torde, enligt de flesta villkor, också förutsätta att någon ekonomisk 

konsekvens av skadan realiserats. I det sammanhanget utgör den nu gällande 

utgångspunkten för preskription en tydlig fördel för försäkringstagaren. 

5.5 Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att lagstiftaren varit motvillig till att använda 

sig av begreppet försäkringsfallet som utgångspunkt för preskription, eftersom 

begreppet saknar entydig innebörd. Trots det får Bengtssons definition av 

försäkringsfallet, såsom det framgår av utredningen till de nya 

preskriptionsbestämmelserna, bilda utgångspunkt för preskriptionsfristen i FAL. 

Preskription av ett anspråk på försäkringsersättning börjar således inte löpa förrän 

anspråket är så preciserat att det skulle kunna berättiga till ersättning enligt 

villkoret. Denna formulering av utgångspunkten för preskriptionen är mycket lik 

möjligheten att anhängiggöra en fullgörelsetalan, som diskuterats med avseende 

på de dåvarande preskriptionsbestämmelserna.  

 

För de flesta försäkringstyper kommer den nya utgångspunkten knappast vålla 

några större problem, eftersom samtliga tidpunkter sammanfaller till en och 

samma, nämligen skadehändelsen. Ett tydligt exempel utgör skada på grund av 

brand. Ett anspråk under försäkringsvillkoret uppstår i direkt anslutning till 
                                                

 
192 Se avsnitt 3.5.1. 
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händelsen som sådan. Skadehändelsen torde också sammanfalla med 

försäkringsfallet. Här bör dock poängteras att även den äldre 

preskriptionsregleringen varit fullgod, eftersom skadan inte ger upphov till några 

större tolkningssvårigheter ifråga om när kännedom inträtt eller fordringen kan 

göras gällande.  Visserligen skulle den treåriga fristen ansetts orättvist kort, men 

den bristen har läkts genom införandet av den utökade fristen till tio år. 

 

Vad gäller olycksfallsförsäkringen understryker dock, enligt min mening, den nu 

införda utgångspunkten för preskription att olika anspråk så tydligt måste 

särskiljas i preskriptionshänseende. Denna problematik har särskilt gjort sig 

gällande i RH 2008:78 där HovR:n gjorde en distinktion mellan akuta symptom 

och bestående symptom härrörande ur samma skada. Med den nya 

utgångspunkten för preskription kommer detta sätt att särskilja anspråk bli ännu 

tydligare, eftersom ett olycksfallsförsäkringsvillkor ofta gör skillnad på 

exempelvis anspråk under akut sjuktid och invaliditet. Det kan ifrågasättas om 

denna distinktion alltid är så lämplig, särskilt om det är uppenbart redan från 

början att skadan kommer ge upphov till dessa anspråk. Ännu knepigare blir 

denna distinktion i förhållande till de nya bestämmelserna i TSL och PSL där alla 

anspråk preskriberas från skadehändelsen, alltså olyckan som sådan. En 

ersättningsberättigad torde i regel inte anse att det är någon skillnad mellan 

olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring i det hänseendet. 

 

Vad kan då försäkringsgivaren göra för att förtydliga utgångspunkten för 

preskription så att den blir tydlig även för försäkringstagaren? Ett enkelt 

angreppssätt är att helt enkelt förklara att preskription börjar löpa vid den tidpunkt 

när alla förutsättningar för ersättning som framgår i villkoret är uppfyllda. En 

sådan formulering är något enklare att förstå än en kort hänvisning till ”den 

tidpunkt när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till skydd 

inträdde”, eftersom den formuleringen skulle kunna missförstås som något 

liktydigt med den initiala skadehändelsen. 
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6 Avslutning 

Redan av den anledningen att preskriptionsfristen nu utökats till tio år, istället för 

tidigare gällande tre år, uppnås naturligtvis ett mycket bättre skydd för den 

ersättningsberättigade. Även om nödvändigheten av en sådan lång frist kan 

ifrågasättas, eftersom sent framställda krav är ovanliga, finns det knappast några 

övervägande skäl till att inte tillåta en längre preskriptionsfrist även i 

försäkringssammanhang. Den dåvarande treåriga preskriptionsfristen har sedan 

länge motiveras med försäkringsgivarens intresse av att kunna överblicka sin 

verksamhet. Några sådana motiv gör sig inte längre gällande, vilket ger uttryck 

för den välvilliga inställning till de skadelidande som framkommit i 

lagstiftningssammanhang under senare år. 

 

Vad gäller den nya utgångspunkten för preskription har tydligheten av densamma 

diskuterats i uppsatsen. Bara det faktum att det tidigare subjektiva kravet på 

kännedom nu eliminerats ur lagtext innebär ett tydligt klargörande av 

utgångspunkten. Kännedomsrekvisitet har varit särskilt svårt att hantera, eftersom 

bevisbördan för när kännedom inträtt hos den ersättningsberättigade vilat på 

försäkringsgivaren. Kännedomsrekvisitet har även inneburit betydande problem 

vid tolkningen av utgångspunkten för den treåriga preskriptionsfristen, eftersom 

det har sammanblandats med tidpunkten för när fordringen kan göras gällande.  

 

Den tidpunkt när fordringen kan göras gällande respektive när fordringen tidigast 

kan göras gällande har också inneburit betydande tolkningssvårigheter i såväl 

doktrin och praxis med avseende på de dåvarande preskriptionsbestämmelserna. 

Diskussionen har kretsat kring huruvida omständigheterna i en skada ska vara så 

tydliga att det är möjligt att anhängiggöra en fastställelsetalan eller en 

fullgörelsetalan. Begreppen fick aldrig någon entydig tolkning i varken doktrin 

eller praxis. Såväl Hellner som Nordenson har förespråkat att preskription kan 

börja löpa redan innan utredningen om skadan är så fullständig att kravet kan 

preciseras. En sådan syn på saken är naturligtvis enkel att ansluta sig till för det 

fall effekterna av en skadehändelse redan från början är förutsebara, särskilt för 

den ersättningsberättigade. När det gäller de något mer svårbedömda fallen kan 
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det enligt min mening, ur den ersättningsberättigades perspektiv, knappast ha varit 

lämpligt att anknyta utgångspunkten till möjligheten att anhängiggöra en 

fastställelsetalan. Att väcka talan för besvär som eventuellt kan uppkomma i 

framtiden torde inte anses vara ett naturligt förfarande för en privatperson, även 

om denne kan förutse att skadan eventuellt kommer att realiseras vid en senare 

tidpunkt.  

 

Enligt Lindskog har dock HD:s uttalande i NJA 2001 s. 695 I och II, om att den 

tioåriga preskriptionsfristen börjar löpa när skada visat sig, indikerat att en 

fordring tidigast kan göras gällande ”i princip” när en fullgörelsetalan kan 

anhängiggöras. HD uttalar att det är först vid denna tidpunkt, när skada visat sig, 

som ett försäkringsfall kan anses ha uppkommit i olycksfallssammanhang. Det 

torde också vara detta uttalande Bengtsson tagit fasta på när denne föreslog 

försäkringsfallet som utgångspunkt för preskription i den utredning som låg till 

grund för den nu gällande regleringen. Lagstiftaren valde dock en annan 

utgångspunkt, som enligt min mening ger uttryck för just den definition som 

Bengtsson gör av försäkringsfallet. Lagstiftarens angreppssätt kan tyckas onödigt, 

men det faktum att tidpunkten för preskription explicit skrivs ut i lagtext 

förtydligar ändå utgångspunkten ytterligare, jämfört med vad begreppet 

försäkringsfallet hade gjort, i vart fall ur den ersättningsberättigades perspektiv. 

Med angreppssättet tydliggör lagstiftaren, för såväl försäkringsgivare som 

försäkringstagare, att det inte nödvändigtvis är den initiala skadehändelsen som 

utgör utgångspunkt för preskription, utan den tidpunkt när effekterna av 

densamma uppkommer. 

 

Den nya utgångspunkten anknyts tydligt till försäkringsvillkoret på så vis att det 

är den tidpunkt när den ersättningsberättigade faktiskt har rätt att kräva ersättning 

under villkoret, som bildar utgångspunkt för preskriptionsfristen. Enligt min 

mening har lagstiftaren till sist tagit ställning för att det måste vara möjligheten att 

anhängiggöra en fullgörelsetalan, eller i vart fall att utredningen måste vara så 

fullständig att kravet kan preciseras, som är den relevanta utgångspunkten för 

preskription. För försäkringsgivarens del innebär detta sätt att fastställa 

utgångspunkten för preskription en pedagogisk börda, på så vis att det kan finnas 
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skäl att i villkoren förtydliga utgångspunkten för preskription, snarare än att 

endast citera lagtexten i villkoret. Ett enkelt sätt att göra detta på är att förklara att 

preskription börjar löpa vid den tidpunkt när alla förutsättningar för ersättning 

som framgår av villkoret är uppfyllda. Sammanfattningsvis kan utgångspunkten 

för preskription bara bli så tydlig som respektive försäkringsgivare är villig att 

göra den. 

 

Den nya utgångspunkten för preskription kommer fortfarande innebära att olika 

preskriptionsfrister kan löpa parallellt med varandra, för det fall en och samma 

skadehändelse eller skada, ger upphov till flera olika ersättningsanspråk. En sådan 

ordning har också gällt med avseende på de äldre bestämmelserna, och är en 

oundviklig följd av den valda utgångspunkten. Problematiken ska inte överdrivas, 

eftersom det i de allra flesta fall redan från början står klart vilka eventuella 

anspråk som kommer att kunna göras gällande under försäkringen. Vad gäller 

TSL och PSL har lagstiftaren eliminerat problematiken med uppdelning av 

anspråk, eftersom skadehändelsen få bilda utgångspunkt för preskription. Detta 

kan naturligtvis framstå som förvirrande för en ersättningsberättigad, som inte 

nödvändigtvis bryr sig om att göra någon skillnad mellan en olycksfallsskada 

under en olycksfallsförsäkring eller en trafikskada som ersätts av 

trafikförsäkringen.         

 

Avslutningsvis kan konstateras att den nya utgångspunkten för preskription, för de 

flesta försäkringstyper, knappast kommer att vålla några större svårigheter. För 

det fall tolkningsproblem ändå uppstår kommer dessa förmodligen fångas upp av 

den utökning i tid som nu skett, varför försäkringsgivaren knappast kommer göra 

någon åtskillnad mellan anspråk. Redan av den anledningen är det dock naturligt 

att fråga sig om det inte skulle ha varit ännu enklare att anknyta utgångspunkten 

för preskription till skadehändelsen även i FAL. Om så hade preskriptionsfristen 

också överensstämt med den i TSL och PSL. Visserligen hade detta vållat 

problem med avseende på ansvarsförsäkringen, men ett alternativ hade varit att 

utforma en specialregel för denna försäkringsform.   
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