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1. Inledning 

Under normala omständigheter krävs en rättslig relation i någon form för att kunna 

utkräva en prestation.1 Denna uppsats avser att utreda ett förhållande som är rakt 

motsatt det som betraktas normalt; nämligen ett förhållande där en skadelidande 

vänder sig direkt till ett försäkringsbolag - som det saknas relation till - med sitt er-

sättningsanspråk. Å andra sidan kan det diskuteras huruvida en relation verkligen 

saknas. Visserligen står skadelidanden helt utanför försäkringsavtalet mellan försäk-

ringsgivaren och försäkringstagaren. Men å andra sidan är skadelidanden, tillsam-

mans med uppkommen skada, huvudingrediensen till att ett ersättningsanspråk mot 

försäkringsgivaren uppstår. Många olika intressen aktualiseras vid frågor kring di-

rektkrav och sätts dessa i relation till angränsande rättsområden blir frågetecknen allt 

fler. Under det senaste året har rättstillämparen dessutom genom NJA 2013 s 233 

öppnat upp möjligheten för ett försäkringsbolag att rikta ett direktkravsanspråk. 

Rättsfallet sätter därmed direktkravsreglernas funktion i ett nytt ljus och aktualiserar 

återigen frågan om vilka intressena bakom en direktkravsrätt är. Denna uppsats är 

ämnad att diskutera NJA 2013 s 233 inverkan på direktkravsreglernas framtida funk-

tion och vilka följder rättsfallet bär med sig.  

1.1  Bakgrund 

Vid årsskiftet 2005/2006 trädde dagens försäkringsavtalslag (2005:104) (FAL) i kraft 

och ersatte tidigare reglering på försäkringsområdet som var lag (1927:77) om för-

säkringsavtal. Nuvarande lagstiftning reglerar möjligheten till direktkrav, dvs. möjlig-

heten för en skadelidande att under vissa förutsättningar rikta ett ersättningsanspråk 

grundat på en ansvarsförsäkring direkt gentemot ett försäkringsbolag istället för mot 

en skadevållare.2 Även den äldre upplagan av FAL reglerade situationen kring an-

svarsförsäkringar och dess betydelse för skadelidandens möjlighet till skadestånd. 

Däremot talades det inte om någon direktkravsrätt, utan regleringen fanns till för att 

tillgodose att ansvarsförsäkringen fyllde funktionen att ersätta skadelidanden. Re-

                                                
1 Zackariasson, L, Direktkrav, s 25 ff. 
2 FAL 9:7. Regleringen presenteras och diskuteras under avsnitt 2. 
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gleringen var dock inte heltäckande utan gällde endast under vissa förutsättningar.3 

Med tiden diskuterades dock en utvidgad möjlighet för en skadelidande att vända sig 

direkt mot ett försäkringsbolag med sitt ersättningsanspråk. I nuvarande reglering 

finns därför uttryckliga regler kring direktkrav. Senare tids tillämpning av dessa regler 

ger dock sken av att möjligheten till och behovet av direktkrav är under utveckling. 

Direktkravsrätten gäller idag för en skadelidande gentemot skadevållarens an-

svarsförsäkring under vissa förutsättningar.4 Bakgrunden till att just ansvarsförsäk-

ringar berättigar en direktkravsrätt kommer att utvecklas senare i uppsatsen, men i 

korthet har det att göra med den speciella roll som ansvarsförsäkringar har för skade-

lidandens möjlighet till ersättning. I samband med arbetet med den nya försäkrings-

avtalslagen diskuterades varför direktkravsrätten inte utformats som generell istället 

för att endast gälla under särskilda omständigheter som är fallet idag. Både fördelar 

och nackdelar presenterades med förslaget. En medelväg blev dock resultatet och vi 

kan följaktligen inte tala om en generell direktkravsrätt i Sverige idag.  

1.2 Syfte och problematik 

Denna uppsats avser att utreda vilka de normala förutsättningarna är för att någon 

ska kunna hävda sig direkt mot ett försäkringsbolag istället för mot den egentliga 

skadevållaren samt vilka intressena är som berättigar en sådan rätt. Denna utredning 

ställs sedan gentemot NJA 2013 s 233 för att belysa de förändringar som rättsfallet 

bär med sig för direktkravsreglerna och vilken problematik förändringarna innebär. 

Eftersom rättsfallet ger direktkravsreglerna ett nytt tillämpningsområde aktualiseras 

återigen diskussionen kring vilket intresse reglerna är avsedda att skydda. Dessutom 

väcks frågan om intresset bakom rätten till direktkrav kan variera beroende på vem 

det är som vill göra direktkravsrätten gällande. NJA 2013 s 233 kommer dessutom 

diskuteras ur ett problematiserande perspektiv för att utreda vilken effekt rättsfallet 

har på andra delar av försäkringsområdet. 

                                                
3 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 119 ff. Se nedan för genomgång av äldre lagregler. 
4 FAL 9:7. Regleringen presenteras och diskuteras under avsnitt 2. 
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1.3 Avgränsning 

Uppsatsens huvudmål är att se möjligheten till direktkrav i ett större nationellt per-

spektiv och i relation till senare praxis. Detta innefattar även direktkrav i förhållande 

till normalfall av regressrätt och vilka möjligheter som finns att begränsa direktkravs-

rätten. Uppsatsen avser däremot inte att uttömmande kommentera det lagstiftnings-

arbete som låg till grund för dagens reglering om direktkrav. Viss kritik har riktats, 

inte bara mot dess begränsningar, utan dessutom till dess utformning. Detta lämnas 

följaktligen utanför uppsatsens ämnesområde. Uppsatsen behandlar frågor kring di-

rektkrav på en nationell nivå och därmed behandlas frågor av internationell karaktär, 

och därmed även europarättsliga frågor, inte i denna uppsats.  

1.4  Metod och material 

Som många andra uppsatser följer även denna sedvanlig rättsdogmatisk metod. Upp-

satsen baseras därmed på relevanta rättskällor där praxis och diskuterande doktrin 

har haft stort inflytande. Eftersom uppsatsens stomme är FAL:s reglering om direkt-

krav har regleringens förarbeten tillsammans med kompletterande doktrin används i 

stor utsträckning. Dessa rättskällor används för att utreda dagens rättsläge men de 

används även i ett framåtblickande perspektiv för en utredning de lege ferenda. Ur 

ett de lege ferenda perspektiv spelar praxis en särskild roll för mitt resonemang.  

Uppsatsen innehåller ett avsnitt där svensk reglering diskuteras ut ett komparativt 

perspektiv med norsk rätt som jämförelse. Att Norge valdes för jämförelsen beror på 

flera orsaker. Det mest grundläggande skälet är att Norge lämpar sig särskilt bra för 

jämförelser med vår egen civilrätt eftersom likheterna på många sätt är stora. Efter-

som likheterna på många ställen är slående blir jämförelsen lättare att applicera på 

svenska förhållanden. För direktkravets del är den främsta anledningen till intresset 

för norsk regleringen att lagstiftaren där vågat ta steget fullt ut och utformat direkt-

kravsrätten som generell. På grund av likheten mellan svensk och norsk civilrätt är 

det intressant att utreda varför frågan om direktkrav behandlats olika. 
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1.5  Disposition 

Uppsatsen tar utgångspunkt i den reglering som finns kring direktkrav. Regleringen 

beskrivs både utifrån sitt systematiska sammanhang samt dess syfte. För att få en 

djupare förståelse för dess utformning presenteras även äldre reglering på området. 

Möjligheten till direktkrav hänger nära samman med reglerna för regressrätt och sub-

rogation, därför presenteras även gällande rätt för dessa. Efter en redogörelse för 

aktuell reglering utreds hur denna tillämpats av Högsta domstolen (HD). I linje med 

denna praxis kommer vi till kärnpunkten i uppsatsen där jag försöker utreda re-

gleringens ändamål och vilka principer kring direktkrav som kan utläsas utifrån dess 

ändamål samt hur regleringen kommit att användas av domstolen. Senare tids till-

lämpning av reglerna har särskild betydelse för denna uppsats, därför ägnas mycket 

diskussion kring vilka följderna av denna tillämpning kan komma att bli. För att ta 

den svenska regleringen och dess intressen till nästa nivå vidtas därefter en kompara-

tiv analys med norsk rätt, som från ett svenskt perspektiv har ett annorlunda synsätt 

på rätten till direktkrav. Efter detta utreds huruvida det finns möjlighet att begränsa 

direktkravsrätten samt om detta i sin tur modifierar direktkravets syfte. Avslutnings-

vis är en sammanfattning med avslutande ord på sin plats där uppsatsens slutsats 

presenteras. 

2. Direktkrav 

FAL:s reglering om ansvarsförsäkring bygger i stort på tanken att det är den försäk-

rade som har ett anspråk mot sitt försäkringsbolag – och inte den skadelidande gent-

emot skadevållarens försäkringsbolag.5 Oberoende av detta finns reglering i FAL 

som ger rätt för en skadelidande att under vissa omständigheter rikta ett krav direkt 

mot den försäkrades försäkringsbolag. Viktigt att poängtera tidigt i uppsatsen är att 

skadelidandens möjlighet att rikta ett direktkrav utöver regleringen i FAL är beroen-

de av hur försäkringsavtalet i den aktuella situationen är utformat, trots att skadeli-

danden i egentlig mening står utanför det avtalsförhållandet. Saknas möjlighet att 

                                                
5 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 119. 
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rikta ett direktkrav enligt försäkringsvillkoren kan skadelidande inte rikta ett krav 

direkt mot försäkringsbolaget i fråga. Detta hänger samman med att den skadelidan-

des rättigheter inte går längre än vad försäkringsavtalet anger.6 Innan syftet med möj-

ligheten till direktkrav utreds presenteras nuvarande reglering och dess inbördes för-

hållande. För att få en djupare förståelse för reglernas framväxt presenteras även äld-

re reglering på området. 

2.1 Historik 

FAL ersatte den äldre regleringen på försäkringsområdet runt årsskiftet 2005. Även 

den äldre versionen av FAL behandlade omständigheter som liknar regleringen kring 

dagens direktkravsrätt och för att förstå nuvarande regler finns en poäng med att 

redogöra för dess föregångare. Vid lagstiftningen av 1927-års lag resulterade sociala 

hänsyn och allmänna rimlighetsöverväganden i att ansvarsförsäkringen skulle finnas 

till för att skydda skadelidandens intresse till skadestånd samt att försäkringstagaren 

inte skulle få möjlighet till en obehörig vinst genom den skada som orsakats.7 För att 

ansvarsförsäkringen i detta sammanhang skulle få genomslag gavs skadelidanden 

möjlighet att vända sig direkt mot ett försäkringsbolag. Lagregeln var utformad som 

att skadelidanden fick rikta anspråk mot försäkringsbolaget om ersättning redan utbe-

talats till försäkringstagaren från ansvarsförsäkringen utan att skadelidanden fått sitt 

skadestånd eller lämnat sitt samtycke till utbetalningen. Därmed var skadelidandens 

möjlighet att väcka anspråk beroende av att försäkringstagaren fått ersättning utbeta-

lad och inte slussat denna vidare till skadelidanden; dessutom var beloppets storlek 

direkt avhängig den ersättning som försäkringstagaren fått.8 Skadelidanden kunde 

alltså inte kräva mer än det som försäkringstagaren fått från försäkringsgivaren. På 

samma gång var möjligheten för försäkringstagaren att få ut ersättning från ansvars-

försäkringen beroende av att ersättning redan utgetts till skadelidanden eller att ska-

delidanden gett sitt samtyckte till utbetalningen. Därmed bestod den äldre reglering-

en av ett cirkelresonemang. Försäkringstagaren fick ingen ersättning utan utbetalning 

                                                
6 A a s 121. 
7 Zackariasson, L, Direktkrav, s 227. 
8 Äldre FAL 95 §. 
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till eller samtycke från skadelidanden, skulle den försäkrade få ersättning i strid med 

detta fick skadelidanden möjlighet att kräva försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget 

blev därmed uppmanat att inte betala ut ersättning till den försäkrade utan att skade-

lidanden ersätts och den försäkrade tvingades göra upp sin skuld till skadelidanden 

innan ersättning kunde hämtas från försäkringen. Trots detta talades det inte om en 

renodlad rätt för skadelidanden att rikta ett direktkrav mot försäkringsgivaren, vilket 

möjligtvis berodde på att möjligheten var förenad med särskilda villkor.9 Genom 

detta, även om det verkar lagtekniskt krångligt, kunde lagstiftaren försäkra att skade-

lidandens intresse till skadestånd – som ansvarsförsäkringen skulle skydda – blev 

tillgodosett. Möjligheten för skadelidanden att få ersättning från ansvarsförsäkringen 

ansågs därutöver vara av vikt i de fall då den försäkrade gått i konkurs. Därför fanns 

en möjlighet i den äldre upplagan av FAL att få den rätt som den försäkrade hade 

gentemot sitt försäkringsbolag överlåten till skadelidanden.10 Möjligheten att få kra-

vet mot försäkringsbolaget överlåtet kunde dock endast ske under vissa förutsätt-

ningar. Den försäkrade skulle ha gått i konkurs och vid tiden för konkursen skulle 

denne ha ett innestående belopp hos försäkringsgivaren som inte kunde tas ut utan 

skadelidandens samtycke. Dessutom skulle skadelidanden sakna rätt att få ut ersätt-

ning från konkursboet.11 Var dessa förutsättningar uppfyllda trädde skadelidanden in 

i försäkringstagarens rätt gentemot försäkringsbolaget. Den äldre regleringen fram-

står därför som onödigt krånglig och trots att den avsåg att skydda skadelidandens 

intresse till ersättning är det rimligt att ifrågasätta om möjligheten att vända sig till 

försäkringsbolaget egentligen fick någon praktiskt betydelse. Det kan dock vara så att 

cirkelresonemanget i lagen gav tillräckligt påtryck för vardera part att göra vad lagen 

ålade dem och att det därför i realiteten ledde till att intresset blev tillgodosett. Möj-

ligheten fanns dock endast under specifika omständigheter och därför är det föga 

troligt att intresset fick fullt genomslag när något av rekvisiten brast – vilket därmed 

ganska enkelt försatte skadelidanden i en utsatt position. 

                                                
9 Zackariasson, L, Direktkrav, s 228 f. 
10 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 119 om 95 § st 3. 
11 Äldre FAL 95 § st 3. 
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2.2 Reglering kring direktkrav 

FAL 9:7 ger idag en skadelidande möjlighet att under vissa förutsättningar vända sig 

direkt mot skadevållarens försäkringsbolag med sitt ersättningsanspråk. Lagrummet 

stipulerar därmed en trepartsrelation där kravet på ersättning vänder sig direkt från 

skadelidande till försäkringsbolaget – och det naturliga steget att vända sig mot ska-

devållaren undgås härigenom. Möjligheten att rikta ett direktkrav gäller dock endast 

under vissa i lagrummet angivna förhållanden. Som redan poängteras gäller FAL 9:7 

endast ansvarsförsäkringar. Genom att lagstiftaren valt att möjliggöra en direktkravs-

rätt vid just ansvarsförsäkring påvisar att det äldre resonemanget om ansvarsförsäk-

ringens speciella roll för skadelidandens ersättningsmöjlighet lever kvar. Enligt para-

grafens första stycke gäller en direktkravsrätt för skadelidanden om den försäkrade 

enligt lag eller annan författning är skyldig att ha en ansvarsförsäkring som omfattar 

skadan. Denna situation kan exempelvis aktualiseras i fall där skadevållaren är en 

fastighetsmäklare som är underkastad kravet på en obligatorisk ansvarsförsäkring.12 

Syftet med att ålägga vissa yrken en skyldighet att inneha en ansvarsförsäkring är att 

stärka skadelidandens position genom att se till att ersättning finns som en kompen-

sation för skada som inträffar inom yrket.13 Därefter ges en rätt att vända sig direkt 

mot försäkringsbolaget om den försäkrade har gått i konkurs eller offentligt ackord 

har fastställts. Slutligen ges en rätt till direktkrav i FAL 9:7 st 1 om den försäkrade är 

en juridisk person som är upplöst vid tiden för ersättningsanspråket. Den sista situa-

tionen kräver att den juridiska personen definitivt har upphört att existera och därför 

räcker det inte att ett bolag eller en förening är försatt i likvidation.14  

I paragrafens andra stycke ges skadelidanden utöver förhållanden som omnämnts 

ovan även möjlighet att rikta ett direktkrav om ersättning inte fullt ut kan erhållas av 

den försäkrade i fall som avses i FAL 4:9 st 2. Denna möjlighet gäller endast vid 

konsumentförsäkring. Fjärde kapitlet FAL reglerar situationen om försäkringstagaren 

eller den försäkrade bryter mot biförpliktelser i försäkringsavtalet. Därmed reglerar 

4:9 st 2 skadelidandens situation i fall då den försäkrade brutit mot någon biförplik-

                                                
12 Prop. 2003/04:150 s 480. 
13 van der Sluijs, J, Professionsansvarsförsäkring, s 67. 
14 Prop. 2003/04:150 s 480. 
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telse i försäkringsavtalet samt vad detta innebär för försäkringsbolagets förpliktelser. 

Försäkringsbolagets ansvar är i dessa situationer subsidiärt; finns möjlighet att vända 

sig direkt mot den försäkrade är det den vägen som skadelidanden i huvudsak ska gå. 

Kan skadelidanden inte kan vända sig mot den försäkrade krävs att två rekvisit är 

uppfyllda för att försäkringsbolagets subsidiära ansvar ska aktualiseras. Det första 

rekvisitet – försummelserekvisitet – innebär att ansvaret inträder när skadan orsakats 

av grov vårdslöshet, när en säkerhetsföreskrift har överträtts eller när den försäkra-

des räddningsplikt har försummats. Till följd därav spelar det roll för det subsidiära 

ansvaret vilken av biförpliktelserna som den försäkrade överträtt.  Det andra rekvisi-

tet – obeståndsrekvisitet – betyder att den försäkrade ska sakna möjlighet att själv 

ersätta skadan.15 Kravet på obestånd hos den försäkrade är mindre kvalificerat än det 

obeståndsrekvisit som finns i 9:7 st 1. Eftersom försäkringsbolagets ansvar är subsi-

diärt ankommer det på den skadelidande att visa att förutsättningar för direktkrav 

föreligger. Skadelidanden måste bevisa att ersättningsanspråken mot den försäkrade 

har misslyckats, exempelvis genom att utmätningsförsök utförts utan framgång.16 Är 

både försummelse- och obeståndsrekvisitet uppfyllda har skadelidanden möjlighet att 

rikta direktkrav enligt 9:7 st 2, brister något av rekvisiten saknar å andra sidan skade-

lidande förutsättningar att rikta ett sådant anspråk.17 

En jämförelse mellan dagens reglering och dess föregångare påvisar att reglering-

en har förenklats en hel del. Kravet på att försäkringstagaren ska ha en innestående 

fordran är borttagen vilket ger skadelidanden större möjligheter till direktkrav. Dess-

utom är kravet borta att skadelidanden måste få rätten överlåten vilket även det öpp-

nar upp möjligheterna. 

2.3 Direktkravsreglernas funktion 

Som nämnts tidigare är FAL i huvudsak uppbyggd på relationen mellan försäkrings-

tagaren och försäkringsbolaget. Intressen som talar för att skadelidanden ska ha en 

möjlighet att direkt kräva ett försäkringsbolag finns dock och därför anses reglering-

                                                
15 Prop. 2003/04:150 s 425. 
16 A a s 479. 
17 Johansson, S och van der Sluijs, J, SvJT 2006 s 79. 
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en kring direktkrav vara nödvändig. Syftet som grundar regleringen är dock till viss 

del beroende av vilken del av bestämmelsen som tillämpas. Syftena kan därmed skil-

jas åt beroende på vilken av grunderna i FAL 9:7 som direktkravsrätten baseras sig 

på. Däremot finns ett gemensamt syfte med direktkravsrätten som gäller oberoende 

av på vilken grund den görs gällande; nämligen att denna förenklar skadelidandens 

möjlighet till skadestånd.18 På vilket sätt skadelidandens ersättningsmöjligheter för-

enklas behandlas nedan i samband med syftet bakom direktkravsrätten i olika situa-

tioner. 

Den första situationen som berör fallet med obligatorisk ansvarsförsäkring knyter 

an med det syfte som finns att ålägga en skyldighet att inneha en ansvarsförsäkring.19 

Obligatorisk ansvarsförsäkring föreligger för vissa yrkesgrupper där en speciell risk 

kan identifieras. En ansvarsförsäkring tecknas i försäkringstagarens intresse mot ett 

ansvar för en skada som kan uppkomma för någon i dennes verksamhet.20 Detta 

innebär att försäkringstagaren tecknar försäkringen i vetskap om att ersättningsskyl-

digheten för en viss skada redan är tillgodosedd. Med andra ord tecknas ansvarsför-

säkringen inte i skadelidandens intresse trots att det är denne som i slutändan får 

försäkringsersättningen. I normala fall innebär detta att två anspråk på ersättning 

väcks; dels skadelidandens anspråk mot skadevållaren och dels den försäkrades mot 

sin försäkringsgivare.21 Själva ansvarsförsäkringen i sig är för det mesta ett tillräckligt 

skydd och därför bör det i de flesta situationer räcka att skadelidanden vänder sig till 

skadevållaren, som i sin tur använder sin ansvarsförsäkring och låter sitt försäkrings-

bolag göra prövningen om ersättning ska utges eller inte. I andra situationer är det 

dock inte tillräckligt och därför finns möjligheten till direktkrav. I propositionen till 

den nya försäkringsavtalslagen diskuteras risken med att skadevållaren inte kompen-

serar skadan, för vidare skadelidandens begäran om ersättning från ansvarsförsäk-

ringen eller ens anger att en ansvarsförsäkring finns och i dessa situationer skulle 

skadelidanden – utan den möjlighet som nu finns i FAL 9:7 st 1 – sakna rätt att vän-

                                                
18 van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 93 f. 
19 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 390. 
20 van der Sluijs, J, Professionsansvarsförsäkring, s 67. 
21 Zackariasson, L, Direktkrav, s 222. 
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da sig direkt mot försäkringsbolaget.22 Genom direktkravsrätten slipper skadelidan-

den vara beroende av handlande på den försäkrades sida och möjliggörs härigenom 

att själv styra över sitt ersättningsanspråk. En annan situation skulle även kunna in-

träffa i de fall som försäkringsbolaget invänder och menar att skadan inte omfattas 

av ansvarsförsäkringen. Utan dagens reglering skulle skadelidanden sakna möjlighet 

att starta en process och hävda motsatt ståndpunkt. Dessutom poängteras ansvars-

försäkringens betydelse för vår tids skadeståndsrätt och den verkan det har för tvis-

ter av detta slag. Laila Zackariasson för en diskussion kring direktkravsrätt vid obli-

gatorisk ansvarsförsäkring som belyser det speciella anspråksförhållande som före-

ligger i dessa situationer.23 Diskussionen kretsar kring den äldre upplagan av FAL 

men de intressen som diskuteras är aktuella även idag. Zackariasson poängterar att 

det teoretiskt föreligger två anspråksförhållanden, som tidigare presenterats, dels det 

mellan skadelidanden och skadevållaren; samt det mellan försäkringstagaren och för-

säkringsgivaren. Försäkringstagaren försäkrar i rena ordalag sitt eget intresse att und-

gå att betala ur egen ficka för en viss potentiell skada. Men detta intresse blir till ska-

delidandens fördel i och med att det är dennes skada som blir ersatt. Därmed har 

anspråksförhållandena ett väldigt nära samband – och detta nära samband aktualise-

rar frågan om en direktkravsrätt mellan skadelidanden och försäkringsgivaren. Ovan 

beskrivna förhållande har även uttryckts som att direktkravet utgör en produkt av 

skadeståndsförhållandet mellan skadelidanden och skadevållaren; samt försäkrings-

förhållandet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.24 Med detta sagt finns 

en poäng med att rättfärdiga en direktkravsrätt på grund av det speciella förhållandet 

mellan skadelidanden och försäkringsbolaget i fall av just obligatorisk ansvarsförsäk-

ring.  

De andra situationerna som regleras i FAL 9:7 behandlar istället omständigheter 

som har att göra med den försäkrades möjlighet att själv utge ersättning. Därmed 

avser direktkravet att skydda skadelidandes anspråk på full ersättning och rätten att 

                                                
22 Prop. 2003/04:150 s 229 f. 
23 Zackariasson, L, Direktkrav, s 222 f. 
24 Johansson, O och van der Sluijs, J, SvJT 2006 s 75. 
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rikta ett direktkrav är under dessa omständigheter den enda möjliga vägen till detta.25 

Resonemanget grundar sig på uttalanden i prop. 2003/04:150 s 230 om att rätten till 

direktkrav inskränks till att gälla vid situationer med obligatorisk ansvarsförsäkring 

samt ”i vissa fall då det står klart att den ansvarige inte kan betala skadeståndet”. Re-

sonemang om ansvarsförsäkringens betydelse för skadelidandens intresse av ska-

destånd gör sig gällande även i dessa situationer.  

2.4 Direktkravets omfattning 

I inledningen till detta avsnitt konstaterades att skadelidanden, även utan att direkt 

omfattas av försäkringsavtalet, ändå omfattas av dess begränsningar. Samma tanke-

sätt genomsyrar vad skadelidanden kan kräva genom sitt direktkrav. Skadelidanden 

kan aldrig kräva mer direkt av försäkringsbolaget än av skadevållaren och är det så 

att partiell ersättning redan utgetts ska den avräknas det som skadelidanden får ge-

nom sitt direktkrav. Den summa som ersättningen består av bestäms av skadestånds-

rättsliga regler tillsammans med det som avtalats i försäkringsavtalet.26 Genom detta 

sätter försäkringsavtalet ramen för vad ersättningen omfattar samt dess storlek. 

2.5 Kommentar  

Vid en läsning av lagtext i kombination med dess förarbeten framstår direktkravets 

yttersta funktion vara att skydda skadelidandens intressen. I fallen med obligatorisk 

ansvarsförsäkring blir det extra tydligt just på grund av det speciella skydd som en 

sådan försäkring ger. Vad gäller diskussionen om skadelidandens intresse till ska-

destånd är det ett syfte bakom möjligheten att rikta sig direkt mot ett försäkringsbo-

lag som funnits länge. Trots att syftet diskuterats under lång tid fyller det fortfarande 

sin funktion under de omständigheter som lagregeln reglerar. Det första intrycket av 

direktkravets syfte kommer nedan att ställas mot angränsande rättsfrågor samt praxis 

på området. Genom att se direktkravet från andra perspektiv än enbart i sitt egna 

sammanhang utvecklas direktkravets praktiska funktion – och kommer möjligtvis 

                                                
25 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 121. Se även van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvars-
försäkring, s 92 f som beskriver den begränsade möjligheten att gå utmätningsvägen i situationer 
som regleras i FAL 9:7 st 2. 
26 Prop. 2003/04:150 s 479 f. 
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innebära att dess syften samt dess funktion blir annat än vad en första anblick ger 

sken av. 

3. Regressrätt och subrogation 

Trots att denna uppsats handlar om direktkrav så aktualiserar följande praxisgenom-

gång vad som styr försäkringsbolagets andra möjligheter till återkrav, med andra ord 

regressrätt och subrogation. Därför är en genomgång av dessa regler nödvändig. 

Spörsmål kring direktkrav ligger dessutom i nära anslutning till frågor gällande re-

gressrätt och subrogation, vilket gör genomgången naturlig i sammanhanget.  

Regressrätt innebär att ett försäkringsbolag övertar försäkringstagarens rätt att 

kräva en skadevållare efter att försäkringsbolaget ersatt försäkringstagarens skada 

som skadevållaren orsakat.27 Rätten till regress ligger i gränslandet mellan försäk-

ringsrätt och skadeståndsrätt. Jan Hellner förklarar att det viktigaste med regressrätt 

ur ett försäkringsrättsligt perspektiv är att tillvarata försäkringstagarens skydd enligt 

försäkringen. För skadeståndsrättslig del ska regressrätten istället tillvarata det pre-

ventiva och reparativa syftet; samt vara kostnadsplacerande.28 Möjligheten för ett 

försäkringsbolag att inträda i den försäkrades rätt till skadestånd regleras i FAL 7:9. 

Regressrätt enligt lagregeln förutsätter att skadan täcks av försäkringen samt att den 

blivit ersatt av försäkringsbolaget. Genom denna reglering ges försäkringsbolaget rätt 

att kräva tillbaka utgiven ersättning från skadevållaren eller dess försäkringsbolag 

genom att överta skadelidandens rätt enligt skadeståndsrättsliga regler. Försäkrings-

bolaget har därmed i egenskap av försäkringsgivare ingen egen rätt utan rätten här-

leds från försäkringstagarens rätt.29 Genom att rätten hämtas från försäkringstagaren 

är det dennas rätt som bestämmer vad som kan krävas genom regressanspråket. 

Möjligheten till regress kan dock förhindras om försäkringsbolagen sinsemellan har 

annan överenskommelse enligt regressrättsavtal. Regressrätten gäller för ett försäk-

                                                
27 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 277 och Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 334 f. 
28 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 277. 
29 Hellner, J, Försäkringsgivarens rätt till regress, s 10 f. 
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ringsbolag även vid ansvarsförsäkring, trots att ingen typisk sakskada har skett.30 

Hellner påpekar dock i sammanhanget att viss skillnad föreligger mellan förhållandet 

att en försäkring täcker en viss typ av skada för skadelidanden och förhållandet att 

försäkringen täcker skadeståndsskyldighet för försäkringstagaren.31 Oavsett skillna-

den gäller dock regressrätt på situationen.  

Subrogation kan förklaras som en del av rätten till regress där subrogationen be-

står av att försäkringsbolaget inträder i rätten gentemot skadevållaren.32 Fordran har 

samma innehåll som om skadelidanden själv krävt skadevållaren men i och med att 

försäkringsbolaget utger ersättning till skadelidanden träder detta in i skadelidandens 

rätt som en ny borgenär.33 I NJA 2013 s 233 förklarar HD förhållandet mellan re-

gressrätt och subrogation som att regressrätten hämtas från skadelidanden och att 

bolaget inträder eller subrogeras i hans eller hennes rätt till skadstånd. Regressrätt 

och subrogation går därmed hand i hand eftersom subrogationen är en del av rätten 

till regress.  

4. Praxis 

Nedan följer en genomgång av för uppsatsen relevanta rättsfall. En genomgång av 

praxis möjliggör en mer praktisk och fördjupad förståelse för de argument som gör 

sig gällande vid rätten till direktkrav. Det mest belysande fallet för denna uppsats är 

NJA 2013 s 233. Eftersom mycket av min diskussion kommer att kretsa kring en 

analys av detta behandlas det för sig i avsnitt 5. Rättsfallen i detta avsnitt är sådana 

där HD:s argumentationslinjer är intressanta för frågor kring direktkrav. Rättsfallen 

kommer till en början att presenteras och kommenteras var för sig för att sedan ana-

lyseras gemensamt i ett avslutade avsnitt.  

                                                
30 Hellner, J, Försäkringsgivarens rätt till regress, s 93. 
31 A a s 93. 
32 A a s 7. 
33 Andersson, H, Direkt och subrogerad direktkravsrätt. 
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4.1 NJA 1993 s 222 

HD ställdes inför frågan om det går att överlåta en rätt till ersättning enligt en an-

svarsförsäkring. I fallet hade en mjölkproducent köpt en mjölkningsanläggning av ett 

företag som hette Fullwood Norden AB (Fullwood). Fullwood hade en företagsför-

säkring hos Länsförsäkringar Skaraborg som bland annat omfattade ett produktan-

svar. Efter att Fullwood gått i konkurs yrkade mjölkproducenten ersättning från 

Länsförsäkringar för produktansvarsskador i samma utsträckning som Fullwood 

skulle ha haft gentemot försäkringsbolaget.  Mjölkproducentens kor hade nämligen 

drabbats av försämrad juverhälsa vilket lett till att produktionen av mjölk hade för-

sämrats. Detta anmäldes till Fullwood, men då hade bolaget redan gått i konkurs 

varför mjölkproducenten istället vände sig till Länsförsäkringar (att vända sig till 

konkursboet verkade chanslöst). Mjölproducenten och Fullwood hade överens-

kommit att Fullwood ”överlåtit sina anspråk mot försäkringsgivaren, innefattande 

rätten till försäkringsersättning” till mjölkproducenten. Frågan i målet var om rätten 

till försäkringsersättning kunde överlåtas på detta sätt. 

HD konstaterar till en början att ingenting förhindrar ett borgenärsbyte. Ett bor-

genärsbyte kan endast förhindras om särskilda omständigheter föreligger. Under de 

omständigheter som förelåg i rättsfallet menar domstolen att det saknas anledning att 

inte godta att en försäkringstagare efter en skada som omfattas av försäkringen över-

låter sin rätt till ersättning på grund av just ansvarsförsäkringen som annars kan till-

komma denne. Efter detta lägger domstolen till att rätten till ersättning enligt försäk-

ringsavtalet kan vara beroende av att den försäkrade medverkar till utredningen. Till 

sist poängteras att en förvärvare aldrig får bättre rätt än en överlåtare. Genom detta 

godkände domstolen Fullwoods överlåtelse av rätten till försäkringsersättning och 

mjölkproducenten medgavs rätt att kräva Länsförsäkringar på ersättning för pro-

duktskada. Den naturliga fråga som fallet väcker är på vilken grund HD ansåg det 

vara befogat att godkänna en överlåtelse av rätten till försäkringsersättning. Svaret 

ges av Bertil Bengtsson som förklarar att rätten till överlåtelsen i rättsfallet baserades 

på obligationsrättsliga grunder. 34  Med andra ord behövde domstolen inte tillämpa 

                                                
34 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 391. 
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motsvarande dagens reglering kring direktkrav. Detta var dock inte nödvändigt i fal-

let eftersom frågan formulerats om en rätt till försäkringsersättning kunde överlåtas. 

I slutändan fick dock överlåtelsen samma effekt som om mjölkproducenten tiller-

känts en rätt att direkt vända sig till försäkringsbolaget eftersom han då hade kunnat 

kräva försäkringsbolaget direkt istället för att han som i fallet tagit över denna rätt 

från någon annan. Eftersom situationerna i slutändan är likvärdiga bör HD:s utta-

landen i domen vara bärkraftiga även idag vid frågor som kretsar kring direktkrav. 

Den viktigaste lärdomen från fallet är därmed att ingenting förhindrar att den försäk-

rade överlåter sin rätt enligt en ansvarsförsäkring till någon annan.  

4.2  NJA 2012 s 584 

NJA 2012 s 584 ställde HD inför frågan om förhållandet mellan trafikskadelag 

(1975:1410) (TSL) och järnvägstrafiklag (1985:192) (JärnvL). Ett tåg och en lastbil 

kolliderade och genom detta orsakades omfattande personskador. Orsaken till ska-

dan var att en lastbilschaufför genom grov vårdslöshet vållat skada genom att lämna 

en lastbil med tillhörande släp på spåret, trots att bommar på bägge sidor var ned-

fällda för att skydda tågets genomfart. På grund av de omfattande skador som olyck-

an orsakade har SJ (som ägare av tåget) ersatt skadorna enligt regleringen i JärnvL. SJ 

riktar på grund av detta anspråk gentemot försäkringsgivaren som i detta fall var 

Trygg-Hansa enligt regler i TSL. I TSL 19 § regleras rätten till subrogation för den 

som utgett ersättning för skada till följd av trafik. Rätt till regress från trafikförsäk-

ringen föreligger dock inte om ersättning kan krävas åter från skadevållaren enligt 20 

§. Den sistnämnda lagregeln får till följd att skada som vållats uppsåtligen eller ge-

nom grov vårdslöshet ska ersättas av skadevållaren och inte genom trafikskadeer-

sättning. Den som tillhandahåller trafikförsäkringen får här möjlighet att rikta an-

språk mot skadevållaren. Trygg-Hansa menar dock att de inte är skyldiga att ersätta 

SJ för utgivet skadestånd eftersom lastbilschauffören agerat med grov vårdslöshet. 

Med andra ord vill de använda den grova vårdslösheten inte bara gentemot skadevål-

laren utan även gentemot den som utgett ersättning, i detta fall SJ. 

HD börjar med att konstatera att SJ har trätt in i den rätt som skadelidanden har 

till trafikskadeersättning genom ersättningen som utgetts. TSL 19 § andra meningen 
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gör emellertid att subrogation inte gäller om ersättning kan krävas åter från den ska-

deståndsskyldige själv. Denna omständighet försöker Trygg-Hansa använda för att 

undgå ersättningsansvar gentemot SJ. HD klargör dock att TSL 20 § ger försäkrings-

givaren (Trygg-Hansa) rätt att rikta återkrav mot en skadeståndsskyldig (lastbils-

chauffören) som framställer återkrav enligt 19 §. Därtill poängteras att det inte finns 

något som pekar på att exempelvis grov vårdslöshet hos en helt annan skadevållare 

skulle förhindra den som utgett skadestånd att kräva försäkringsgivaren. Skulle ovan-

stående situation accepteras skulle det bli avgörande för vem som får stå för ersätt-

ningen var skadelidanden riktar sitt anspråk. Detta är enligt HD konsekvenser som 

inte varit avsedda. Därför är TSL 20 § inte tillämplig i målet och SJ:s talan ska bifal-

las.  

Rättsfallet har behandlats av Håkan Andersson i artikeln med titeln ”Trafikskade-

ersättningsansvar och skadeståndsansvar – rättsliga möten och konsekvenser”.35 An-

dersson belyser HD:s ställningstagande att det avgörande för det slutliga ersättnings-

ansvaret inte kan vara beroende av mot vem den skadelidande riktar sitt ersättnings-

anspråk. En sådan slumpfaktor ska inte få väga tyngre än ändamålet bakom det aktu-

ella ersättningssystemet.36. Den viktigaste lärdomen från fallet är därmed HD:s klar-

görande att slumpen inte ska få styra var den slutliga kostnaden placeras. Detta lig-

ger, precis som Andersson poängterar, i linje med de ändamål som ligger bakom re-

gleringen. Skulle HD inte dömt på sättet de gjorde hade syftet med lagreglerna gått 

förlorad. Detta tydliggör vikten av att utreda olika regleringars syfte om de samman-

träffar för att hitta den mest lämpliga lösningen.  

4.3 NJA 2012 s 685 

Rättsfallet aktualiserade frågan om en skadelidande har möjlighet att för samma ska-

da både uppbära ersättning från en trygghetsförsäkring samt trafikskadeersättning. 

En kvinna som var på väg till jobbet ramlade och bröt foten. Skadan föranleddes av 

att kvinnan, som väntade på skjuts till arbetet, såg en traktor som körde i hennes 

                                                
35 Publicerad den 19:e oktober 2012 på InfoTorg Juridik. 
36 Andersson, H, Trafikskadeersättningsansvar och skadeståndsansvar – rättsliga möten och konse-
kvenser. 
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riktning på trottoarkanten. Kvinnan som var rädd för att bli påkörd tog ett kliv ned 

på vägen för att förhindra en skada men halkade och föll. Ersättning lämnades från 

en trygghetsförsäkring som fanns genom arbetet. Frågan i fallet var om skadan ut-

över ersättning från en trygghetsförsäkring även kunde ersättas enligt TSL. 

Till att börja med diskuterar HD förhållandet mellan trafikförsäkring och trygg-

hetsförsäkring. Där konstateras att situationerna när dessa två försäkringar samman-

faller är få på grund av att trygghetsförsäkringen är underordnad trafikskadeersätt-

ning under omständigheter som i fallet. Men försäkringarna sammanfaller ändock 

när ersättning först utges från trygghetsförsäkringen. HD synliggör därefter samban-

det mellan TSL 9 § och skadeståndslag (1927:207) (SkL) 5:3. SkL:s regler kring av-

räkning tar inte explicit upp ideella skador. Däremot uppmärksammar HD utgångs-

punkten för skadeståndsersättning att den skadelidande ska försättas i samma eko-

nomiska situation som om skadan inte inträffat. Detta ger uttryck för att principer 

vid beräkning av skadestånd bör användas som varken leder till över- eller under-

kompensation.  Efter denna utredning går HD vidare till frågan om det är så att SkL 

5:3 förhindrar avräkning av ideell skada. Slutsatsen av denna blir att SkL 5:3 inte 

hindrar att avräkning sker även i andra fall än vad lagen anger. Med andra ord kan 

ersättning för en ideell skada avräknas trots att skadetypen inte omfattas av lagregeln. 

Därtill återger HD den allmänna uppfattningen i doktrin att skadestånd och trafik-

skadeersättning inte kan utges samtidigt. HD kommer fram till att trots att det rör 

ersättning från två försäkringssystem, och inte skadestånd, så aktualiseras skade-

ståndreglerna i och med att bägge regelverken anger att ersättningen ska bestämmas 

enligt skadeståndsrättsliga regler. Detta får till följd att ersättning från trygghetsför-

säkring ska avräknas från trafikskadeersättning som utgår för samma skada. Skulle 

HD kommit till ett annat slut hade det precis som i NJA 2012 584 inneburit att det 

varit avgörande för skadelidandens ersättningsmöjlighet var det första ersättningsan-

språket riktas. Detta beror på att ersättning från trygghetsförsäkringen är underord-

nad trafikskadeersättning enligt klausul i försäkringsvillkoren. Ovanstående får till 

följd att om kvinnan riktat sitt första anspråk mot skadevållarens trafikförsäkring så 

hade hon förlorat möjligheten att använda trygghetsförsäkringen. Skulle kvinnan 
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genom att styra sitt första anspråk mot trygghetsförsäkringen kunnat tillskansa er-

sättning även från TSL hade det lett till ett märkligt resultat. Försäkringstyperna är så 

konstruerade att dubbel ersättning inte ska kunna utgå varför en möjlighet att kring-

gå detta inte är önskvärd. Samma resonemang som kring NJA 2012 s 584 gör sig 

därmed gällande även här; slumpen ska inte få vara så betydande att den blir avgö-

rande för den slutliga kostnadsplaceringen och de ändamålsskäl som ligger bakom en 

reglering ska få fullt genomslag. 

4.4 Gemensam analys 

Rättsfallet från 1993 är kanske mest träffande för resonemanget kring en rätt till di-

rektkrav. Trots att det inte alls talas om en rätt att direkt rikta ett anspråk mot ett 

försäkringsbolag får borgenärsbytet i fallet samma effekt som en direktkravsrätt. 

Även om HD egentligen endast medgav en rätt till cession genom att inte hitta sär-

skilda omständigheter som talade emot ges det betydelsefulla svaret att ersättning 

från en ansvarsförsäkring faktiskt kan komma annan till fång än den försäkrade själv. 

Rättsfallen från 2012 är belysande ur den aspekten att en återkommande argu-

mentationslinje från HD kan utläsas. Ändamålsskälen som ligger bakom en reglering 

gavs i bägge fallen en avgörande betydelse. Dessa ändamål spelade ut möjligheten att 

låta rena tillfälligheter avgöra målens utgång. Även om det kan verka ganska själv-

klart att slumpen inte ska få avgöra så är HD:s domskäl intressanta eftersom de påvi-

sar vilken metod som ska användas vid lösning av liknande fall. Metoden vid fråge-

ställningar liknande dem i fallen är då att beakta ändamålen bakom regleringen för 

att försöka finna den mest lämpliga lösningen. Dessutom påvisar fallen att den er-

sättningsstruktur som finns lagreglerad inte ska frångås.  

5. NJA 2013 s 233 

Under 2013 fick domstolen anledning att ta upp frågan kring direktkravets gränser. 

Partsrelationen i fallet var så pass speciell att frågan om vilka intressen som grundar 

rätten till direktkrav ställdes på sin spets. Fallet väckte frågan om möjlighet finns för 
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ett försäkringsbolag att överta rätten till direktkrav från en skadelidande.  I fallet 

drabbades en skola av brand. Branden utlöstes genom att två flickor tände eld på en 

buske intill skolan som spred sig och drabbade skolbyggnaden. Skolan var egen-

domsförsäkrad hos Länsförsäkringar som med anledning av skadan betalade ut ett 

försäkringsbelopp på 5,9 miljoner kronor till Grästorps kommun som ägare av sko-

lan. I enlighet med ovan angivna reglering om regressrätt och subrogation inträdde 

Länsförsäkringar i Grästorps kommuns rätt till skadestånd med anledning av skadan. 

Länsförsäkringar hävdade att en av flickorna genom grov vårdslöshet vållat skadan. 

Flickan omfattades i sin tur av en hemförsäkring innefattande ansvarsförsäkring hos 

Trygg-Hansa. Som känt reglerar 4:9 st 2 FAL att ansvarsförsäkringsgivaren, i fall 

som inte berör en obligatorisk ansvarsförsäkring, endast är skyldig att lämna ersätt-

ning i den utsträckning som den försäkrade saknar möjlighet.  Länsförsäkringar me-

nade att flickan själv inte hade ekonomisk möjlighet att stå för kostnaden och riktade 

därför ett krav direkt mot Trygg-Hansa. Länsförsäkringar ville att Trygg-Hansa skul-

le stå för utgiven försäkringsersättning upp till den gräns som täcks av ansvarsförsäk-

ringen. Trygg-Hansa menade i sin tur att Länsförsäkringar saknade rätt att rikta ett 

direktkrav eftersom försäkringsbolaget inte är skadelidande på det sätt som anges i 

FAL 9:7. Med andra ord hävdade Trygg-Hansa att förutsättningarna enligt reglering-

en kring direktkrav inte var uppfyllt. Rätten till direktkrav täcker även företagsförsäk-

ringar enligt FAL 8:19. Fallet skiljer sig från den normala situation som FAL 9:7 st 2 

tillsammans med 4:9 st 2 uppställer genom att Länsförsäkringar istället för den reella 

skadelidande endast har tagit över det intresse som finns att kräva ett försäkringsbo-

lag direkt. Knäckfrågan för HD att ta ställning till var därför om en skadelidandes 

försäkringsbolag kan överta rätten till direktkrav.  

HD börjar med att redogöra för regleringen i FAL och konstaterar därefter att 

någon säker slutsats utifrån lagtext inte kan dras, trots att lagtexten använder uttryck 

som ”den försäkrades rätt till skadestånd” och ”skadelidande”.  HD menar att dessa 

formuleringar generellt vänder sig till den försäkrade och dennes försäkringsbolag; 

och att lagtexten i detta sammanhang inte tar hänsyn till att även den skadelidande 

har en försäkring. En utredning av förarbetena till regleringen om direktkrav ger 
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grund för domstolens ställning att det inte finns någonting som hindrar en direktta-

lan som utformats på ett sätt som i fallet. Istället är rätten till direktkrav enligt pro-

positionen riktad till alla skadelidande. Det finns därmed ingenting i lagens förarbe-

ten som säger att en talan enligt reglerna kring direktkrav såsom den utformats i fal-

let velat förhindras. Eftersom varken lagtextens ordalydelse eller dess förarbeten ger 

vägledning för en lösning vänder sig domstolen istället till allmänna principer om 

subrogation. Möjligheten till subrogation får enligt HD till följd att det försäkrings-

bolag som betalat ut försäkringsersättning övertar rätten till direktkrav. Detta beror 

på att subrogationen får genomslag genom att rätten till direktkrav överlåts. Tills sist 

belyser HD att ett motsatt slut hade fått en märklig konsekvens eftersom avgörande 

då skulle bli vem som skadelidande framställer sitt anspråk mot.   

5.1 Följden av NJA 2013 s 233 

HD ger det tydliga svaret att reglerna kring direktkrav även kan gälla för en fjärde 

part, ett försäkringsbolag, genom att detta tar över rätten att föra en direkttalan från 

en skadelidande. Omständigheterna i fallet var sådana att de träffades av regleringen i 

FAL 8:19, 9:7 st 2 tillsammans med 4:9 st 2 efter fullgjord subrogation. Ovan disku-

terades varför en möjlighet till direktkrav finns och slutsatsen blev att det hänger 

samman med skadelidandens möjlighet till full ersättning från en ansvarsförsäkring 

när skadevållaren inte själv kan stå för kostnaden. Uttalandena i propositionen ger 

därför sken av att regleringen är till för att skydda skadelidanden. Men - som i detta 

fall – när skadelidanden redan fått ersättning öppnade HD ändå upp för möjligheten 

för ett försäkringsbolag att träda in i denna rätt. Detta väcker naturligtvis frågan om 

varför. Som jag ser det finns det två perspektiv att diskutera direktkravet utifrån. Det 

första är att betrakta direktkravet som ett skydd för skadelidanden och det andra är 

att se direktkravet som en möjlig väg att placera en kostnad för en skada. Eventuellt 

finns ett tredje alternativ, som kanske inte kan användas generellt men åtminstone 

under omständigheter som i 2013-års fall. Det perspektivet är att se överlåtelsen av 

rätten till direktkrav som ett vanligt borgenärsbyte. Genom att betrakta situationen 

som ett ordinärt byte av borgenär blir dock frågan kring direktkravets syfte ändå ak-
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tuell eftersom det kan ha inverkan på regleringens ändamål. Dessa perspektiv kom-

mer att utvecklas och behandlas var för sig nedan. 

5.1.2  Direktkrav som ett skydd för skadelidanden 

Uttalanden i propositionen föranleder synsättet på direktkravet som ett skydd för 

skadelidanden. Detta hänger samman med ansvarsförsäkringens speciella roll för 

möjligheten att utkräva skadestånd samt genom att de situationer som räknas upp i 

FAL 9:7 ger antydan om att skadelidandens möjlighet till ersättning utan rätten till 

direktkrav skulle gå förlorad. Detta synsätt behandlas även av HD i 2013-års fall. 

Men det som inte sägs i lagtext är att skadelidanden oftast själv har en försäkring 

som täcker skadan. Genom den egna försäkringen blir skadelidandens intresse av 

skadereglering tillgodosett. Under omständigheter som i rättsfallet där skadelidanden, 

Grästorps kommun, fått ersättning för skadan genom sin försäkring hos Länsförsäk-

ringar skulle det med argument som berör skadelidandens behov av skydd saknas 

anledning med en rätt till direktkrav. Detta på grund av att skadan redan blivit ersatt. 

Men å andra sidan är det ju skadevållaren som ska stå för skadan han orsakat och 

befintligheten av egen försäkring är inte i alla fall avgörande för möjligheten att få 

skadestånd. Trots detta omfattas omständigheterna i fallet av regleringens ordalydel-

se i 9:7 st 2 – skadelidanden har inte fått ersättning utgiven av den försäkrade. Lag-

text besvarar däremot inte vilken betydelse en försäkring på skadelidandens sida har; 

vilket hänger samman med frågan vad detta innebär för försäkringsbolaget som beta-

lat ut försäkringsersättning. HD tar som nämnt i 2013-års fall upp omständigheten 

att skadelidanden har en egen försäkring. Denna omständighet behandlas i samband 

med att lagtext inte ger något uttryckligt svar. Inte heller något svar på frågan vilken 

inverkan det har för de intressen som grundar direktkravsrätten ges. Uppenbarligen 

är omständigheten inte tillräckligt för en slutsats att rätten till direktkrav skulle gå 

förlorad. Genom detta skapas bilden av att direktkravets yttersta funktion inte är att 

tillgodose skadelidanden intresse av full ersättning. Skulle den yttersta funktionen 

vara det saknas anledning att ge en rätt åt försäkringsbolaget att överta möjligheten. 

Fråga inställer sig därför om det i vissa situationer går att dra det så långt att påstå att 

direktkravet inte finns till för att skydda skadelidanden utan istället för att vara kost-
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nadsplacerande. Tanken kring kostnadsplacering innebär då att det är en tecknad 

ansvarsförsäkring som ska bära kostnaden och inte en av skadelidanden tecknad för-

säkring. Givetvis finns det situationer när skadelidanden saknar egen försäkring som 

täcker skadan och i dessa fall kan direktkravets funktion vara att möjliggöra att ska-

delidanden får rätt till full ersättning. Men i motsatt situation bör argumentet inte 

göra sig gällande med samma styrka. 

5.1.3  Direktkrav som en placering av kostnad 

Diskussionen kring att betrakta rätten till direktkrav som en placering av kostnad 

innebär att den försäkringsgivare som försäkrat skadan också ska ersätta den. Där-

igenom placeras kostnaden på ansvarsförsäkringen. Fallet från 2013 har bland annat 

diskuterats av Håkan Andersson i artikeln med rubriken ”Direkt och subrogerad 

direktkravsrätt”.37 Andersson förklarar att Länsförsäkringar tagit över skadelidandens 

intresse genom regress. Nästa steg blir sedan att försäkringsbolaget subrogeras in i 

rätten till direktkrav. Efter en genomgång av betydelsen av regressrätt och subroga-

tion poängterar Andersson att de olika återkravsreglerna i FAL finns till för att för-

dela risken på ett ändamålsenligt sätt. Han menar att tanken kring riskfördelning är 

fundamental för ett fungerade ersättningssystem. Med detta i bakhuvudet redogör 

han för sin ståndpunkt att var skadelidanden riktar sitt ersättningsanspråk inte får bli 

avgörande för vem som bär den slutliga kostnaden för skadan. Härigenom åter-

kommer tankar från rättsfallen från 2012 om att slumpen inte ska avgöra vem som 

slutligen ska bära kostnaden. Andersson menar vidare att systemet bör användas i 

linje med den ändamålsenliga riskplaceringen. Jag tolkar detta som att möjligheten till 

direktkrav åtminstone i 2013-års fall blev av sådan betydelse på grund av riskfördel-

ningen. Just denna risk, förenad med en kostnad, hade Trygg-Hansa tillhandahållit en 

försäkring för och därför ska de stå för den. Detta ligger dessutom i linje med den 

reglerade ersättningsstrukturen. Domen från 2013 ger i detta sammanhang uttryck 

för domstolens benägenhet att ta en ansvarsförsäkring i bruk. Trots att det i proposi-

tionens inges en känsla av att lagstiftningen finns till för att tillvarata intressen hos 

                                                
37 Publicerad den 7:e maj 2013 på InfoTorg Juridik. 
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skadelidanden så är det kanske inte oförenligt med en vilja hos lagstiftaren att an-

svarsförsäkringar ska täcka vissa typer av skador. Detta synsätt på 2013-års fall skulle 

innebära att överlåtelsen av skadelidandens rätt till direktkrav går över till försäk-

ringsbolaget eftersom en ansvarsförsäkring finns som ska täcka skadan. 

Försäkringsområdets utbredning är idag enorm. De flesta svenskar, både vad 

gäller privata hushåll och företag, är medvetna om att betydelsen av en försäkring 

när skadan inträffar är stor. Därför kan det i vissa sammanhang vara relevant att på-

peka att vår villighet att teckna försäkringar har gått utöver betydelsen av ska-

deståndsersättning. Det kan till och med påstås att det för de flesta inte spelar någon 

roll varifrån skaderegleringen kommer ifrån så länge den egna skadan blir ersatt. Be-

tydelsen av känslan av att den som gjort fel ska sota för det är kanske på väg att sud-

das ut. I detta sammanhang är försäkringar a och o. Försäkringar bidrar med en rela-

tivt enkelt skadehantering så länge skadan som inträffat täcks av försäkringen, skade-

lidanden blir oftast snabbt ersatt eftersom någon skadevållare inte behöver pekas ut 

och försäkringen bidrar till sist med trygghet för den försäkrade eftersom den ska 

finnas där när skadan inträffar. Dessa argument talar för att man faktiskt ska försäkra 

sig – och att de flesta faktiskt gör det. Sammantaget talar även detta för vikten av 

ekonomisk kanalisering mellan försäkringsbolag. Att försäkra sig och betala premie 

till ett visst försäkringsbolag innebär kanske att det bolaget även ska bära kostnaden. 

 

5.1.4  NJA 2013 s 233 – som ett exempel på borgenärsbyte 

Ett tänkbart sätt att betrakta HD:s bedömning av 2013-års fall är att konstatera att 

subrogation skett. Kanske är det onödigt att försöka utreda syftet bakom möjlighe-

ten till direktkrav för att förstå lösningen av fallet. Liksom i 93-års fall kunde en rätt 

till ersättning överlåtas. Skillnaden i det senare fallet är kanske bara den att rätten 

som försäkringsbolaget tog över från skadelidanden är reglerad i lag – medan cessio-

nen i det äldre fallet grundade sig på civilrättsliga grundsatser. Att överlåtelsen i fallet 

från 93 skedde uttryckligen bör kunna jämställas med att Länsförsäkringar uppfyllde 

skadelidandens ersättningsanspråk och klev därmed in i dennes anspråk på ersätt-

ning. I fallet uttalades även att möjligheten till borgenärsbyte endast kan förhindras 
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om särskilda omständigheter föreligger. Möjligtvis räknas det inte som en särskild 

omständighet att rätten för en skadelidande att rikta ett direktkrav finns reglerad i 

lag, vilket i sin tur inte förhindrar ett borgenärsbyte. Trots att vi kan konstatera att ett 

ordinärt borgenärsbyte skett blir ändå frågan kring direktkravets syfte aktuell. Anled-

ningen till detta är att syftet bakom direktkravet måste modifieras, åtminstone som 

de är uttryckta i propositionen, när det är ett försäkringsbolag som övertar rätten. I 

fall där subrogation sker till fördel för ett försäkringsbolag ligger det nära till hands 

att betrakta dess ändamål som kostnadsplacerande. Detta beror på att skadelidan-

dens intresse tillgodosetts genom att den egna försäkringen. Dessutom blir effekten 

av genomförd cession att kostnaden kan placeras på annan, vilket påvisar att direkt-

kravet som en kostnadsplacering är aktuell. 

5.2 Slutsats 

Möjligheten till direktkrav kan diskuteras från flera perspektiv. Perspektivet på di-

rektkravsrätten som ett skydd för skadelidandens ersättningsanspråk är inte aktuellt 

på NJA 2013 s 233 eftersom skadelidanden redan fått sin skada ersatt. Därför kan 

det under olika omständigheter vara skilda syften som leder till slutsatsen. Direktkra-

vet som ett skydd för skadelidande blir aktuellt i situationer när en ansvarsförsäkring 

gäller som den skadelidande vill få ersättning från och egen försäkring saknas. Denna 

situation kan betraktas som urtypen av direktkravsrätt och är även den som proposi-

tionen ger uttryck för. 2013-års fall framstår istället som ett typexempel på att regler-

na om regressrätt och direktkrav faktiskt kan kombineras; och är kanske den moder-

na versionen av direktkravsrätt. Samtidigt som reglerna kan kombineras visar även 

domen på en villighet hos domstolen att faktiskt nyttja en ansvarsförsäkring. Genom 

rättsfallet brukas en ansvarsförsäkring till förmån för en egendomsförsäkring. NJA 

2013 s 233 ger därmed uttryck för att direktkravet i modern tid ger möjlighet till 

kostnadsplacering. Följden av att direktkravsreglerna används för att placera kostna-

den efter en skada kommer att presenteras nedan. Innan så sker vidtas en jämförelse 

med norsk reglering för att genom ett komparativt perspektiv finna likheter och 

skillnader; möjligtvis även för att finna inspiration till ett alternativt betraktelsesätt på 

svensk inställning. 
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6. Komparativ studie med norsk reglering 

Under arbetet med den svenska regleringen kring direktkrav diskuterades möjlighe-

ten att göra rätten till direktkrav generell. En generell direktkravsrätt skulle innebära 

att skadelidanden skulle kunna rikta ett anspråk direkt mot en försäkringsgivare utan 

att ta hänsyn till de omständigheter som idag regleras i FAL 9:7. Fördelar med en 

generell direktkravsrätt är som tidigare diskuterats att det ger skadelidanden ett full-

gott skydd för sitt ersättningsanspråk. Försäkringsbolagen, bland andra, var starkt 

emot en generell rätt till direktkrav. De pekade på den risk som finns för försäkrings-

tagaren att stå utanför en uppgörelse med skadelidanden. Risken bestod bland annat 

i att försäkringstagaren fortfarande kunde vara bunden vid sin självrisk eller kunde få 

krav riktat mot sig från skadelidanden på kompletterande ersättning om det utgivna 

försäkringsbeloppet var för lågt.38 Att en generell direktkravsrätt inte reglerades har 

av många uppfattats som en nackdel. Förespråkarna för en generell direktkravsrätt 

menar bland annat att ansvarsförsäkringar möjliggör skadeståndsreglernas verkan i 

praktiken. Detta är extra viktigt – som tidigare presenterats – för skadelidandens 

möjlighet till ersättning.39 Intressekollisionen vid frågor kring direktkrav kan därmed 

i korthet beskrivas som att förespråkarna för möjligheten till direktkrav ser till intres-

set att ersätta skadelidanden. Motståndarna å andra sidan värnar om avtalet mellan 

försäkringsbolaget och den försäkrade; och vill inte äventyra relationen genom att 

obegränsat släppa in en tredje part i form av skadelidanden.40 I motsats till Sverige 

förutsätter Norges reglering en rätt till direktkrav. Rent praktiskt borde detta fungera 

även i Sverige eftersom befintligheten av ansvarsförsäkring även hos oss är utvecklad 

och omfattande.41 En jämförelse med norsk rätt tjänar i detta sammanhang till en 

utredning om vilka intressen som där ligger till grund för en generell direktkravsrätt 

och vad det skulle innebära för svensk del att ta efter modellen. Redogörelsen om 

                                                
38 Strömbäck, E, JT 2004/05 s 374. 
39 A a s 375. 
40 van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkringar, s 109. 
41 Strömbäck, E, JT 2004/05 a 375. 
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vad som gäller för norsk rätt bygger helt och hållet på den norska professorn Hans 

Jacob Bulls bok Forsikringsrett.42 

Regleringen kring direktkrav i Norge gäller precis som i Sverige för ansvarsför-

säkringar.43 Bull förklarar relationen där ansvarsförsäkringen gäller som ett treparts-

förhållande. Det första förhållandet kallas ersättningsförhållandet och gäller mellan 

skadevållaren och skadelidanden. Det andra förhållandet gäller mellan den försäkra-

de och dess försäkringsbolag, det vill säga försäkringsförhållandet. Det tredje benet 

är det som berör frågan om rätten till direktkrav; nämligen förhållandet mellan ska-

delidanden och försäkringsbolaget.44 Samma partsrelationer föreligger med andra ord 

i Norge som hos oss i Sverige. Norsk rätt gör däremot en åtskillnad mellan frivillig 

och obligatorisk ansvarsförsäkring; vad gäller den obligatoriska ansvarsförsäkringen 

är det upp till parterna i sitt försäkringsavtal att bestämma vilken rätt tredje man har. 

Vad som gäller för frivillig ansvarsförsäkring blir därmed främst av intresse vid en 

jämförelse med norsk rätt.  

Skadelidandens möjlighet att rikta ett direktkrav vid frivillig ansvarsförsäkring re-

gleras i Forsikringsavtaleloven av 16 juni nr 69 (fortsättningsvis norska FAL) § 7-6. 

Rätten för skadelidanden är generell och är inte beroende av någon omständighet på 

skadevållarens sida såsom direktkravsrätten är i Sverige. Anser inte försäkringsbola-

get att de är ersättningsskyldiga har skadelidanden möjlighet att väcka talan vid dom-

stol för att få saken prövad. Försäkringsbolaget har i sin tur möjlighet att väcka re-

gressanspråk gentemot skadevållaren.45 Innebörden av att norsk reglering utformats 

som generell är en valmöjlighet för skadelidanden; skadelidanden väljer att väcka 

anspråk mot skadevållaren eller försäkringsbolaget. Försäkringsbolagets ansvar är 

dock begränsat att gälla ersättningsanspråket och det inträder inte i den försäkrades 

konkursbo.46 Skadelidandens rätt att vända sig till försäkringsbolaget gäller vid alla 

typer av ansvarsförsäkringar med undantag för försäkringar som är knutna till en 

större näringsverksamhet där det kan avtalas att direktkravet endast aktualiseras vid 

                                                
42 Bull, Hans Jacob, Forsikringsrett, Universitetsförlaget 2008. 
43 Bull, H J, Forsikringsrett, s 541 f. 
44 A a s 542. 
45 A a s 546. 
46 A a s 547. 
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den försäkrades insolvens.47 Försäkringsbolaget och den försäkrade har en upplys-

ningsplikt gentemot skadelidanden om att en ansvarsförsäkring föreligger. Normalt 

får skadelidanden denna kunskap genom att fråga den försäkrade om relevant an-

svarsförsäkring finns. Den generella rätten till direktkrav som hägrar i Norge kan 

därmed betraktas som svensk motpol. Den svenska lagstiftaren har valt att begränsa 

möjligheten trots att liknande omständigheter vad gäller ansvarsförsäkringens bety-

delse föreligger. Eftersom vi har samma förutsättningar som Norge är det ingenting 

som egentligen rent praktiskt skulle förhindra en generell rätt även hos oss i Sverige. 

Precis som i Sverige rådde det oenighet i Norge om det var en fördel eller nack-

del att göra rätten till direktkrav generell. Rädslan för att sätta skadevållaren/den för-

säkrade och dess försäkringsbolag i en onödigt svår situation var stor. Därför är den 

norska lagens bestämmelser utformade för att i största möjliga mån motverka denna 

rädsla. En av farhågorna med en generell direktkravsrätt är risken för skadevålla-

ren/den försäkrade att en lösnings nås mellan skadelidanden och försäkringsbolaget 

utan att denne medverkar. Norska FAL innehåller därför skyddsbestämmelser för att 

tillvarata den försäkrades intressen.48 Skyddsbestämmelserna ålägger bland annat 

försäkringsbolaget att informera den försäkrade om en skadelidande riktar ett an-

språk direkt mot försäkringsbolaget. Genom detta ges den försäkrade möjligheten att 

yttra sig om situationen. Skyddsreglerna innebär därutöver att erkännanden som ges 

av försäkringsbolaget inte är bindande för den försäkrade.49 Rätten till en generell 

möjlighet att rikta direktkrav är även förknippad med risker för försäkringsbolaget.50 

Bland annat finns det en risk för att den försäkrade inte är samarbetsvillig och ger 

försäkringsbolaget den information som krävs för att göra en riktig bedömning. För 

att förhindra att så sker finns regler som ger försäkringsbolaget rätt att kräva att ska-

delidanden stämmer skadevållaren i samma fråga och genom detta blir även den för-

säkrade ställd inför rätta. En rädsla fanns därutöver för att skadelidande skulle väcka 

ett direktkrav mot försäkringsbolaget i ett land med annan ersättningskultur än i 

                                                
47 Norska FAL § 7-8. 
48 Bull, H J, Forsikringsrett, s 554 f. Norska FAL § 7-6. 
49 A a s 554 f. 
50 A a s 556 f. 
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Norge och att det i sin tur skulle innebära att rätten till direktkrav ”missbrukas”. 

Detta ledde till att möjligheten till direktkrav endast kan göras gällande i Norge.51 

Förhållandet mellan försäkringsbolaget och den försäkrade anses enligt allmänna 

rättsregler lösas genom att försäkringsbolaget har regressrätt gentemot den försäkra-

de.52 De risker som uppmärksammats av motståndarna till en generell rätt i Sverige 

har hanterats på ett skickligt sätt i Norge. Norges reglering ger därför skäl för påstå-

endet att de osäkerheter som finns förknippade med en generell möjlighet till direkt-

krav kan förmildras genom skyddsbestämmelser. Lagstiftningen kan därmed utfor-

mas på ett sätt som möjliggör att alla inblandades intressen tillgodoses. Att införa en 

generell rätt till direktkrav skulle medföra att situationen för skadelidande förenklas 

eftersom bedömningen av om situationen omfattas av någon av de uppställda situa-

tionerna som berättigar direktkravsrätt undgås. Genom detta skulle sannolikt fler 

ansvarsförsäkringar tas i bruk eftersom möjligheten att rikta ett krav mot försäk-

ringsbolaget förenklas. I och med att både den försäkrades och försäkringsbolagets 

intressen tillgodoses genom liknande skyddsbestämmelser som i den norska re-

gleringen sätts heller inte skadelidandes intressen i framkant. 

Ovanstående redogörelse visar förenklat hur regleringen i Norge ser ut. Redogö-

relsen ger svaret att den generella direktkravsrätten är resultatet av funktionen hos en 

ansvarförsäkring samt den speciella partsrelation som denna innefattar. Detta är i sin 

tur förenat med skyddsregler både för den försäkrade och för försäkringsbolaget – 

vilket innebär att allas intressen har tagits tillvara. Som redan poängterats ger Norges 

reglering skäl att ifrågasätta svensk lagstiftnings utformning kring frågan om direkt-

krav. Likheten med norska förutsättningar möjliggör en liknande reglering och än-

damålen bakom regleringen skulle genom en generell rätt få fullt genomslag. Dess-

värre har den svenska lagstiftaren låtit nackdelarna vägt tyngre än dess möjligheter; 

vilket lett till dess begränsade utformning. Norges hantering av potentiella risker bör 

öppna upp den svenska lagstiftarens ögon för att möjligheten finns att beakta allas 

intressen. Enligt norsk rätt är förhållandet mellan försäkringsbolaget och den försäk-

rad löst genom att bolaget har en regressrätt gentemot den försäkrade. Samma lös-
                                                
51 A a s 556 f. Norska FAL 7-6§. 
52 A a s 561. 
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ning gäller i Sverige och NJA 2013 s 233 är ett exempel på detta. Skulle möjligheten 

till direktkrav göras generell även i Sverige skulle det leda till att tanken om ända-

målsenlig riskplacering samt ekonomisk kanalisering skulle få full effekt – vilket i sin 

tur skulle bidra till att de bakomliggande ersättningsstrukturerna får genomslagskraft 

i praktiken. 

7.  Direktkrav och slutlig riskbärare 

HD:s resonemang i fallet från 2013 är resultatet av direktkrav kombinerat med för-

säkringsbolagets möjlighet till återkrav; vilket fick till följd att ansvarsförsäkringen 

skulle bära en del av den slutliga kostnaden. Direktkravet gäller i fall av ansvarsför-

säkring och tidigare i uppsatsen diskuterades att det har att göra med dels intresset av 

att skydda skadelidandens ersättningsmöjligheter och dels på grund av det speciella 

förhållande som föreligger vid ansvarsförsäkringar. I 2013-års fall placerade HD de-

lar av kostnaden för den skadade skolan på skadevållarens ansvarsförsäkring istället 

för på skolans egendomsförsäkring. Genom att direktkravsreglerna kan användas på 

ett kostnadsplacerande sätt har dessa fått en helt ny funktion. Eftersom försäkrings-

bolaget gavs möjlighet att använda direktkravsreglerna fick det även tillfälle att låta 

en ansvarsförsäkring bära en del av kostnaderna. Detta aktualiserar frågan om varför 

och vilka syftena är att låta en ansvarsförsäkring under dessa omständigheter bära en 

kostnad som egendomsförsäkringen faktiskt omfattar – vilket i praktiken kan inne-

bära att ansvarsförsäkringar får bära en, kanske obefogad, tung last. Motivet som 

ligger närmast till hands är tanken om att den som vållat skadan också ska ersätta 

den. I fallet fanns en utpekad skadevållare som omfattades av en ansvarsförsäkring 

vilket ”borde innebära” att dennes försäkring ska täcka åtminstone en del av kostna-

derna. Mot detta argument måste dock beaktas att en egendomsförsäkring förelåg 

vars syfte är att ersätta skador på egendom som försäkringen täcker. Egendomsför-

säkringens uppgift är som bekant att ersätta skolan för inträffad skada. Ändå ansåg 

HD att en del av den ekonomiska kanaliseringen skulle härledas till ansvarsförsäk-

ringen genom direktkravsrätten. I längden kan detta innebära - om allmänheten får 
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upp ögonen för den möjlighet som finns att rikta direktkrav mot en ansvarsförsäk-

ring – att andra typer av försäkringar mister en del av sitt syfte. Skulle direktkravet 

frekvent användas till kostnadsplacering skulle det i sin tur leda till att premierna för 

en ansvarsförsäkring skulle skjuta i höjden och kanske därav inte ingå som ett av 

försäkringsmomenten i en hemförsäkring. Ökar ansvarsförsäkringens betydelse som 

riskbärare så ökar även premien för densamma, vilket gör att ansvarsförsäkringen på 

försäkringsområdet som stort sätts i en helt ny position.  

Vill lagstiftaren att direktkravet ska användas som en kostnadsplacerare och på 

ett riskfördelande sätt är det en god idé att ta efter Norges generella utformning ef-

tersom det ökar chanserna både för skadelidanden samt för försäkringsbolag att ta 

rätten i bruk. NJA 2013 s 233 visar effekten av att kombinera möjligheten till re-

gressrätt/subrogation med reglerna om direktkrav och det är endast det första fallet i 

sitt slag. Skulle direktkravsrätten utformas som generell ökar möjligheten för försäk-

ringsbolagen att utnyttja återkravsreglerna i FAL för att placera kostnaden på en an-

svarsförsäkring i de fall detta är möjligt. Vid lagstiftningsarbetet med dagens re-

glering kring direktkrav kommenterades inte situationen som i 2013-års fall. Därför 

förutsågs inte effekten av att inte reglera en generell direktkravsrätt. 2013-års fall bör 

kunna användas som en motivering till att än en gång se över direktkravsreglerna 

eftersom fallet använder regleringen på ett nytt sätt som kan komma att äventyra 

ansvarsförsäkringens roll. Detta argument tillsammans med den förenkling det inne-

bär för den som vill ta direktkravsrätten i anspråk talar enligt mig för att Sverige bör 

införa en generell möjlighet att rikta ett direktkrav. 

8. Begränsningar av direktkravsrätten 

Genom 2013-års fall utvidgades direktkravsreglernas tillämpningsområde och därför 

kommer dessa få ny betydelse för försäkringsområdet som helhet. På grund av di-

rektkravets nya funktion inställer sig frågan hur detta förhåller sig gentemot möjlig-

heten att begränsa FAL:s återkravsregler. Under senare år har flertalet av svenska 

försäkringsbolag anslutit sig till regressöverenskommelsen. Regressöverenskommel-
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sen verkar för att försäkringsbolag inte ska rikta regressanspråk under visst belopp 

och under vissa förutsättningar i syfte att undkomma onödiga processkostnader och 

samtidigt vara tidseffektivt.53 Regressöverenskommelsen revideras kontinuerligt efter 

försäkringsbranschens önskemål. Eftersom NJA 2013 s 233 banar väg för nya möj-

ligheter till återkrav är frågan om befintligheten av regressöverenskommelsen för-

hindrar direktkravsrätten och om det är önskvärt eller ej. Försäkringsbolag som kol-

lektiv har en vinning av att inte ovillkorligt rikta regressanspråk eftersom det både är 

tidskrävande och kostnadsbetungande. Däremot, som i fallet ovan, finns en vits med 

regressanspråk om en skada är förenad med en större kostnad som kan – eller ska -

fördelas eller belasta en annan försäkring. I detta sammanhang får tankar kring eko-

nomisk kanalisering stor betydelse. Från mitt perspektiv är regressöverenskommel-

sen nödvändig och önskvärd under de förhållanden den gäller. Den innebär dessut-

om ingen nackdel för skadelidanden. Däremot måste försäkringsbolagen ta ställning 

till om en liknande uppgörelse ska gälla i fall där ett försäkringsbolag tar direktkravs-

rätten i anspråk. Under omständigheter som i 2013-års fall subrogerar försäkringsgi-

varen in i den försäkrades rätt till direktkrav. Reglerna kring direktkrav träffas inte av 

regressöverenskommelsen vilket möjliggör att ett försäkringsbolag kan rikta krav 

gentemot skadevållarens försäkringsbolag. Detta får i praktiken samma effekt som 

att kräva en skadevållare eller ett försäkringsbolag genom regress. Tillämpning av 

reglerna kring direktkrav av ett försäkringsbolag innebär därför ett kringgående av 

regressöverenskommelsen. Är detta inte önskvärt av försäkringskollektivet bör re-

gressöverenskommelsen modifieras till att även omfatta krav som baseras på reglerna 

kring direktkrav. 

Det verkliga problemet som följer av NJA 2013 s 233 är därmed att det spelar 

roll om ett försäkringsbolag kräver en annan försäkringsgivare genom regleringen 

om regressrätt eller genom direktkravsreglerna. Är den första vägen stängd genom 

regressöverenskommelsen så finns den senare vägen fortfarande kvar om det gäller 

ett krav mot en ansvarsförsäkring; vilket rimligtvis står emot försäkringsbolagens 

önskan med regressöverenskommelsen. Hade inte försäkringsbolaget medgetts rät-

                                                
53 Ullman, H, Regressöverenskommelsen, s 2. 
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ten att använda direktkravsreglerna hade den slutliga kostnaden i 2013-års fall istället 

placerats helt och hållet på egendomsförsäkringen. Effekten hade därmed blivit en 

helt annan. Därutöver finns en antydan inom det svenska försäkringskollektivet att 

regressanspråk ska riktas i minsta möjliga mån. Fråga kvarstår dock om just ansvars-

försäkringar innebär ett avsteg från motvilligheten att rikta regressanspråk eller inte. 

Såsom rättsläget ser ut idag finns dock möjlighet för ett försäkringsbolag att kringgå 

både regressöverenskommelsen samt den tysta överenskommelsen om att inte rikta 

regressanspråk när en ansvarsförsäkring är för handen genom att direktkravsrätten 

kan tas i anspråk av en försäkringsgivare.  

I samband med denna diskussion måste frågan väckas om det är något särskilt på 

gång inom försäkringsbranschen som medverkar till att domstolen ställts inför lik-

nande frågor flera gånger under de senaste åren. Under 2012 fick domstolen som 

känt besvara relationen mellan TSL och JärnvL samt ersättningsförhållandet mellan 

trygghetsförsäkring och trafikskadeersättning. Under 2013 kom sedan det banbry-

tande NJA 2013 s 233. Möjligtvis är det så som Andersson är inne på att försäk-

ringsbolagen försöker testa gränser och HD väljer att ta upp målen för att rent fak-

tiskt visa var gränsen går.54 Andersson menar å andra sidan att det är formalistiska 

frågor som tas upp där utgången närmast är självklar. Detta stämmer möjligen i bäg-

ge fallen från 2012 eftersom sedvanlig juridisk metod tillämpades där ändamålen 

bakom regleringen gav utslag på rättsföljden. Samma resonemang stämmer dock inte 

enligt mig in på 2013-års fall eftersom följderna av fallet varken förutsågs vid stiftan-

det av lagen eller i rättsfallet. Detta ger skäl för lagstiftaren att ta upp reglerna till 

bedömning igen eller för försäkringsbranschen att ta ställning till hur de vill att reg-

lerna tillämpas i praktiken. 

9.  Avslutande ord 

Uppsatsens främsta syfte var att försöka utreda för vem, under vilka förutsättningar 

och varför direktkravet finns till. Genom en sådan utredning var tanken att sätta di-

                                                
54 Andersson, H, Direkt och subrogerad direktkravsrätt. 
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rektkravet på den försäkringsrättsliga kartan. Under arbetets gång har min bild av 

direktkravets funktion förändrats. Beaktas endast propositionen och doktrin skapas 

bilden av att direktkravet finns till som ett skydd för skadelidanden. Grundtanken 

med direktkravet stämmer överens med propositionen och med beskrivningen av 

direktkrav i doktrin - men trots att syftet att skydda skadelidanden i vissa situationer 

lever kvar påvisar NJA 2013 s 233 att användningen av direktkravsreglerna är under 

förändring. Direktkravsrätten i förening med FAL:s resterande återkravsregler öpp-

nar upp för helt nya möjligheter för försäkringsbolag – och för skadelidanden – att 

placera kostnaden på en ansvarsförsäkring. Varför det ovillkorligt är befogat att pla-

cera kostnaden på en ansvarsförsäkring om en sådan finns har jag dock inte funnit 

svar på. Genom att domstolen i 2013-års fall tagit steget och låtit återkravsreglerna i 

FAL få fullt genomslag har direktkravet fått ett nytt tillämpningsområde. Det nya 

tillämpningsområdet innebär en hel del förändringar för försäkringsbranschen som 

helhet. Direktkravsreglerna äventyrar dagens regressöverenskommelse och kan 

komma att innebära att ansvarförsäkringar allt oftare får rollen som slutlig riskbärare. 

Genom att direktkravsrätten idag endast gäller under särskilda förhållanden försvårar 

dels dess användning av försäkringsbolag men kanske främst dess tillämpning av 

skadelidanden. Norges lyckade hantering av regleringen kring en generell rätt är ett 

bevis på att situationen skulle kunna anpassas till svenska förhållanden och fungera 

även här. Blir rätten generell bidrar det till förenkling samt en större tydlighet för alla 

som vill ta direktkravsrätten i anspråk.  

Genom uppsatsen är min förhoppning att läsaren fått ett annat synsätt på dagens 

direktkravsregler genom NJA 2013 s 233 och dessutom fått insikt i vad rättsfallet 

innebär för framtiden. Direktkravsreglernas framtida roll är svår att förutspå – men 

troligtvis kommer de få ett större spelutrymme än tidigare genom att de även kan 

göras gällande av försäkringsbolag. Hur stort detta spelutrymme kommer att vara är 

dels beroende av hur försäkringsbranschen väljer att tillämpa dessa samt av lagstifta-

rens agerande. Vi andra lämnats helt enkelt på åskådarplats och får med spänning 

vänta och se hur omfattande resultatet blir efter NJA 2013 s 233. 
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