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1. Inledning 
 

Kommunerna har inom sina olika verksamheter en mängd uppgifter som innefattar 

myndighetsutövning. Myndighetsutövning är ett begrepp som innefattar alla beslut eller 

åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till 

medborgarna. 1  Ett felaktigt beslut i myndighetsutövningen kan få allvarliga 

konsekvenser för den enskilde och orsaka betydande skada. I sådana lägen kan den 

enskilde utkräva skadestånd från kommunen för den skada som den felaktiga 

myndighetsutövningen orsakat enligt 3 kap. 2 § SkL. Denna uppsats kommer att 

behandla kommunernas möjlighet att teckna ansvarsförsäkring mot sådana 

skadeståndskrav. 

Ansvarsförsäkringen innebär att försäkringsbolaget åtar sig att utreda om 

skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra 

försäkrads talan vid rättegång eller skiljeförfarande och därvid betala de rättegångs- 

eller skiljemannakostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som inte 

kan utfås av motpart eller annan och att betala det skadestånd, inklusive ränta, som 

överstiger gällande självrisk och som försäkrad är skyldig att utge. 2  Syftet med 

ansvarsförsäkringar är att skydda försäkringstagaren mot obehagliga överraskningar i 

form av skadeståndsansvar och att trygga den skadelidandes rätt till skadeersättning.3 

Utöver det rent ekonomiska skyddet så är kommunerna beroende av försäkringen för de 

övriga fördelarna som kommer med försäkringsbolagets åtaganden. Vikten av 

försäkringsbolagets skyldighet att utreda, förhandla och föra kommunens talan i 

processer vid sådan skadeståndsskyldighet som täcks av försäkringen bör inte 

underskattas. Ansvarsförsäkringen fyller idag en viktig roll i samhället men kan inte ge 

ett heltäckningsskydd för alla de situationer som kan uppkomma. Anledningen till att 

vissa situationer är undantagna från ansvarsförsäkringen kan vara att skadan ska täckas 

av annan försäkring, att det är olämpligt att försäkringstagarna genom premierna ska stå 

för vissa skador eller att man vill stimulera de försäkrade till aktsamhet.4  

 

                                                
1 Hellners, Malmqvist, Förvaltningslagen (31 maj 2010, Zeteo), kommentaren till Grundbegrepp 
i förvaltningslagen: myndighetsutövning, part och ärende, under rubriken Myndighetsutövning. 
2 Dennerståhl, Ansvarsförsäkring för företag, s. 10. 
3  Dennerståhl, Ansvarsförsäkring för företag, s. 9. 
4 Dennerståhl, Ansvarsförsäkring för företag, s. 9 f. 
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1.1 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att utreda kommunernas möjligheter att ansvarsförsäkra sådan 

skadeståndsskyldighet som de kan ådra sig i och med fel vid myndighetsutövning. 

Utredningen kommer att ta upp frågan om försäkringsbart intresse, lämpligheten att 

ansvarsförsäkra fel vid myndighetsutövning samt hur försäkringsvillkoren reglerar 

nämnda fall. Här kommer det bli av särskilt intresse att se hur de generella villkoren kan 

påverka möjligheten att göra försäkringen gällande. Den största delen av uppsatsen 

kommer att behandla den, för kommunens möjlighet att utfå försäkringsersättning, 

praktiskt viktiga frågan om tolkningen av inträffandeteorin eftersom denna fråga har 

visat sig särskilt problematisk vid skada som uppstår på grund av fel vid 

myndighetsutövning.  

 

1.2 Disposition och avgränsning 
 

Arbetet kommer att ta utgångspunkt i en kort bakgrund om ansvarsförsäkringens 

funktion och grunderna till skadeståndsskyldigheten för felaktig myndighetsutövning. 

Därefter kommer försäkringsbarheten av felaktig myndighetsutövning diskuteras utifrån 

det försäkringsbara intresset och lämpligheten i att försäkra sådana skador ur t.ex. 

reparations- och preventionssynpunkt. Vidare följer en studie av hur ett par av de 

generella försäkringsvillkoren påverkar möjligheten att göra ansvarsförsäkringen 

gällande innan utredningen går vidare till att diskutera hur inträffandeteorin ska förstås i 

fall av felaktig myndighetsutövning. Med denna utredning som bakgrund kommer jag 

slutligen presentera några slutsatser i frågan om försäkringsbarheten av felaktig 

myndighetsutövning.  

Felaktig myndighetsutövning kan enligt 2 kap 3 § SkL ge upphov till skadestånd 

för personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och skada genom kränkning. Med 

hänsyn till att ansvarsförsäkringen traditionellt sett inte ersätter kränkningsersättningar 

kommer sådana skador inte att behandlas inom ramen för detta arbete.   
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2 Bakgrund 
 

2.1 Ansvarsförsäkringens funktion och huvuddrag 
 

En ansvarsförsäkring är ett försäkringsskydd som täcker sådant skadeståndsansvar som 

en försäkringstagare kan bli skyldig att utge gentemot en tredje man, vilket innebär att 

förlusten ska ha träffat tredje man och inte den försäkrade själv. Ansvarsförsäkringen 

har därmed ett särdrag i och med att den rör ett trepartsförhållande med ett 

försäkringsbolag/försäkringsgivare, en försäkringstagare/skadevållare och en tredje 

man/skadelidande. Försäkringen täcker skadeståndsansvar enligt gällande 

skadeståndsrätt varför SkL och dess tillämpning får avgörande vikt för frågan om 

försäkringsskydd föreligger.5 Begränsningen till ansvar enligt gällande skadeståndsrätt 

innebär att försäkringen inte täcker sådant ansvar som skadevållaren tar på sig som går 

utöver den skyldighet att utge skadestånd som finns enligt svensk skadeståndsrätt. 

Ansvarsförsäkringens skrivning om ”allmänna skadeståndsrättsliga regler” omfattar all 

skadeståndsskyldighet som uppstår på grund av lag (allmänna skadeståndsrättsliga 

regler och speciallagstiftning) eller allmänna skadeståndsrättsliga principer, oavsett om 

det är fråga om skada i eller utanför kontraktsförhållanden, men inte sådant särskilt 

ansvar som någon åtar sig som går utöver vad man annars blivit skyldig att utge i 

skadestånd. Typfallet på en ersättningsskyldighet som faller utanför försäkringsskyddet 

är en av försäkringstagaren lämnad garanti som ger denne strikt ansvar för viss skada.  

    Ansvarsförsäkringen innebär att försäkringsbolaget åtar sig att utreda om 

skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra 

försäkrads talan vid rättegång eller skiljeförfarande och därvid betala de rättegångs- 

eller skiljemannakostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som inte 

kan utfås av motpart eller annan och att betala det skadestånd, inklusive ränta, som 

överstiger gällande självrisk och som försäkrad är skyldig att utge.6 Försäkringen 

skyddar därmed även mot oberättigade skadeståndsanspråk på så sätt att 

försäkringsgivaren ansvarar för de kostnader och besvär som avvärjande av ett 

oberättigat skadeståndsanspråk medför.  
                                                
5 Hellner, Försäkringsrätt, s. 394. 
6 Dennerståhl, Ansvarsförsäkring för företag, s. 10. Se t.ex. Trygg-Hansas Basvillkor - 
Kommunförsäkring, villkor 3.7; Länsförsäkringars ansvarsförsäkring för kommun, villkor 
11.20; Protectors Allmänna villkor PS 700 ansvarsförsäkring, villkor 1.5.2. 
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Ansvarsförsäkringens huvudsyfte har traditionellt sett ansetts vara att skydda 

försäkringstagaren mot att drabbas för hårt av stränga skadeståndskrav. Möjligheten att 

teckna ansvarsförsäkring har också påverkat skadeståndsrättens utformning och 

motiverat strängare skadeståndsregler.7 Utvecklingen har senare gått emot att istället 

betona försäkringens betydelse för skadelidandes möjlighet till att utfå ersättning.8 

Genom försäkringen kommer den skadelidande kunna få ersättning även om 

skadevållaren inte har betalningsförmåga att utge skadestånd. Den skadelidandes skydd 

är dock begränsat såtillvida att ersättningen är beroende av att försäkringstagaren har 

rätt till skydd ur försäkringen. Om försäkringstagaren orsakat skadan genom uppsåtlig 

handling eller om denne förbisett någon av de förpliktelser som åligger honom enligt 

avtalet kan inte heller den skadelidande åberopa försäkringen för att utfå ersättning.9   

 

 

2.2 Skadestånd vid felaktig myndighetsutövning 
 

Bestämmelserna om det allmännas ansvar vid felaktig myndighetsutövning ansågs vara 

den enskilt största nyheten när SkL reformerades.10 Det utvidgade ansvaret innebar en 

betydande förändring i rättsläget och sedan dess har reglerna förändrats ytterligare 

något. Möjligheten att utfå skadestånd för felaktig myndighetsutövning regleras i 3 kap. 

2 § SkL, som föreskriver att ansvar för det allmänna inträder vid fel eller försummelse 

vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen 

svarar. Kravet på fel eller försummelse innebär att det ska vara fråga om styrkt vållande, 

vilket också är utgångspunkten i SkL i övrigt. En viktig skillnad från övriga regler i 

lagen är dock att stat och kommun i fall av felaktig myndighetsutövning även svarar för 

ren förmögenhetsskada, varför myndighetsutövningsbegreppet blir av väsentlig 

betydelse. Ett utmärkande drag för myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller 

åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter, att dessa 

förvaltningsakter kommer till stånd eller får rättsverkningar för eller emot den enskilde i 

kraft av offentligrättsliga regler, samt att de samhällsorgan som svarar för dem har en 

                                                
7 Bengtsson, Ansvarsförsäkring och skadestånd - är det dags för en omprövning?, Vänbok till 
Erland Strömbäck, s. 23. 
8 Hellner, Försäkringsrätt, s. 390. 
9 Hellner, Försäkringsrätt, s. 390. 
10 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 3:2.  
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monopolställning i förhållande till enskilda rättssubjekt.11  Det allmännas ansvar för ren 

förmögenhetsskada var en av de stora förändringarna i rättsläget vid införandet av SkL 

och motiverades utifrån att relationen mellan den enskilde och det allmänna visar 

betydande likheter med kontraktsrättsliga relationer mellan enskilda, vilket är särskilt 

framträdande då förbindelsen sker genom att den enskilde begär beslut eller besked i en 

fråga som rör dennes intressesfär. Även det inslag av direkt eller indirekt tvång som det 

allmännas monopolställning innebär, och som karaktäriserar myndighetsutövningen, 

motiverar ett mer långtgående skydd för den som lider skada genom felaktig 

myndighetsutövning.12 Vidare har ansvaret för ren förmögenhetsskada så småningom 

ansetts naturligt med hänsyn till att det är just sådan skada som felaktiga 

myndighetsbeslut eller myndighetsåtgärder typiskt sett medför.13 

       Ytterligare en viktig förändring i och med den reformerade skadeståndslagen var 

att ansvaret för felaktig myndighetsutövning förflyttades från den enskilda 

tjänstemannen till det allmänna. Att det personliga ansvaret ersattes av ett 

principalansvar hängde samman med en generell utvidgning av principalansvaret också 

för privata subjekt, bland annat med hänsyn till arbetstagarens möjlighet att teckna 

ansvarsförsäkring. 14  Det allmännas ansvar för skada på grund av fel vid 

myndighetsutövning motiverades av departementschefen bl.a. utifrån en 

riskfördelningstanke. Han anförde att det från solidaritets- och jämlikhetssynpunkt samt 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore mest naturligt att förlusterna som uppstår på 

grund av det allmännas fel eller försummelse slås ut på kollektivet, för att sedan genom 

beskattningen fördelas på ett socialt rättvist och ekonomiskt rationellt sätt. 15 

Resonemanget, som också förts av Strahl,16 påminner om en försäkringslösning och är 

en variant av vad Dufwa kallar skadestånd på ”en försäkringsmässig grund”.17 Liksom 

SkL i övrigt bygger bestämmelsen också på reparativa skäl där man lägger stor vikt vid 

den skadelidandes intresse av rättsskydd. De preventiva skäl som kan åberopas som skäl 

för skadeståndsskyldighet har här, liksom i SkL i övrigt, hamnat i skymundan.18  

                                                
11 Prop. 1972:5, s. 311 f. 
12 Prop. 1972:5, s. 317. 
13 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 3:2.  
14 Prop. 1972:5, s. 214 ff. 
15 Prop. 1972:5, s. 314 ff. 
16 SOU 1958:43, s. 128. 
17 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga III, s. 1763. 
18 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s. 30 f.  
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3 Försäkringsbarhet av felaktig myndighetsutövning 
 

3.1 Försäkringsbart intresse och lämplighet 
 
Kravet på försäkringsbart intresse, som stadgas i 6 kap. 1 § FAL, är en bedömning av 

ekonomisk natur och frågan man ställer sig är om det finns ett ekonomiskt behov av 

försäkringsskydd i en viss situation. Ett försäkringsbart intresse finns därmed så fort 

försäkringen är ekonomiskt berättigad, och det är tillräckligt att den som begär 

ersättning intar en sådan ställning att denne lider ekonomisk förlust om risken 

förverkligas.19 I kravet på försäkringsbart intresse ligger också att intresset ska vara 

lagligt, t.ex. skyddas inte en smugglares intresse av att hans fartyg är i brukbart skick 

och försäkring kan inte tecknas för skyldigheten att betala böter.20 Att kommuner har ett 

sådant ekonomiskt intresse av att skydda sig mot skadeståndskrav måste stå klart. 

Genom försäkringen kan kommunen förhindra att skadorna i någon betydande mån 

belastar de egna skattebetalarna. 

Risker som anses olämpliga för försäkring och som därför inte anses vara 

försäkringsbara är förutsebara risker och sådana risker som helt beror av den 

försäkrades vilja.21 Försäkringsvillkoren skär bort dessa från försäkringsskyddet genom 

villkor som utesluter förutsebara risker och genom att skada på grund av uppsåtligt 

handlande inte omfattas av försäkringen.22 Här bör även preventionstanken kunna spela 

in på så sätt att försäkring inte anses lämpligt för att man vill stimulera till aktsamhet. 

Just detta var den huvudsakliga kritiken mot ansvarsförsäkringen som försäkringsform 

när den introducerades i Sverige i början av 1900-talet. 23  Karlgren, som är en 

förespråkare av skadeståndets preventiva effekter, har uttalat att det faktum att 

ansvarsförsäkringen i hög grad befriar skadevållaren från konsekvenserna av sitt 

culpösa handlande måste innebära att ett ökat användande av försäkringsformen leder 

till vissa faror.24   

                                                
19 Hellner, Försäkringsrätt, s. 218 f. 
20 Bengtsson, Försäkringsrätt - några huvudlinjer, s. 80. 
21 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 45. 
22 Se t.ex. Trygg-Hansas Basvillkor - Kommunförsäkring, villkor 3.7.1.1 och 3.7.1.2; 
Länsförsäkringars ansvarsförsäkring för kommun, villkor 12.9; Protectors Allmänna villkor PS 
724 Ren förmögenhetsskada, villkor 4.2 och 4.11. 
23 Sluijs, Studier i försäkringsrätt, s. 235. 
24 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 12 f. 
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Betydelsen av skadeståndets preventiva effekter är vida omdiskuterat och det finns inga 

säkra belägg för att skadeståndet har en preventiv verkan. 25  Det får antas att 

skadeståndets preventiva effekter varierar beroende på vilken sorts skada som vi talar 

om.26 Det kan också framhållas att även om skadeståndslagen i huvudsak bygger på 

reparativa syften så kan inte preventionen helt förbises. Särskilt vid skadestånd på grund 

av kränkning eller diskriminering så bör de preventiva inslagen inte underskattas och 

det kan inte ses som en självklarhet att denna sorts skador ska kunna täckas av 

ansvarsförsäkring. När man diskuterar prevention så brukar det göras en indelning i 

moralisk och ekonomisk prevention. Den moraliska preventionen bygger på tanken att 

lagstiftning om skadeståndsansvar för ett visst handlande verkar moralbildande och på 

så sätt har en avskräckande effekt medan den ekonomiska preventionen fungerar genom 

att ett strängare skadeståndskrav kommer att leda till ökade kostnader, genom t.ex. höjd 

ansvarsförsäkringspremie, vilket därmed borde stimulera till skadeförebyggande 

åtgärder. 27  I diskussionen om skadeståndets eventuellt preventiva verkan har 

möjligheten till ansvarsförsäkring använts som ett argument mot preventionstanken.28 

Frågan är om vi inte istället borde fråga oss om ansvarsförsäkringens inflytande på 

preventionen bör föranleda att vissa risker inte borde bli föremål för försäkring? 

 

3.2 Prevention, ansvarsförsäkring och fel vid myndighetsutövning 
 
Som konstaterats så är frågan om preventionens betydelse vida omdiskuterad och det 

finns inga belägg för skadeståndets preventiva verkan varför det är svårt att dra några 

säkra slutsatser om hur möjligheten till ansvarsförsäkring påverkar denna. Vi är i dessa 

diskussioner ute på väldigt tunn is och kan bara göra vissa antaganden utifrån vad som 

verkar rimligt. Mot bakgrund av detta avser inte heller denna framställning till att ge 

något direkt svar i dessa frågor utan syftar istället närmast till att belysa olika tänkbara 

effekter som ansvarsförsäkringen kan ha på preventionen. 

     En första fråga är om myndighetsutövningens särdrag bör föranleda att de 

preventiva inslagen är särskilt framträdande och viktiga? Det har inledningsvis 

                                                
25 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 43. 
26 Om detta se; Vinding Kruse, Preventionen i ersättningsrätten - finns den?, SvJT 1987 s 397 ff. 
27 Bengtsson, Ansvarsförsäkring och skadestånd - är det dags för en omprövning?, Vänbok till 
Erland Strömbäck, s. 24 f. 
28 Se t.ex. prop. 1972:5, s. 80 f. 
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konstaterats att det utmärkande draget för myndighetsutövning är att det rör sig om 

beslut eller åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter, att dessa 

förvaltningsakter kommer till stånd eller får rättsverkningar för eller emot den enskilde i 

kraft av offentligrättsliga regler, samt att de samhällsorgan som svarar för dem har en 

monopolställning i förhållande till enskilda rättssubjekt.29 Den maktutövning som sker 

och ingripandet i den enskildes rättssfär borde motivera att det ställs upp höga krav på 

aktsamhet från det allmännas sida och att det därmed finns särskilda skäl att betona 

skadeståndets preventiva effekter. Om kommunen kan undgå konsekvenserna av sitt 

culpösa handlande genom ansvarsförsäkring så finns risk för att preventionen sätts ur 

spel och att aktsamhetsnivån därmed sjunker. Frågan är dock om preventionstanken 

verkligen är beroende av att kommunen måste betala skadeståndet, dvs. att det är den 

ekonomiska förlusten som i huvudsak upprätthåller aktsamheten? Det kan tänkas att den 

skam som uppstår i och med att kommunen pekas ut som skadeståndsskyldig för att 

förvaltningen inte lever upp till en godtagbar standard kan upprätthålla preventionen på 

ett tillräckligt sätt. Den ekonomiska preventionen förtas även i viss mån av det faktum 

att kommunen finansieras av kommunmedborgarna genom beskattningen. Ökade 

kostnader för skadestånd mot enskilda kommer således att drabba övriga 

kommunmedborgare istället för att genom ansvarsförsäkring spridas på ett större 

kollektiv. De eventuellt negativa effekter som ansvarsförsäkringen kan ha på 

preventionen hade antagligen varit av mer allvarlig natur om skadeståndet drabbade den 

enskilda tjänstemannen så som var fallet innan införandet av den nuvarande 

skadeståndslagen.  

    Möjligheten till ansvarsförsäkring kan inte utgöra ett generellt argument mot 

preventionssynpunkten utan ansvarsförsäkringen har också ansetts kunna ha en positiv 

inverkan på preventionen. En förutsättning för att den ekonomiska preventionen ska 

upprätthållas är att försäkringsbolaget använder sig av så kallad experience rating, d.v.s. 

att premien kommer att beräknas med hänsyn till risken och farligheten baserat på 

tidigare skador. Genom detta skapas incitament för försäkringstagaren att hålla nere 

antalet skador för att på så sätt erhålla en låg premie. Sådan experience rating byggd på 

statistiska fakta görs dock traditionellt sett inte för svenska ansvarsförsäkringar, utan 

försäkringsbolagen baserar premierna på sina allmänna erfarenheter. 

Försäkringsbolagen kan även upprätthålla prevention genom att reagera på slarv eller 
                                                
29 Prop. 1972:5, s. 311 f. 
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missförhållanden med höjd självrisk eller uppsägning av försäkringen.30 Försäkringen 

kan ha positiv inverkan på preventionen också genom de biförpliktelser och 

ansvarsbegränsande villkor som följer av försäkringsvillkoren, där t.ex. räddningsplikt, 

självrisk och moralklausuler är exempel på villkor som verkar preventivt. 

 

3.3 Reparation, ansvarsförsäkring och fel vid myndighetsutövning 
   

När skadeståndslagen tillkom i början på 70-talet var preventionsidéer starkt ifrågasatta 

och det var istället skadeståndets reparativa effekter som betonades. Mot denna 

bakgrund ansågs försäkringslösningar som en utmärkt lösning för att finansiera 

skadeståndet och i vissa fall som en absolut nödvändighet för att garantera skadelidande 

kompensation för sin skada.31 Som tidigare framhållits så har även ansvarsförsäkringens 

reparativa effekt varit en faktor som blivit av allt större intresse och som idag framhålls 

som en av ansvarsförsäkringens viktigaste funktioner. Att ge den skadelidande 

betryggande skydd för sina möjligheter att utfå skadestånd har t.o.m. föranlett att man 

infört obligatorisk ansvarsförsäkring i vissa verksamheter där man ansett det extra 

viktigt att skydda den skadelidande.32 Att ge den enskilde möjligheten att utkräva 

skadestånd i fall av felaktig myndighetsutövning skulle därmed motivera att 

ansvarsförsäkring bör tecknas av kommunen för sådana risker. Däremot framstår detta 

skydd som överflödigt om man enbart ser till den enskildes möjlighet att utfå 

ekonomisk kompensation med hänsyn till att kommunen inte kan gå i konkurs. 

Kommunen kommer därmed alltid att ha betalningsförmåga att ersätta den 

skadelidande. Detta innebär i och för sig inte att försäkringsskyddet är utan betydelse 

för den enskilde. Det finns säkert fördelar för en skadelidande att kunna rikta sitt 

anspråk mot kommunens försäkringsbolag istället för att behöva förhandla direkt med 

den kommun man påstår har begått den felaktiga myndighetsutövningen. 

Försäkringsbolaget kan här spela en viktig roll som en mer objektiv tredje part vid 

avgörande om kommunens handlande varit felaktigt.  

                                                
30 Bengtsson, Ansvarsförsäkring och skadestånd - är det dags för en omprövning?, Vänbok till 
Erland Strömbäck, s. 34 f. 
31 Bengtsson, Ansvarsförsäkring och skadestånd - är det dags för en omprövning?, Vänbok till 
Erland Strömbäck, s. 23. 
32 En uppräkning av verksamheter som är skyldiga att ha ansvarsförsäkring återfinns i; Sluijs, 
Studier i försäkringsrätt, s. 56 ff. 
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4. Försäkringsbarhet enligt försäkringsvillkoren 
 

4.1 Åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift 
 

Försäkringsvillkoren innehåller en begränsning av ansvaret genom att 

försäkringsbolaget inte ersätter skada som orsakats genom åsidosättande av lag eller 

myndighets föreskrift, om inte den försäkrade kan visa att driftsledningen varken haft 

eller borde haft kännedom om åsidosättandet.33 Undantaget kan vid en första anblick te 

sig mycket märkligt vid ansvarsförsäkring på grund av fel vid myndighetsutövning 

eftersom fel vid myndighetsutövning så gott som alltid lär innebära ett åsidosättande av 

lag eller myndighets föreskrift. Detta sammanhänger med maktutövningens 

normbundenhet som det stadgas om i 1 kap. 1 § st. 3 och 1 kap. 9 § RF. Vid sådan 

maktutövning som myndighetsutövning innebär har man alltid lagar, förordningar eller 

föreskrifter som är styrande för verksamheten och vid ett fel vid myndighetsutövning 

bör man därmed i princip alltid ha åsidosatt en sådan norm, direkt eller indirekt. En 

första fråga som uppstår är om undantaget endast innefattar åsidosättanden av 

föreskrifter där myndighetsutövningen står i klar strid med en viss norm eller om även 

felaktig rättstillämpning innefattas i undantaget?  

     Både åsidosättande av författningsföreskrift och felaktig rättstillämpning kan ge 

skadeståndsskyldighet enligt 3 kap. 2 § SkL. Det är dock inte givet att alla fall av 

felaktig rättstillämpning kommer att leda till skadeståndsskyldighet för det allmänna. 

Bengtsson har uppmärksammat skillnaden mellan de två fallen och diskuterat för vilka 

fall skadeståndsskyldighet bör komma i fråga.34 Argumentationen verkar bygga på 

graden av förväntad aktsamhet, dvs. vilka krav som kan ställas på vetskap eller 

undersökning om gällande rätt. Med andra ord blir det avgörande för frågan om 

skadeståndsskyldigheten om den felaktiga rättstillämpningen är att betrakta som 

vårdslös. I de fall där felaktig rättstillämpning är vårdslös och således medför 

skadeståndsansvar blir det intressant om ansvarsförsäkringen kan göras gällande eller 

om undantaget är tillämpligt.  
                                                
33 Se Trygg-Hansas Basvillkor - Kommunförsäkring, villkor 3.8.9.1; Länsförsäkringars 
ansvarsförsäkring för kommun, villkor 12.10; Protectors Allmänna villkor PS 700 
ansvarsförsäkring, villkor 1.6.9. 
 
34 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s. 240 ff. 
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Den instinktiva känslan må vara att fall av felaktig rättstillämpning inte är lika 

graverande som direkta åsidosättanden av lag eller föreskrifter, vilket kan anses tala för 

att det inte är ett sådant kvalificerat fel som bör undantas ifrån försäkringsskyddet, men 

för att avgöra denna fråga kan det först vara lämpligt att förstå undantaget i sin helhet. 

Vi bör därför även se till undantagets andra sats om att ansvarsbegränsningen gäller då 

driftsledningen varken haft eller bort haft kännedom om åsidosättandet. Detta innebär 

att inte varje åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift, eller felaktig 

rättstillämpning, kommer att leda till att försäkringsbolagets ansvar faller bort utan 

utgör ett ytterligare krav på att driftsledningen har haft eller borde ha haft vetskap om 

detta för att försäkringsskyddet ska bortfalla. Konstruktionen av undantaget, där det är 

försäkringstagaren som ska visa att sådan kännedom inte funnits eller inte borde ha 

funnits hos driftsledningen, innebär att man underlättar för försäkringsbolagen som 

annars brukar bära den något krångliga bevisbördan att bevisa försäkringstagarens 

bristande uppfyllelse av förpliktelser enligt försäkringsavtalet.35 Det krävs inte heller att 

driftsledningen faktiskt haft viss insikt utan även sådana fall där de bort inse 

åsidosättandet omfattas. Bort inse kravet är ett objektivt insiktskrav där man tar hänsyn 

till vad man borde ha insett om man fullgjort det som kan förväntas av en.  

    Det kan hävdas att det bör kunna ställas relativt höga krav på vad en myndighet 

bort inse i fråga om åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift vid 

myndighetsutövning. Det ska dock påminnas om att det är driftsledningen som ska ha 

insett eller bort inse åsidosättandet varför det antagligen krävs att kommunen i sin 

myndighetsutövning gör systematiska eller uppsåtliga fel med vetskap hos ledningen för 

att försäkringsskyddet ska bortfalla. Ett sådant fall skulle kunna uppstå om kommunen 

upprättat interna instruktioner om hur en viss föreskrift ska tillämpas och att dessa 

strider mot vad som anses vara gällande rätt. Sådana instruktioner får antas antingen 

vara upprättade av driftsledningen eller att dessa i vart fall borde ha kännedom om 

instruktionens innehåll. Frågan blir då om driftsledningen borde ha haft kunskap om hur 

stadgandet bör tillämpas. Om de haft sådan kunskap eller varit vårdslösa i sin okunskap 

omfattas inte den efterföljande skadan av försäkringsskyddet. En konsekvens av en 

sådan tillämpning blir att möjligheten till försäkringsskydd i det närmaste försvinner i 

fall då felaktig rättstillämpning berott på fel i interna instruktioner. Detta eftersom det 

krävs vårdslöshet för att skadan överhuvudtaget ska leda till skadeståndsskyldighet 
                                                
35 Sluijs, Studier i försäkringsrätt, s. 109 f. 
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samtidigt som vårdslöshet hos driftsledningen, vilken lett till den felaktiga 

rättstillämpningen, utesluter försäkringsskydd.  

       Sammanfattningsvis kan konstateras att undantaget från försäkringsskyddet på 

grund av åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift bör omfatta såväl klara fall av 

åsidosättande av lag eller föreskrift som vissa mer allvarliga fall av felaktig 

rättstillämpning. Undantagets andra sats, där det framgår att försäkringsskyddet 

bortfaller endast såvida inte den försäkrade kan visa att driftsledningen varken haft eller 

borde haft kännedom om åsidosättandet, innebär att undantaget endast blir tillämpligt 

om det rör sig om systematiska, medvetna eller vårdslösa åsidosättanden. Undantaget 

kommer därmed i viss mån att tangera undantaget för skada orsakad genom uppsåt eller 

grov vårdslöshet, vilket ska behandlas i följande avsnitt. 

 

4.2 Uppsåt och grov vårdslöshet 
 

Försäkringsbolagen gör i sina ansvarsförsäkringsvillkor vanligtvis undantag för skador 

som orsakats av försäkringstagaren med uppsåt eller grov vårdslöshet.36 Undantaget 

finns också lagstadgat i 8 kap. 11 § FAL med tillägget att detsamma gäller om den 

försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta 

innebar en betydande risk att skadan skulle inträffa. Den medvetna oaktsamheten 

likställs därmed med grov vårdslöshet. För att försäkringsskyddet ska bortfalla krävs att 

det föreligger kausalitet och adekvans mellan den uppsåtliga eller grovt vårdslösa 

handlingen och försäkringsfallet. Bevisbördan för detta och för att försäkringstagaren 

handlat med uppsåt eller grov vårdslöshet ligger på försäkringsgivaren.37 

    Anledningarna till begränsningen i försäkringsskyddet för skador orsakade med 

uppsåt eller grov vårdslöshet är flera. Vad gäller uppsåtligt framkallade skador så anses 

sådana inte vara lämpliga för försäkring överhuvudtaget. 38  Det kan förstås mot 

bakgrund av att det inte finns något försäkringsbolag som är intresserat av att försäkra 

sådana skador. När det gäller grovt vårdslösa handlingar som orsakat skada så är det 

inte lika självklart att dessa inte ska kunna täckas av försäkring. Olika försäkringar 

behandlar också frågan om hur grov vårdslöshet påverkar försäkringsskyddet på olika 
                                                
36 Se Trygg-Hansas Basvillkor - Kommunförsäkring, villkor 3.7.1.1; Protectors 
Försäkringsvillkor PS 724 Ren förmögenhetsskada, villkor 4.11. 
37 Bengtsson, Försäkringsavtalslagen (1 maj. 2010, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 5 §. 
38 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 45. 
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sätt. En anledning till att utesluta skador orsakade av grov vårdslöshet är att 

försäkringstagaren inte ska låta försäkringsskyddet påverka sitt handlande.39 Genom att 

försäkra risken accepteras dåligt fungerande system eller rutiner istället för att tillgodose 

det allmänna intresset av att upprätthålla prevention genom att kräva skadeförebyggande 

åtgärder och aktsamhet. Uteslutandet av fall av grov vårdslöshet är också en 

premiefråga. Om försäkringsbolagen ska ta på sig ansvar för sådana ”dåliga” risker så 

kommer det att resultera i premiehöjningar för försäkringskollektivet.  

     I propositionen till FAL framhålls att det uppstår vissa särskilda frågor när 

försäkringsskyddet ska avgränsas vid ansvarsförsäkring. En sådan aspekt är att det 

vårdslösa handlandet går ut över andra än försäkringstagaren själv, vilket man ansett 

motivera en särskilt sträng bedömning av den försäkrades vårdslöshet. Å andra sidan 

står även den skadelidandes intresse på spel och det faktum att försäkringen just avser 

att skydda mot följderna av oaktsamt handlande. Bedömningen av vilka fall som ska 

uteslutas från försäkringsskyddet måste därmed avgöras av en avvägning av 

skadelidandes intressen, vikten av prevention och försäkringskollektivets intresse av att 

hålla premierna nere på en rimlig nivå.40 En annan problematisk sida av en sträng 

bedömning av den försäkrades vårdslöshet är att den skadelidande måste visa 

vårdslöshet för att skadestånd ska kunna göras gällande samtidigt som denne får akta sig 

för att visa för mycket vårdslöshet som kan komma att betraktas som grov och därmed 

utesluter försäkringsskydd. En sträng bedömning av den försäkrades eventuellt grova 

vårdslöshet leder på detta sätt till att det försäkrade området krymper avsevärt till 

nackdel för den skadelidande.  

Vårdslöshetsbedömningen ska enligt motiven till 8 kap. 11 § FAL göras på 

samma sätt som annars på försäkringsrättens område.41 Bengtsson har förstått detta 

uttalande som att begreppet ska tolkas i enlighet med äldre rätt då motiven inte ger 

någon annan ledning för bedömningen.42 Vid bedömningen av grov vårdslöshet har man 

inom försäkringsrätten traditionellt sett varit restriktiva med att klassificera 

försäkringstagarens handlande som grovt vårdslöst. Vanligen är det ett handlande som 

                                                
39 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 46. 
40 Prop. 2003/04:150, s. 178 f. 
41 Prop. 2003/04:150, s. 415 f. 
42 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 273 not 185. 
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ligger på gränsen till uppsåt och som innebär en betydande hänsynslöshet eller 

nonchalans inför en avsevärd skaderisk.43 

    Som framhållits under 3.2 och 3.3 så kan argumenteras för att man bör ta 

särskild hänsyn till möjligheterna att upprätthålla prevention när det kommer till fel vid 

myndighetsutövning, samtidigt som den skadelidandes intresse av att utfå ersättning för 

sina skador vanligen kan tillgodoses utan att denne behöver vända sig till 

försäkringsgivaren. Dessa argument talar för att uppställa något strängare krav på 

kommunerna vid bedömningen om deras handlande varit grovt vårdslöst. I motiven 

framgår också att man allmänt sett kan ställa högre krav på företagare än på 

privatpersoner vad gäller erfarenhet, omdöme och eftertänksamhet.44 Det synes inte 

orimligt att ställa än högre krav på det allmänna vid sådan maktutövning mot enskilda 

som myndighetsutövningen innebär.  

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Se NJA 1992 s 130 och i domen hänvisad litteratur. 
44 Prop. 2003/04:150, s. 466. 
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5. Försäkringens giltighet i tiden 
 

5.1 Introduktion 
 
I fråga om skadeförsäkring gäller som en allmän förutsättning för försäkringsbolagets 

ansvar att försäkringsfallet har inträffat under den avtalade försäkringstiden. Vid 

ansvarsförsäkring är det skadeståndsansvaret som är det försäkrade intresset och det är 

inte självklart när försäkringsfall inträffar. 45  Tidpunkten för försäkringsfallets 

inträffande är framförallt intressant i situationer då försäkringstagaren bytt 

försäkringsgivare och det ska avgöras vilken av försäkringarna som ska reglera skadan 

eller då försäkringsfallet eventuellt inträffat före eller efter den tid för vilken 

försäkringstagaren överhuvudtaget haft försäkringsskydd. För att avgöra frågan om 

försäkringsfallet inträffat under försäkringstiden innehåller försäkringsvillkoren s.k. 

omfattningsvillkor, som avgör vilka skador som tidsmässigt omfattas av försäkringen. 

Det finns fyra huvudsakliga täckningsteorier som används för att avgöra vilka skador 

som omfattas av avtalet, orsaksteorin, inträffandeteorin, upptäcktsteorin och claims 

made-teorin. Den händelse som utlöser bolagets ansvar kan alltså vara den 

skadegörande handlingen, när skadan inträffade, när skadan upptäcktes eller när 

skadeståndskrav framställdes.46 Det i kommunernas ansvarsförsäkringar mest frekvent 

använda omfattningsvillkoret utgår från inträffandeteorin. 47  I försäkringsvillkoren 

brukar detta formuleras som att en förutsättning för ersättning är att ”försäkringen varit 

gällande vid den tidpunkt då skadan inträffade”.  

Frågan om kommunen kan utfå ersättning ur sin ansvarsförsäkring blir alltså 

beroende av om skadans inträffande ligger inom försäkringstiden. Vad som menas med 

att skadan inträffar är dock oklart. Hur man avgör försäkringstiden är ofta föremål för 

omfattande reglering i försäkringsvillkoren, medan ingenting nämns om hur man 

bestämmer när skadan har inträffat. Detta vållar nog inte något större huvudbry i 

merparten av försäkringsfallen, då skadan vanligen kan konstateras samtidigt som den 

inträffar, men har visat sig medföra vissa oklarheter. Tidpunkten för skadans inträffande 
                                                
45 Sluijs, Försäkringsfall och täckningsprinciperna, Uppsatser om skadeståndsansvar och 
ansvarsförsäkring, s.251. 
46 Sluijs, Försäkringsfall och täckningsprinciperna, Uppsatser om skadeståndsansvar och 
ansvarsförsäkring, s. 255. 
47 Se Trygg-Hansas Basvillkor - Kommunförsäkring, villkor 3.2; Länsförsäkringars 
ansvarsförsäkring för kommun, villkor C.02; Protectors Allmänna villkor PS 700 
ansvarsförsäkring, villkor 1.2. 
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ter sig särskilt problematisk i fråga om ren förmögenhetsskada på grund av fel vid 

myndighetsutövning.  

     För att avgöra skadetidpunkten beträffande skador som uppstår vid fel vid 

myndighetsutövning blir det av avgörande vikt vilken sorts skada som ska ersättas. Det 

kan tänkas att fel vid myndighetsutövning kan utlösa såväl person- och sakskada som 

ren förmögenhetsskada, även om det senare får antas vara det mest förekommande.48 

Sådana gränsdragningsproblem som kan uppkomma mellan de olika skadetyperna, som 

tidigare var av avgörande betydelse för om ansvarsförsäkringen kunde aktiveras, ska 

inte behandlas i denna framställning. I och med att kommunerna tecknar 

ansvarsförsäkring som även täcker ren förmögenhetsskada på grund av fel vid 

myndighetsutövning är gränsdragningen av mindre betydelse. Istället kommer det att 

utredas hur man ska tolka och tillämpa inträffandeteorin gällande de olika skadetyperna. 

 

5.2 Tolkningar av inträffandeteorin - doktrin och praxis 
 

Det bör inledningsvis påpekas att doktrin och rättspraxis är förvånansvärt magert på 

tolkningar av de olika omfattningsvillkoren. Detta kan nog till viss del förklaras av att 

tvister angående sådana tolkningar i huvudsak avgörs i nämnderna, vilka tillhandahåller 

en snabb och billig konfliktlösning. Det ska dock framhållas att nämndernas avgöranden 

har begränsad betydelse vid fastställande av gällande rätt. Även det faktum att 

nämndernas beslutsmotiveringar ofta är väldigt kortfattade och inte innehåller de 

bakomliggande värderingar som avgjort frågan innebär att det är svårt att veta vilket 

värde som ska tillmätas nämndens beslut i ett enskilt fall.49 Med hänsyn till att 

nämndspraxis i princip är den enda förefintliga källan till information om hur 

inträffandeteorin har tolkats så kommer utredningen ändå att redogöra för den praxis 

som finns från nämnderna. 

     Det kan först och främst konstateras att försäkringsvillkoren med "skadan" med 

största sannolikhet menar den skada som drabbar skadelidande, dvs. den 

skadeståndsberättigade, och inte försäkringstagarens skada i och med dess 

skadeståndsskyldighet. Den skada som ska ha inträffat är alltså den enskildes skada och 

                                                
48 Kränkningsersättningar ersätts som huvudregel inte genom ansvarsförsäkringen varför sådan 
skada inte kommer att behandlas. 
49 Mer om betydelsen av nämndspraxis finns att läsa i; Radetzki, Orsak och skada, s. 151 f. 
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inte kommunens. En motsatt tolkning, att det är skadeståndsskyldigheten som är den 

avgörande skadan för inträffandetidpunkten, skulle leda till att inträffandeteorin 

sammanfaller med claims made-teorin enligt vilken försäkringsfallet inträffar i och med 

skadeståndskravet. Att teorierna i vissa fall sammanfaller är förvisso inte ett hinder i sig, 

detta förekommer ibland,50 men det får antas att villkoret hade uttryckts som ett claims 

made-villkor om det var detta som avsågs. Även hur försäkringsvillkoren i övrigt 

använder ordet skada för att beskriva olika typer av skador som kan uppkomma för den 

skadelidande ger starkt stöd för denna tolkning.51  

     Inträffandeteorin har i ett försäkringsnämndsbeslut tolkats som om att skadan 

har uppkommit då följderna av den skadeorsakande handlingen eller underlåtenheten 

inträffar.52 Påståendet ger ett visst förklaringsvärde vad gäller sak- och personskada då 

det i normalfallet ganska enkelt kan konstateras när följden av en skadeorsakande 

handling eller underlåtenhet inträder. Uttalandet har dock begränsad betydelse som 

vägledning i fall av ren förmögenhetsskada då det inte är givet när man ska anse att de 

ekonomiska följderna inträder.   

      Frågan om när ren förmögenhetsskada realiseras är ofta av mer komplicerad 

natur, vilket i det följande ska illustreras med ett exempel. En kommun har genom ett 

beslut om bygglov enligt PBL givit tillstånd till en utbyggnad av ett bostadshus i strid 

med för området gällande detaljplan och utan att höra berörda sakägare (t.ex. grannar), 

varpå ombyggnationen genomförs i enlighet med det beslutade bygglovet. Ett sådant 

beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, 13 kap. 3 § KomL, och processen om 

bygglovet kan dra ut på tiden i flera olika överklaganden och instanser ända upp till 

mark- och miljööverdomstolen. Om bygglovet tillslut upphävs i någon av dessa 

instanser så kommer det med stor sannolikhet leda till att kommunen blir 

skadeståndsansvarig gentemot den enskilde på grund av att kommunens fel vid 

myndighetsutövning lett till ren förmögenhetsskada i och med det arbete som lagts ner 

på ombyggnationen, rivning av densamma mm. I detta fall är frågan om när skadan 

inträffat inte given utan flera olika synsätt kan göras gällande. Det kan hävdas att 

följden inträffat i och med att den onyttiga kostnaden lagts ner, dvs. när man tagit i 
                                                
50 T.ex. sammanfaller inträffandeteorin vid personskada med upptäcktsteorin. Se; Sluijs, 
Försäkringsfall och täckningsprinciperna, Uppsatser om skadeståndsansvar och 
ansvarsförsäkring, s. 257. 
51 Se t.ex. angående skador som är undantagna i Trygg-Hansas Basvillkor - Kommunförsäkring, 
villkor 3.7.1. 
52 Försäkringsnämndens beslut den 2 mars 2012 i mål N472/11. 
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anspråk den rätt man givits genom det felaktiga beslutet, alternativt att följden 

uppkommit då kostnaderna har blivit onyttiga, dvs. då beslutet om upphävande av 

bygglovet vunnit laga kraft.   

     Dennerståhl har tolkat inträffandeteorin som att utgångspunkten är när skadan 

faktiskt har inträffat, även om effekterna kan visa sig lång tid därefter.53 Inte heller detta 

kan ge klar vägledning då det inte är klart vad hon menar med att ”skadan faktiskt har 

inträffat”. Det kan dock konstateras att användningen av ordet ”faktiskt” snarare för 

tankarna mot tidpunkten då den skadelidande har den reella kostnaden än tidpunkten då 

kostnaden blir onyttig genom dom eller beslut som vinner laga kraft. Även den andra 

satsen om att effekten av skadans inträffande kan visa sig senare kan tyckas luta mot 

den tolkningen, samtidigt som man här antagligen åsyftat att skador som inträffat kan 

ligga dolda en längre tid. Kanske kan situationen med det upphävda bygglovet likställas 

med fall av dolda skador i fråga om inträffandetidpunkten? Om man anser att 

anspråkstagandet av den rätt man givits genom bygglovsbeslutet, och kostnaden som 

där uppstår, är skadans inträffande så skulle man kunna säga att effekterna av detta är en 

dold skada fram tills den tidpunkt när bygglovet genom lagakraftvunnen dom eller 

beslut gör att effekten, den rena förmögenhetsskadan, blir definitiv. Likheten med fall 

av dold skada är att det även i detta fall finns en fördröjning innan effekterna av en 

tidigare inträffad händelse visar sig. Mot denna liknelse talar dock den betydande 

skillnaden att någon skada inte inträffat om bygglovet hade bestått. I fråga om dolda 

skador kommer den faktiska skadan alltid ha inträffat oavsett om eller när effekterna 

visar sig.  

    I ett fall där fastighetsägaren börjat bebygga sin tomt efter att denne i 

förhandsbesked från kommunen beviljats strandskyddsdispens, varpå länsstyrelsen 

senare avslog ansökan om bygglov, har försäkringsnämnden avseende tolkningen av 

inträffandeteorin konstaterat att denna innebär att en förmögenhetsskada ska regleras 

genom den försäkring som är gällande då den faktiska och onyttiga kostnaden uppstår. I 

enlighet därmed har nämnden ansett att skadan inträffat då den faktiska och onyttiga 

kostnaden uppstod för den skadelidande, oaktat att kostnaden blev onyttig först i och 

med ett senare beslut av länsstyrelsen. Nämnden uttalade också att konsekvensen av en 

strikt tillämpning av inträffandeteorin vid perdurerande skada skulle innebära att 

försäkringen gäller med en självrisk per ”ny” skada och att försäkringsgivaren skulle 
                                                
53 Dennerståhl, Ansvarsförsäkring för företag, s. 22. 
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löpa risken att få svara för ett försäkringsbelopp per skada. Nämnden fann att en sådan 

tillämpning skulle få oönskade effekter för såväl försäkringsgivare som 

försäkringstagare, varför de genom analogier med serieskadebegreppet avgjorde att 

skadan i sådana fall då kostnaderna uppstått successivt ska regleras genom den 

försäkring som var gällande då den första skadan inträffade.54     

     I ett senare fall i Stockholms tingsrätt har frågan om skadans inträffande avgjorts 

med ledning av begreppet ren förmögenhetsskada så som det förstås inom 

skadeståndsrätten.55 Resultatet av en sådan tillämpning, där skadans inträffande avgörs 

utifrån de skadeståndsrättsliga begreppen, kommer att beskrivas i följande avsnitt. 

 

5.3 Den skadeståndsrättsliga synen på skadans inträffande  
 

Vid avgörandet om när en skada har inträffat kommer den följande utredningen ta 

utgångspunkt i när en sådan skada inträffar i skadeståndsrättslig mening, även om det 

inte är helt självklart att det sammanfaller med när skada har inträffat i villkorens 

mening. 56  Genom den särskilda kopplingen mellan ansvarsförsäkringen och 

skadeståndsrätten, där försäkringsersättning bara utgår för skadeståndsskyldighet enligt 

svensk skadeståndsrätt så får man dock anta att de skadeståndsrättsliga begreppen kan 

vara vägledande för bedömningen om skada inträffat. Logiken är sådan att om någon 

skada i skadeståndsrättslig mening inte inträffat kan inte heller skada i 

försäkringsvillkorens mening ha uppstått eftersom denna inte är ersättningsgill. Denna 

tolkning av inträffandeteorin har förespråkats av Ullman som menar att principen 

därmed har olika innebörd beroende på vilken sorts skada som det handlar om.57 

 

5.3.1 Person och sakskada 
 

Ullman har med nämnda utgångspunkt ansett att personskada inträffar först när den ger 

sig till känna och medför sådana omständigheter som grundar rätt till skadestånd. 

Medvetenhet är här en förutsättning för att skadan ska ha inträffat. Detta förklaras med 

                                                
54 Försäkringsnämndens beslut den 2 mars 2012 i mål N472/11. 
55 Stockholms tingsrätt, dom i mål T 9636-13. 
56 Se Nydrén, Till frågan om sakskada, Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring, 
s. 179 ff. 
57 Ullman, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 144. 
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att en person som drabbats av en skada som inte utvecklats till den punkten då skadan 

visat sig och orsakat besvär och olägenheter saknar underlag för ett skadeståndsanspråk 

som kan värderas ekonomiskt.58 En sådan tillämpning leder till att inträffandeteorin i 

fall av personskada sammanfaller med upptäcktsteorin. 

    Ullman menar vidare att en sakskada inträffar när skadehändelsen äger rum 

fysiskt och så länge skadeförloppet pågår.59 Skadans inträffande, och möjligheten till 

försäkringsersättning, är därmed, i motsats till vad som gäller för personskada, inte 

beroende av att skadelidande är medveten om att skada har uppstått. Denna syn på 

sakskadebegreppet utifrån en rent fysikalisk bedömning har dock kritiserats av Nydrén 

som en juridiskt meningslös ansats. Nydrén förordar att begreppet sakskada får anses ha 

en ganska bred betydelse och att sådan skada inträffar då möjligheten att nyttja 

egendomen går förlorad, antingen på grund av fysisk påverkan på egendomen eller på 

grund av någon annan händelse, som direkt leder till förlusten av möjlighet att använda 

egendomen, när denna möjlighet inte kan återställas med relativt enkla medel och inom 

relativt kort tid. 60  Inom försäkringsbranschen har man traditionellt sett ansett att 

sakskada endast föreligger vid fysisk skada och att funktionell skada inte omfattas av 

begreppet.61 Dock har Skadeförsäkringens villkorsnämnd genom vissa utlåtanden på 

senare år utvidgat begreppet sakskada och även HD har i det s.k. flygmotorfallet slagit 

fast att funktionsnedsättning utan fysisk förändring av egendomen kan betraktas som 

sakskada.62 Det står också klart att sakskada i försäkringsvillkorens mening inte har 

uppstått och att ersättning inte utgår om skadan kan avhjälpas genom att åtgärda felet.63 

 

5.3.2 Ren förmögenhetsskada 
 

Av legaldefinitionen av ren förmögenhetsskada i 1 kap. 2 § SkL framgår att ren 

förmögenhetsskada är sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att 

någon lider person- eller sakskada. Detta stadgande ger inte mycket ledning för frågan 

om när ren förmögenhetsskada ska anses ha inträffat, förutom att det är en ekonomisk 

                                                
58 Ullman, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 145. 
59 Ullman, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 144.  
60 Nydrén, Till frågan om sakskada, Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring, s. 
186-207. 
61 Dennerståhl, Ansvarsförsäkring för företag, s. 35. 
62 Se SkVN nr 1/94 och 27/94 samt HD:s dom i NJA 1996 s. 68. 
63 Dennerståhl, Ansvarsförsäkring för företag, s. 36. 
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skada som ska ha uppkommit. Angående gränsdragningen till begreppet sakskada 

nämns i lagkommentaren att funktionsnedsättning till följd av att ett föremål, på grund 

av t.ex. myndighets förbud, inte längre får användas för visst ändamål eller på visst sätt 

kan utgöra ren förmögenhetsskada.64 Den ekonomiska skadan får i fallet antas inträffa 

direkt när funktionsnedsättningen uppkommer, dvs. i samband med att förbudet 

meddelas. 

     Som tidigare påpekats finns ett fall från Stockholms tingsrätt, mål T 9636-13, 

där tingsrätten efter ett utlåtande av Harald Ullman avgjort frågan om inträffandeteorins 

tolkning efter begreppet ren förmögenhetsskada. I fallet, som bland annat handlade om 

ett felaktigt meddelat bygglov, har Ullman tolkat inträffandeteorin utifrån begreppet ren 

förmögenhetsskada och konstaterat att skada inträffat först när beslut eller dom som 

upphävt bygglovet vunnit laga kraft. Genom att beskriva ren förmögenhetsskada som 

resultatet av en negativ förändring av ett bestämt ekonomiskt förhållande inträffar 

således en sådan ekonomisk skada vid den tidpunkt när detta resultat uppstår. Eftersom 

någon förändring av de ekonomiska förhållandena inte ägt rum om beslutet om bygglov 

haft fortsatt giltighet, menar han att någon skada inte uppkommit förrän tvisten avgjorts 

definitivt.65 Mot detta kan anföras att en sådan tanke innebär en grov förenkling av 

verkligheten och att skada kan ha uppstått redan på ett tidigare stadie.  

     Som ett exempel på att skada kan ha uppkommit innan lagakraftvunnen dom kan 

man se att redan den ovisshet som uppkommer i och med processen kan utgöra en 

skada. Med hänsyn till fastighetsägarens begränsade möjligheter att under tiden för 

processen förutse utgången kan perioden innan tvisten avgjorts innebära en osäkerhet 

om fastighetens framtid och försvåra en eventuell försäljning eller andra nyttjanden av 

fastigheten. Särskilt när fastighetsägaren under processen står med en fastighet som är 

behäftad med ett rättsligt fel är det troligt att värdet på fastigheten sjunker och 

möjligheten till försäljning avsevärt försämras under denna period. Till och med risken 

för en framtida skada har i vissa fall betraktats som en psykisk orosfaktor som bör 

berättiga till ersättning för ideell skada.66 Det är antagligt att sådant skadestånd inte kan 

utgå i fall av mer ordinära risker, men det pekar ändå mot att hänsyn bör tas till perioden 

innan den nedlagda kostnaden definitivt blir onyttig och risken realiseras. 

                                                
64 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo) kommentaren till 1 kap. 2 §.  
65 Ullman, Utlåtande som sakkunnig i tvist mellan Huddinge kommun och Länsförsäkringar 
Stockholm, aktbilaga 23, Mål T 9636-13.  
66 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 221. Jfr. NJA 1990 s 186. 
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Som stöd för att skada kan uppstå redan på detta stadie kan hänvisas till det väldigt 

uppmärksammade målet Sporrong och Lönnroth v. Sweden där Europadomstolen för 

första gången avkunnade dom enligt vilken Sverige kränkt den europeiska konventionen 

om de mänskliga rättigheterna.67 Fallet handlade om zonexpropriation vilket utfärdats 

för vissa fastigheter och som ledde till att de sökandes fastigheter var underkastade 

expropriationstillstånd och byggnadsförbud mellan 8-25 år. De huvudsakliga frågorna i 

målet handlade om huruvida Sverige brutit mot de i konventionen stadgade rättigheterna 

till rättegång, en effektiv process och äganderätt, vilket konstaterades vara fallet i fråga 

om äganderätten och rätten till rättegång. Det för frågan om skadetidpunkten relevanta 

delarna återfinns i den efterföljande tilläggsdomen angående skadeståndsskyldigheten 

för de konstaterade kränkningarna.68 Den tid som expropriationstillstånden var i strid 

med sökandens rättigheter benämnde domstolen som ”periods of damage” och 

konstaterade att även om en jämförelse av fastighetens värde mellan början och slutet av 

denna skadeperiod inte gav för handen att sökandena hade lidit ekonomisk skada, kunde 

domstolen inte komma till slutsatsen att någon skada inte förelåg under denna period. 

Domstolen tog vid beräkningen av skadan hänsyn till begränsningen i möjligheten att 

förfoga över fastigheterna och den risk det hade inneburit att utföra arbete på 

fastigheterna eftersom man vid en eventuell expropriation inte haft möjlighet att få 

någon ersättning för värdestegringen. Även svårigheten att få lån genom inteckning av 

fastigheterna och det faktum att marknadspriset på fastigheterna fick antas ha sjunkit, på 

grund av expropriationstillståndet, under skadeperioden beaktades. Dessutom togs vid 

skadeberäkningen hänsyn till den förlust av affärsmöjligheter som uppstod på grund av 

att renoveringar som man eventuellt övervägt var ogenomförbara, oaktat att 

förutsättningarna för försäljning kunde ifrågasättas.69  

     Det ska påpekas att det i Sporrong & Lönnroth-målet handlade om 

expropriationstillstånd och byggnadsförbud som gav betydande inskränkningar i 

fastighetsägarnas rådighet och som innebar kränkningar av deras rättigheter enligt 

EKMR, vilket inte kan antas vara fallet i det ovan skisserade scenariot med det felaktiga 

beslutet enligt PBL. Det är likväl ett fall av felaktig myndighetsutövning, och det 
                                                
67 Case of Sporrong and Lönnroth, dom den 23 september 1982. Domen har utgivits i 
Publications of the European Court of Human Rights, Series A, No. 52. 
68 Case of Sporrong and Lönnroth, dom den 18 december 1984. Domen har utgivits i 
Publications of the European Court of Human Rights, Series A, No. 88. 
69 Case of Sporrong and Lönnroth, dom den 18 december 1984, para. 25. Domen har utgivits i 
Publications of the European Court of Human Rights, Series A, No. 88.  
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ställningstagande som domstolen tog i fråga om uppkomsten av skada under perioden 

av ovisshet om fastighetens framtid, då marknadsvärdet sjunker och möjligheten till 

försäljning är liten, är intressant på ett principiellt plan. Även om domstolen inte hade 

anledning att bestämma när skadan inträffat så ansåg domstolen uppenbarligen att 

hänsyn måste tas till sådan skada som uppstår under den tid det föreligger ovisshet om 

framtiden för fastigheten och marknadsvärdet faller, vilket vid en första anblick inte 

verkar förenligt med Ullmans tolkning av inträffandeteorin. Det förhåller sig alltså så att 

inte endast onyttiga kostnader, utan även en minskning av marknadsvärdet på egendom, 

utgör ren förmögenhetsskada. Så har också ansetts vara fallet vid miljöskada i form av 

kontinuerligt buller, vilket medför att värdet på en fastighet sjunker.70        

    En alternativ tolkning av Ullmans yttrande, för att bringas i överensstämmelse 

med Europadomstolens syn, vore att förstå honom som att det kan uppkomma skada 

under perioden innan beslut eller dom vunnit laga kraft men att det är först vid den 

punkten som dessa skador konstateras vara ersättningsgilla. Förutsatt att man i domen 

kommit fram till att expropriationstillståndet varit tillåtet hade det naturligtvis inte utgått 

ersättning för den skada som osäkerheten om fastighetens framtid orsakat med tanke på 

att det är en naturlig följd av ett expropriationstillstånd. Man kan uttrycka det som att 

skadan realiseras genom att den i och med domen blir ersättningsgill. Att med denna 

argumentation säga att skadan därmed inträffat när domen vunnit laga kraft synes dock 

något konstlad och svår att förena med den allmänspråkliga betydelsen av att något 

inträffar. 

     En annan något märklig konsekvens av denna syn på skadans inträffande är att 

inträffandetidpunkten, och därmed också försäkringsbolagets ansvar, görs helt beroende 

av hur långt parterna väljer att driva processen. Det kan tänkas att en kommun som har 

en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndsskyldigheten har ett mindre intresse av att 

fortsätta driva process om bygglovet. Både för den skadelidande och den 

skadeståndsskyldige kan det i detta läge vara betydligt bättre att få skadan konstaterad, 

skadeståndsskyldigheten fullgjord, försäkringsersättningen utbetalad och ärendet 

därmed avslutat. Ullman har, som tidigare beskrivits, motiverat sin slutsats om att skada 

inte kan inträffa före laga kraft bland annat genom att någon skada inte alls uppkommer 

om bygglovet fått fortsatt giltighet i en kommande process. Detta är förvisso sant men 

kan kritiseras som en alltför teoretisk utgångspunkt. I praktiken uppkommer inte 
                                                
70 Bengtsson, Skadestånd för miljöskada, s. 50. 
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situationen att försäkringsersättning utbetalas under tiden processen är igång, då 

parterna inte har ett intresse av att fortsätta driva processen om skadan i 

försäkringsmässigt hänseende konstateras ha inträffat på ett tidigare stadie och 

skadestånds- och försäkringsfrågorna är lösta. 

    Vidare kan påpekas att enbart för att en skada anses ha inträffat i 

omfattningsvillkorets mening, så innebär det inte nödvändigtvis att 

försäkringsersättning kommer att utgå. Omfattningsvillkorets uppgift är att avgränsa 

försäkringsbolagens ansvar i tiden och kan ses som en juridisk-teknisk tidpunkt då 

skada ska anses ha inträffat i fall att man i en kommande process konstaterar att 

myndighetsutövningen varit felaktig och att skadeståndsskyldighet föreligger.    

    Det kan också hävdas att det är mindre lämpligt att avgöra inträffandeteorins 

tolkning enbart utifrån definitionen av ren förmögenhetsskada. Definitionen av ren 

förmögenhetsskada har utarbetats inom skadeståndsrätten för att utgöra en ram för när 

skadestånd ska kunna göras gällande för ren förmögenhetsskada,71 och det kan därmed 

inte vara motiverat att denna definition ska vara direkt avgörande för inträffandeteorin 

och försäkringsbolagens ansvar där helt andra intressen gör sig gällande.    

 

 

5.4 Skadans inträffande utifrån fordringens uppkomst 
 

Ett alternativt sätt att se på inträffandeteorin vore att anta att skada har inträffat när en 

skadeståndsfordring har uppkommit, eller att skada i vart fall måste ha inträffat innan 

denna tidpunkt. Vid ansvarsförsäkring är det skadeståndsskyldigheten som är det 

försäkrade intresset,72 varför det är närliggande att skadeståndsfordringens uppkomst 

skulle kunna ses som den trigger som gör att skada uppkommit enligt försäkringen och 

försäkringen därmed kan göras gällande. Detta resonemang leder oss till frågan om när 

skadeståndsfordringen uppkommer?  

     Fordringars uppkomst har diskuterats inom doktrinen i samband med många 

olika rättsliga frågeställningar och det framgår av praxis att det inte finns någon för alla 

                                                
71 Kleineman, Ren förmögenhetsskada: Särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, s. 
197. 
72 Om begreppet försäkrat intresse se Hellner, Försäkringsrätt, s. 212 ff. Om försäkrat intresse 
vid ansvarsförsäkring se även Sluijs, Försäkringsfall och täckningsprinciperna, Uppsatser om 
skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring, s. 250. 
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fall gällande princip som avgör när en fordran ska anses ha uppkommit. I praxis har det 

istället utvecklats en rad olika sätt att avgöra när en fordring har uppkommit. När 

fordringen ska anses ha uppkommit har t.ex. diskuterats utifrån när den "väsentliga 

grunden" för fordringen förelegat, parternas möjligheter att styra över fordringens 

slutliga tillblivelse, det första rättsfaktumets princip och syftet med den aktuella 

bestämmelsen där fordringens uppkomst blir relevant.73 Ofta har skadeståndsfordringar 

grundade på avtal ansetts uppkomna redan i och med det avtal som anspråket grundar 

sig på och det förhållande att anspråket varit beroende av senare inträffade 

omständigheter har inte påverkat denna slutsats. 74  Vad gäller utomobligatoriska 

skadeståndsfordringar så har man ansett att fordringen uppkommer vid skadetillfället, 

vilket enligt första rättsfaktumets princip i regel är den skadeorsakande handlingen. 75 

Inte heller dessa tolkningar av skadeståndsfordringars uppkomst kan dock ses som en 

för alla fall gällande princip utan de har avgjorts med utgångspunkt i ändamålen med 

den bestämmelse som ska tillämpas och för vilken fordringens uppkomst får betydelse. 

Att en sådan bedömning ska ske framgår bland annat av HD:s praxis och domstolen har 

i och med NJA 2009 s 291 bekräftat att frågan om en fordring kan anses föreligga vid 

en kritisk tidpunkt, när fordringen får betraktas som svävande, får avgöras utifrån 

ändamålet med den bestämmelse som tillämpas.76 Detta bör tolkas som att HD anser att 

fordringens uppkomst inte är en för alla fall bestämd tidpunkt, utan att samma rättsfakta 

kan ligga till grund för olika bedömningar om fordringens uppkomst om det får 

betydelse i olika sammanhang, t.ex. för frågor om preskription, arv eller i 

obeståndssituationer.  

     Som en utgångspunkt för den fortsatta prövningen ska konstateras att en 

skadeståndsfordran, för att kunna göras gällande, är beroende av tre grundläggande 

rekvisit för skadeståndsansvar. För det första ska det föreligga en ansvarsgrund, vilket 

typiskt sätt är en vårdslös handling men som kan variera beroende på vilken 

ansvarsform som är aktuell. För det andra ska en skada ha uppstått och för det tredje ska 

det föreligga ett adekvat orsakssamband mellan ansvarsgrunden och skadan. Ur ett 

skadeståndsrättsligt perspektiv har det ansetts naturligt att tillkomsten av 

                                                
73 Se NJA 2009 s 291 och i domen hänvisade rättsfall. 
74 Se t.ex. NJA 1989 s 185, NJA 1996 s 386 och NJA 1916 s 154. 
75 Se Lindskog, Preskription, s. 402 f, och NJA 1967 s 577. 
76 se även justitierådet Palms tillägg i rättsfallet NJA 1989 s. 185 och där anförd litteratur, jfr 
bl.a. Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 286 not 251. 
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skadeståndsfordringen sker när samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda eftersom det 

är först då en skadelidande kan erhålla skadestånd från en skadevållare.77 HD har 

däremot uttryckt att det förhållande att en fordran inte slutligt uppkommit vid en kritisk 

tidpunkt inte hindrar att den i en specifik tillämpningssituation ändå kan anses ha 

förelegat då, om åtminstone någon eller några nödvändiga omständigheter för 

fordringens slutliga tillblivelse förelegat vid tidpunkten.78 I preskriptionssammanhang 

har fordringens uppkomst istället avgjorts utifrån första rättsfaktumets princip och i den 

insolvensrättsliga doktrinen har det uppställts ett krav på att den väsentliga grunden för 

fordringen ska ha förelegat för att fordringen ska ha uppkommit i konkurslagens 

mening.79 I det följande ska det utifrån dessa tre tänkbara alternativ till fordringens 

uppkomst analyseras vid vilken tidpunkt en skadeståndsfordring p.g.a. fel vid 

myndighetsutövning har uppkommit. 

 

5.4.1 Första rättsfaktumets princip 
 

Första rättsfaktumets princip har utarbetats av Lindskog för tolkningen av 

tillkomstrekvisitet i PreskrL. Lindskog menar att alla de nödvändiga rättsfakta som 

konstituerar en fordring inte behöver ha blivit uppfyllda för att en fordring ska anses ha 

uppkommit i PreskrL mening, utan förespråkar istället en användning av första 

rättsfaktumets princip. Det första rättsfaktumets princip innebär att fordringen 

uppkommit, och preskriptionstiden därmed börjar löpa, vid inträffandet av det första 

rättsfaktum som fordringen grundas på. 80  Anspråk kan vara grundade på en rad 

rättsfakta men inte alla är av betydelse vid tillämpning av principen. Endast sådana 

rättsfakta som är knutna till gäldenärens handlande, och som är en nödvändig del i den 

viljeförklaring eller det delikt som ligger till grund för förpliktelsen, är relevanta i detta 

hänseende.81  

    Angående utomobligatoriska skadeståndsfordringar antas preskriptionstiden som 

huvudregel börja löpa när den skadegörande handlingen vidtogs, oavsett när skadan 

                                                
77 Schultz, Skadeståndsfordrans uppkomst, JT nr 4 2010/11 s. 872. 
78 NJA 2009 s. 291. 
79 Se Lindskog, Preskription, s. 385 f och prop. 1986/87:90 s.123.  
80 Lindskog, Preskription, s. 386. 
81 Lindskog, Preskription, s. 387. 
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som sådan visar sig.82 Vid utomobligatoriska krav som istället grundar sig på en 

underlåtenhet menar Lindskog att fordringens tillkommit vid den tidpunkt då 

handlandet senast skulle ha skett.83 För fall av perdurerande delikt där även skadan 

uppkommer fortlöpande menar han fordringen på skadestånd preskriberas löpande i takt 

med att skada uppstår.84 

    Lindskog har med första rättsfaktumets princip skapat en modell för fordringens 

tillkomst som tar utgångspunkt i preskriptionsfrågan och som till stor del motiveras 

utifrån bevisbegränsningsfunktionen. Han menar likväl att utgångspunkten är att en 

fordring anses tillkommen när det har etablerats en definitiv och ovillkorlig 

betalningsskyldighet för gäldenären men att den justerade tidpunkten motiveras utifrån 

de särskilda förhållanden som är specifika för den rättsliga kontext där frågan 

uppkommer, i detta fall preskription.85 Med preskriptionsfrågan som utgångspunkt för 

bestämningen av fordringens uppkomst synes principen i huvudsak ge ändamålsenliga 

resultat med en rimlig ansvarstid för skadevållaren och tillräcklig tid för skadelidande 

att framställa sitt anspråk. 

    En tillämpning av första rättsfaktumets princip för bestämmande av fordringens 

uppkomst innebär dock ett välkänt problem i fall av fördröjda skador eftersom 

anspråket kan preskriberas innan skadan har uppstått och borgenären haft fog för att 

anse sig ha en fordring. Resultatet kan verka orimligt hårt mot den skadelidande men 

har motiverats utifrån skadevållarens intresse av att inte behöva räkna med att bli 

skadeståndsskyldig för handlingar som ligger mer än tio år tillbaka i tiden när något 

krav inte tidigare har gjorts gällande.86 Den kritik som principen fått med anledning av 

detta avvisas dock av Lindskog som menar att det i sådana fall är påkallat med någon 

form av undantag från den tioåriga preskriptionsfristen istället för att modifiera 

modellen för fordringens uppkomst.87 Sådana undantag är däremot väldigt ovanliga i 

praxis och det faktum att principen kan leda till preskription innan skada har uppstått 

har därför ansetts öppna upp för riskansvarsmodeller.88 

                                                
82 Lindskog, Preskription, s. 402 f. 
83 Lindskog, Preskription, s. 403 not 91. 
84 Lindskog, Preskription, s. 407. 
85 Lindskog, Preskription, s. 386. 
86 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 431. 
87 Lindskog, Preskription, s. 405 not 96. 
88 Om detta och problematiken med riskansvarsmodeller se Schultz, Skadeståndsfordrans 
uppkomst, i JT nr 4 2010/11 s. 883. 
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Att preskriptionsfrågan tas som utgångspunkt vid en allmän diskussion om 

skadeståndsfordringens uppkomst anser Schultz vara en självklarhet, särskilt med tanke 

på avsaknaden av alternativa ingångsvägar till frågan.89 Trots detta är Schultz kritisk 

mot första rättsfaktumets princip som modell för avgörande av fordringens uppkomst. 

Kritiken tar inte enbart grund i principens konsekvenser i preskriptionshänseende utan i 

huvudsak mot hur principens begreppsbildning inte korrelerar med de 

skadeståndsrättsliga begreppen som avgör när en skadeståndsskyldighet föreligger. 

Schultz menar att det skadeståndsrättsliga kravet på orsakssamband innebär att den 

skadevållande handlingen per definition inträffar innan skada uppstår. Eftersom det inte 

finns möjlighet att utkräva skadestånd redan innan skada inträffat, med undantag för de 

högst oklara fall då ersättning kan ges redan vid risk för skada, innebär det att den 

skadevållande handlingen inträffar innan en rätt att utkräva skadestånd uppstår. Mot 

denna bakgrund frågar han sig därmed hur den skadevållande handlingen kan ses som 

tidpunkten för fordringens tillkomst?90 Liknande kritik har framförts av Welamson som 

menar att ett godtagande av det första rättsfaktumets princip kan innebära att tidpunkten 

för fordringens uppkomst hamnar innan en motsvarande förpliktelse finns. 91  

Förhållandet mellan fordringen och förpliktelsen kommer att diskuteras vidare under 

5.4.4. 

     Även det förhållandet att det första rättsfaktumet brukar beskrivas som 

"skadehändelsen" eller "den skadevållande handlingen" menar Schultz inte motsvara 

ansvarsgrunden, det första rekvisitet i den skadeståndsrättsliga kedjan, utan tycks även 

innefatta ett konstaterande eller antagande om att skada inträffat. Schultz menar att 

användningen av dessa uttryck tyder på en ambivalens för när en skadeståndsfordran 

uppstår i och med att det inte nöjer sig med att identifiera ansvarsgrunden som det första 

rättsfaktumet.92 En sådan oklarhet om vad som utgör det första rättsfaktumet gör 

principen svår att tillämpa och ger därmed förutsebarhetsproblem.  

     Inom den konkursrättsliga diskussionen om fordringars uppkomst har man 

traditionellt sett inte använt sig av första rättsfaktumets princip utan, som kommer att 

behandlas i nästkommande avsnitt, krävt att den väsentliga grunden för fordringen ska 

ha förelegat. Detta beror rimligen på att det första rättsfaktumets princip som 

                                                
89 Schultz, Skadeståndsfordrans uppkomst, i JT nr 4 2010/11 s. 871. 
90 Schultz, Skadeståndsfordrans uppkomst, i JT nr 4 2010/11 s. 873. 
91 Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 188. 
92 Schultz, Skadeståndsfordrans uppkomst, i JT nr 4 2010/11 s. 875 f. 
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bestämning av fordringens uppkomst rimmar mindre väl med de konkursrättsliga 

principerna och ändamålen, vilket ska utvecklas i det följande.   

 

5.4.2 Den "väsentliga grunden” för fordringen 
 

Fordringens uppkomst får betydelse även i insolvenssituationer, t.ex. vid konkurs då 

endast sådana fordringar som uppkommit innan konkursutbrottet kan göras gällande i 

konkursen.93 I praxis relaterat till insolvenssituationer har uttryckts att fordringen ska 

anses ha uppkommit när den "väsentliga grunden" för fordringen föreligger. Denna 

princip för fordringens uppkomst kommer ursprungligen från Ekdahl som ansåg att det 

avgörande för frågan om en fordring uppkommit innan konkursutbrottet, och således 

kunde göras gällande i konkursen, var om den väsentliga grunden för fordringen 

förelåg. Ekdahl menade att det vid fordringsanspråk grundade på avtal räckte att avtalet 

slutits innan konkursen för att fordringen skulle kunna göras gällande, oberoende av att 

något exigibelt anspråk inte förelåg vid denna tidpunkt.94  Innan vi ger oss in på att 

analysera resultatet av en tillämpning av denna metod för bestämning av fordringens 

uppkomst ska det redas ut vad som varit avgörande i HD:s domar när de avgjort om den 

väsentliga grunden för fordringen förelegat vid en viss tidpunkt.  

 

NJA 1981 s 801  

Sedan en mäklare, enligt avtal med fastighetsägare, anvisat en köpare till fastigheten har 

fastighetsägaren försatts i konkurs. Fastigheten har därefter sålts av konkursförvaltaren 

till den av mäklaren anvisade köparen. Mäklaren har funnits ha rätt att på avtalet grunda 

anspråk på provision, men enbart den omständigheten att konkursförvaltaren utnyttjade 

mäklarens tidigare anvisning på köpare har inte ansetts kunna ge provisionsfordringen 

karaktär av massafordran. HD har motiverat slutsatsen med att även om 

konkursförvaltaren har gjort att fordringen blivit definitiv så är provisionsfordringen i 

väsentlig mån grundad på vad som förekommit före konkursbeslutet. Det enda som 

saknades för att mäklarbolaget skulle ha rätt till anspråk på provision var att 

försäljningen skulle gå igenom. HD verkar ha fäst avgörande vikt vid det faktum att 

mäklarbolaget vid tiden för konkursen gjort allt vad som ålåg dem enligt avtalet och att 

                                                
93 Vilket framgår av 5 kap. 1 § KL 
94 Ekdahl, Om fordran i konkurs, s. 5.  
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fastighetsägaren vid denna tidpunkt inte hade kunnat säga upp avtalet med följden att 

mäklarbolaget skulle gå miste om sin rätt till provision vid försäljning. 

 

NJA 1996 s 386 

I fallet, som handlade om rätt till kvittning i konkurs, har HD avgjort att kvittningsrätt 

föreligger på en fordran som har sin grund i avtal som ingåtts före konkursen. 

Fordringen har uppkommit redan i och med ingåendet av avtalet och har således funnits 

vid konkursutbrottet, oaktat att konkursboet sedan valt att träda in i avtalet.  

 

NJA 2005 s 11 

Efter det att ett bolag har försatts i konkurs har ett ömsesidigt försäkringsbolag, där 

konkursbolaget var försäkringstagare, fördelat återbäringsmedel till bolaget. I fallet var 

frågan om denna ersättning var del av företagshypotek, vilket är beroende av om 

fordringen på ersättningen fanns vid konkursutbrottet. Efter att ha fastslagit att 

anspråket inte kunde anses ha grund i endast det förhållande att bolaget var delägare i 

försäkringsbolaget så konstaterade HD att bolagets fordran på försäkringsgivaren var i 

allt väsentligt grundad på ett styrelsebeslut om fördelning av överskott som togs efter 

konkursutbrottet, varför denna fordran inte fanns vid konkursutbrottet.  

 

I de ovan refererade domarna har HD avgjort frågan om fordringen fanns vid 

konkursutbrottet genom att se på vad som är den väsentliga grunden för fordringen. Det 

framgår inte helt klart av HD:s praxis vad som är den väsentliga grunden för 

förpliktelsen och det beror antagligen på att detta uttryck endast använts för att 

legitimera och bekräfta den slutsats som domstolen kommit fram till med ledning av de 

ändamål som gör sig gällande i det specifika fallet.95 Metoden ger en mellanväg för när 

fordringen ska anses ha uppkommit och ger stora möjligheter att ta hänsyn till de 

särskilda ändamål som finns med den regel som ska tillämpas, eftersom vad som är den 

väsentliga grunden för en fordring verkar kunna anpassas för den enskilda situationen. 

Att fordringen har uppkommit vid den väsentliga grunden för fordringen har i doktrinen 

också uppfattats utgöra en förklaringsram och att det inte är en tidpunkt som kan 

                                                
95 Att så är fallet bekräftas också av HD i NJA 2009 s 291. 
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bestämmas generellt utan som måste anpassas efter konfliktens art.96 Principen har 

också kritiserats som innehållslös.97  

     En tillämpning av denna modell för att bestämma fordringens uppkomsttidpunkt 

innebär alltså att vad som är den väsentliga grunden kommer att avgöras från fall till 

fall. I fråga om anspråk som grundar sig på avtal verkar det som att det i regel är avtalet 

som är den väsentliga grunden för fordringen, men NJA 2009 s 291 visar att principen 

inte strikt upprätthålls. I fallet, som handlade om kvittning i konkurs, ansåg man inte att 

fordringen förelegat vid konkursen, trots att den grundades på ett avtal som ingicks 

under den företagsrekonstruktion som föregick konkursen. HD avgjorde frågan efter de 

allmänna konkursrättsliga principerna om borgenärernas lika ställning och 

frysningsprincipen. Av betydande vikt var också det faktum att fordran var beroende av 

konkursboets åtgärd, vilket HD med ledning av ovanstående principer menade talade 

starkt emot att tillåta kvittning. Med hänsyn till att man i domskälen tydligt trycker på 

att det är ändamålen i det enskilda fallet som ska vara avgörande så kan den i fallet mer 

strikta synen på fordringens uppkomst inte ses som en generell linje och att möjligheten 

att se avtalets ingående som den väsentliga grunden för anspråket har frångåtts.     

     Fördelarna med att avgöra fordringens uppkomst efter den väsentliga grunden är 

att man på detta sätt kommer till ändamålsenliga och rimliga resultat i det enskilda 

fallet. Som Welamson har uttryckt det innebär metoden i själva verket att 

väsentlighetsrekvisitet får tolkas mot bakgrund av den bestämmelse som ska tillämpas.98 

Detta verkar överensstämma med den syn på fordringens uppkomst som HD förespråkat 

i NJA 2009 s 291. Det pragmatiska synsätt på fordringens uppkomst som domen, och 

avgörande efter den väsentliga grunden, ger uttryck för har dock mött kritik från dem 

som vill värna rättsystematisk enhetlighet och förutsebarhet. Dessa förespråkar istället 

att fordringens uppkomst behandlas som ett autonomt fordringsrättsligt begrepp där 

hänsyn inte tas till det sammanhang som frågan uppkommer i.99 Schultz menar att sådan 

principlöshet som HD:s pragmatism bygger på, där omständigheterna i det enskilda 

                                                
96 Söderlund, Konkursrätten, s. 371. 
97 Se t.ex. Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 419 och Welamson, Konkursrätt, s. 442. 
98 Welamson, Konkursrätt, s. 442. 
99 Se t.ex. Schultz, Skadeståndsfordrans uppkomst, JT nr 4 2010/11 s. 884 ff., och i fråga om 
kontraktuella fordringar Heidbrink, Tankar om kontraktsfordringars uppkomst, JT nr 4 2010/11 
s. 858 ff. Liknande kritik har också framförts av Mikael Mellqvist långt innan HD:s nu omtalade 
dom, se Mellqvist, Fordringars uppkomst - några obeståndsrättsliga funderingar, Ratio omnia 
vincit: en vänbok till Trygve Hellners, s. 188 ff. 
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fallet avgör rättsfrågorna, ligger nära en sådan normlös rättstillämpning som inte ska 

finnas i en civiliserad rättsordning.100  

    Kritiken synes i viss mån befogad då HD i och med domen bekräftat den känsla 

praxis ger av att rättstillämparen kan välja en lämplig rättsföljd och sedan motivera sin 

ståndpunkt med hjälp av de ändamål som leder till denna rättsföljd. Avsaknaden av 

förutsebarhet har också ansetts inverka negativt på förutsättningarna för parterna att 

träffa förlikning i uppkomna tvister där fordringens uppkomst blir avgörande.101 

 

5.4.3 Det skadeståndsrättsliga perspektivet – samtliga rättsfakta för 
skadeståndsskyldighet 
 

Det sista alternativet för avgörande av skadeståndsfordringens uppkomst är att alla de 

tre grundläggande rekvisiten för skadeståndsskyldighet ska vara uppfyllda för att en 

fordring ska föreligga. Utöver en ansvarsgrundande handling/underlåtenhet ska det med 

ett adekvat orsakssamband ha uppstått en skada för att en skadeståndsfordran ska vara 

för handen. Det faktum att den slutgiltiga skadeståndsskyldigheten inte är fastslagen och 

kan påverkas av medvållande, jämkning m.m. är dock inte av betydelse för fordringens 

tillkomst.  

     Fördelarna med att använda denna modell för bestämmande av fordringens 

uppkomst är att det ger förutsebara resultat för parterna och rättssystematisk koherens i 

och med att begreppen för avgörande av fordringens uppkomst kommer att sammanfalla 

med de skadeståndsrättsliga begreppen. Som vi ska se nedan är denna tidpunkt också 

förenlig med den fordringsrättsliga systematiken och dess grundläggande förhållande 

mellan fordringen och förpliktelsen. Nackdelarna är å andra sidan att en sådan oflexibel 

ordning inte tar hänsyn till reglernas ändamål och därmed kan ge olämpliga resultat i det 

enskilda fallet. I fråga om preskription av skadeståndsfordringar ger denna tidpunkt för 

fordringens uppkomst ofta en alltför utsträckt ansvarsperiod och rent teoretiskt kan en 

skadevållarens ansvarstid för eventuella skador som senare kan uppstå av en tidigare 

ansvarsgrundande händelse bli oändlig. Detta förhållande verkar också menligt på 

                                                
100 Schultz, Skadeståndsfordrans uppkomst, JT nr 4 2010/11 s. 885. 
101 Om förutsebarhetsproblemens negativa inverkan på förlikningsförutsättningarna i 
kontraktsförhållanden, se Heidbrink, Tankar om kontraktsfordringars uppkomst, JT nr 4 
2010/11, s. 864 ff.  
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PreskrL bevisbegränsningsfunktion. Denna syn på fordringens uppkomst är därmed inte 

förenlig med PreskrL syften. 

 

5.4.4 Det fordringsrättsliga perspektivet, förhållandet fordran - förpliktelse 
 

Ur ett fordringsrättsligt perspektiv kan inledningsvis konstateras att en fordran hos A 

förutsätter en förpliktelse för B. Förhållandet mellan fordringen och förpliktelsen är som 

en rättighet till en skyldighet. A har en fordran på betalning gentemot B när B har en 

förpliktelse till betalning mot A. Detta förhållande har uttryckts som att fordringen och 

förpliktelsen är ett motsatspar,102 alternativt att de är logiska förutsättningar för varandra 

och därmed oskiljaktiga.103 Fordringen och förpliktelsen uppstår alltså simultant. Svaret 

på frågan om fordringens uppkomst kan därmed sökas genom att studera hur 

förpliktelser uppkommer. Det vanligaste sättet på vilket förpliktelser uppstår är genom 

avtal.104 Svar på frågorna om hur, och när, fordringar och förpliktelser som är grundade 

på avtal uppstår har sökts inom avtalsrättens teorier om avtalsslut.105 Även i praxis har 

man ansett att fordringar med grund i avtal uppkommit redan i och med avtalsslutet, 106 

dvs. när förpliktelsen uppstår. Svaren på när en skadeståndsfordring och den därmed 

följande förpliktelsen uppstår borde med denna logik sökas inom skadeståndsrätten och 

de grundläggande rekvisiten för förpliktelsen att utge skadestånd.  

    Att samtliga de tre grundläggande rekvisiten för skadeståndsansvar måste 

föreligga för att ett fordringsförhållande har uppstått bygger på att förpliktelsen 

(skadeståndsskyldigheten) kräver att samtliga rekvisiten är uppfyllda. Schultz menar att 

endast inträffandet av en ansvarsgrund inte sägas skapa en förpliktelse att utge 

skadestånd, som är villkorad av att en skada senare inträffar med adekvat kausalitet, då 

det inte finns skäl att uppställa någon sådan hierarki mellan rekvisiten för 

skadeståndsskyldighet.107 

                                                
102 Mellqvist, Fordringars uppkomst - några obeståndsrättsliga funderingar, Ratio omnia vincit: 
en vänbok till Trygve Hellners, s.168. 
103 Schultz, Skadeståndsfordrans uppkomst, JT nr 4 2010/11 s. 874. 
104 Mellqvist, Fordran & Skuld, s. 20. 
105 Se t.ex. Mellqvist, Fordringars uppkomst - några obeståndsrättsliga funderingar, Ratio omnia 
vincit: en vänbok till Trygve Hellners, s.169 f. 
106 Se t.ex. NJA 1989 s 185 och NJA 1996 s 386. 
107 Om detta se Schultz, Skadeståndsfordrans uppkomst, JT nr 4 2010/11 s. 874. 
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5.4.5 Sammanfattande tankar och slutsatser om fordringens uppkomst 
 

Vid avgörande av när skadeståndsfordringen har uppstått kommer vi alltid ha de två 

motpolerna, förutsebarhet och rimlighet, som står emot varandra. En klar och förutsebar 

regel tar inte hänsyn till det enskilda fallet samtidigt som en mer flexibel och 

ändamålsinriktad lösning ger negativa konsekvenser ur förutsebarhetsperspektiv. Det 

kan i fråga om försäkring framhållas att bristen på förutsebarhet i frågan om när 

fordringen uppkommer också kan leda till en minskad försäkringsbarhet då det blir svårt 

för försäkringsbolagen att kvantifiera riskerna. Det står också klart att den betydelse 

som fordringens uppkomst kan få för olika rättsliga frågeställningar gör olika ändamål 

gällande, vilka inte alltid är förenliga med varandra. Även om vi begränsar diskussionen 

till att handla om utomobligatoriska skadeståndsfordringar, eller till sådana som 

uppkommer på grund av fel vid myndighetsutövning, så kommer frågan om fordringens 

uppkomst inte kunna lösas med ett enda svar som ger rimliga resultat i alla de olika 

situationer som frågan får betydelse för.  

     Det är mot denna bakgrund väldigt frestande, att på så sätt som HD har gjort, 

lämna frågan om fordringens uppkomst till att avgöras av de ändamål som ligger bakom 

den regel som ska tillämpas. Som tidigare diskuterats leder detta dock till vissa 

förutsebarhetsproblem och Schultz har kritiserat HD för att förorda en principlös 

rättstillämpning. Det kan också hävdas att frågan om fordringens uppkomst är en fråga 

av grundläggande fordringsrättslig natur som inte bör bestämmas utifrån överväganden 

som i specifika fall ger rimliga resultat, utan att fordringens uppkomst bör vara ett 

autonomt begrepp. Schultz kritik är dock något tillspetsad och det är inte troligt att HD 

menar att fordringens uppkomst ska kunna avgöras av domstolen efter fritt skön, utan 

att de snarare förordar en teleologisk tolkning.108 De ändamålsskäl som ligger bakom 

respektive rättsregel som ska tillämpas kommer i de enskilda fallen vid tillämpning av 

samma regel vara desamma varför den teleologiska tolkningen kan leda till förutsebara 

resultat som är styrda av ändamålen med denna regel. Ett exempel på en teleologisk 

tolkning av fordringens uppkomst är utformandet av första rättsfaktumets princip för 

avgörandet av fordringens uppkomst i preskriptionshänseende. 

     Generellt kan sägas att det första rättsfaktumets princip lämpar sig för att avgöra 

preskriptionsfrågan och, med undantag för de problematiska fallen med väldigt 

                                                
108 Om den teleologiska metoden, se Ekelöf, Rättegång I, s. 79 ff. 
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fördröjda skador, vid utomobligatoriska skadeståndsfordringar ger en rimlig ansvarstid 

för skadevållaren och tillräcklig tid för skadelidande att framställa sitt anspråk. Den 

upprätthåller även den bevisbegränsningsfunktion som är ett viktigt syfte bakom 

PreskrL. Principen har dock inte varit avsedd att avgöra frågan om när fordringen 

uppkommer utanför preskriptionsinstitutet, vilket Lindskog själv har påpekat.109 Att låta 

preskriptionssyftena avgöra frågan om fordringens uppkomst generellt kan enligt min 

mening inte vara korrekt eftersom frågan om fordringens uppkomst är viktigare än 

frågan om när en fordran ska anses preskriberad, i och med att det får konsekvenser för 

en betydande mängd situationer. En sådan lösning leder också till att fordringens 

uppkomst inte är systematiskt enhetligt med de fordringsrättsliga begreppen fordran och 

förpliktelse då första rättsfaktumets princip kan leda till att en fordran har uppstått innan 

det uppstått en motsvarande förpliktelse. 

      Det är för övrigt av intresse att både Lindskog och HD vid tillämpning av första 

rättsfaktumets princip eller den väsentliga grunden för fordringen uttrycker sig om när 

man ska "anse" att fordringen uppkommer istället för att tala om tidpunkten då 

fordringen uppkommer. Detta kan antingen tolkas som att grundinställningen är att en 

fordring i egentlig mening inte har uppkommit men att man ändå kan anse den 

uppkommen i en viss kontext, eller som ett uttryck för den relativistiska synen att en 

fordring kan uppkomma vid olika tidpunkter. HD:s i denna del något luddiga inställning 

till fordringens uppkomst, där man t.ex. använder uttryck som att fordringen är 

"svävande", 110  kan ifrågasättas eftersom att en fordring och den därtill hörande 

förpliktelsen bygger på uppfyllandet av ett antal rättsfakta som antingen föreligger, eller 

inte föreligger. Som tidigare nämnts måste det med den fordringsrättsliga systematiken 

vara så att en fordring uppkommer samtidigt som förpliktelsen varför samtliga rättsfakta 

som skapar förpliktelsen till betalning måste vara uppfyllda för att en fordring har 

uppkommit. Detta innebär dock inte att det, som Lindskog uttryckt det, måste ha 

etablerats en definitiv och ovillkorlig betalningsskyldighet för att det har uppkommit en 

fordran.111 En fordran och förpliktelse kan ha uppkommit trots att förpliktelsen är 

                                                
109 Se Lindskog, Preskription, s. 386 där Lindskog framhåller att utgångspunkten måste vara att 
en fordran har uppkommit när det etablerats en definitiv (ovillkorlig) betalningsskyldighet för 
gäldenären. 
110 Uttrycket används av domstolen i NJA 2009 s 291. 
111 Se Lindskog, Preskription, s. 386 där Lindskog framhåller att utgångspunkten måste vara att 
en fordran har uppkommit när det etablerats en definitiv (ovillkorlig) betalningsskyldighet för 
gäldenären. 
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villkorad. Mellqvist har uttryck det som att ett villkor har betydelse för uppfyllelsen av 

en förpliktelse, inte för uppkomsten av förpliktelsen eller den fordran som svarar mot 

förpliktelsen.112 Att så är fallet framgår också av HD:s praxis, t.ex. i NJA 1989 s 185 

där domstolen ansett att förpliktelsen till betalning uppkommit i och med avtalets 

ingående oaktat att anspråken för att kunna göras gällande varit beroende av senare 

inträffande omständigheter.113 Kanske är det förhållandet att fordringen är villkorad och 

anspråket således inte exigibelt som domstolen åsyftat när de uttrycker att fordringen är 

"svävande". Inte heller detta kan vara korrekt då, som precis konstaterats, förpliktelsen 

och fordringens uppkomst inte påverkas av det faktum att denna är villkorad. 

      Mellqvist menar att de insolvensrättsliga lagarna förutsätter att fordringens 

uppkomst bestäms fordringsrättsligt och som grund för detta påstående hänvisar han till 

de bestämmelser som begränsar eller modifierar vissa konsekvenser av detta. 114 

Påståendet får också stöd av förarbetena till den gamla konkurslagen där kommittén 

gjort följande yttrande: "Att avgöra, när en fordran skall anses uppkommen, är givetvis 

ej en konkurslags sak".115 Welamson och Mellqvist utgår från att den fordringsrättsliga 

frågan om fordringens uppkomst har fullt genomslag inom konkursrätten men 

framhåller att det i praktiken ändå kan finnas anledning att använda sig av en 

ändamålsorienterad tolkning.116 Detta synes som en rimlig ordning och förutom de 

förutsebarhetsvinster som en klar och tydlig huvudregel om fordringens uppkomst ger 

så uppnås rättssystematisk enhetlighet och konsekvens i begreppsbildningen.  

     Utgångspunkten för när en skadeståndsfordring uppkommer måste rimligen vara 

då det uppkommit en motsvarande förpliktelse för skadevållaren, alltså då samtliga de 

skadeståndsrättsliga grundrekvisiten för skadeståndsskyldighet är uppfyllda. En sådan 

ordning medför dock med största sannolikhet orimliga resultat vid en tillämpning av de 

rättsregler för vilket fordringens uppkomst får betydelse så som de ser ut idag. Schultz 

menar att detta förhållande inte bör leda till att det ställs upp en ohållbar grundprincip 

för när fordringen uppkommer.117 En förändring i PreskrL skulle kunna vara att föredra. 

                                                
112 Mellqvist, Fordringars uppkomst - några obeståndsrättsliga funderingar, Ratio omnia vincit: 
en vänbok till Trygve Hellners, s.171. 
113 Se även NJA 1966 s 241 och NJA 1981 s 801 där domstolen uttryck sig på likartat sätt. 
114 Mellqvist, Fordringars uppkomst - några obeståndsrättsliga funderingar, Ratio omnia vincit: 
en vänbok till Trygve Hellners, s.189. 
115 Konkurslagskommitténs betänkande av den 14 november 1911 s. 343.  
116 Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 188. 
117 Schultz, Skadeståndsfordrans uppkomst, JT nr 4 2010/11 s. 889. 
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Alternativet är att acceptera att regeln i PreskrL tolkas på ett sätt som kanske inte är 

förenligt med ordalydelsen, vilket redan tidigare har ansetts vara fallet.118 Det är enligt 

min mening också konstlat och bakvänt att låta regeln styra grundförutsättningen istället 

för tvärt om, men det är inte givet att det är en sådan ordning som HD förespråkar. Man 

kan istället se att den fordringsrättsliga synen på fordringens uppkomst och de 

konsekvenser en sådan tillämpning får gör det påkallat att fordringens uppkomst kan 

avgöras på andra sätt i en viss kontext, på så sätt om Lindskog förespråkat vad gäller 

preskription.  

      Som tidigare nämnts så använder sig domstolen och Lindskog av uttrycket att 

fordringen ska ”anses tillkommen” vilket kan tolkas som att man inte försöker frångå 

den grundläggande fordringsrättsliga synen på fordringens uppkomst utan snarare 

använder en teleologisk metod för att avgöra frågan som ger rimliga resultat i den 

preskriptions- eller insolvensfråga som är för handen. Någon fordring i egentlig mening, 

med en motsvarande förpliktelse, som kan göras gällande har alltså inte uppkommit 

men det kan ändå vara lämpligt att anse den uppkommen vid en viss tidpunkt när något 

eller några av de rättsfakta som kan komma att skapa en fordring föreligger.  Att en 

fordring inte kan göras gällande, eftersom det inte uppkommit en motsvarande 

förpliktelse, behöver inte hindra att fordringen uppkommit. Det bör också framhållas att 

det inte alltid är alldeles klart när en förpliktelse uppkommer, t.ex. kan nämnas 

avtalsslut genom passivitet. Det är i dessa fall inte möjligt att bestämma en specifik 

tidpunkt då avtalet slutits och förpliktelserna uppkommit, vilket kan motivera att det är 

lämpligare att anknyta fordringens uppkomst till det första rättsfaktum som ligger till 

grund för fordringen. 

 
 
 

5.5 Felaktig myndighetsutövning och fordringens uppkomst 
 

I det följande ska redogöras för vad den ovan beskrivna metoden för fastställande av 

fordringens uppkomst får för betydelse för fall av fel vid myndighetsutövning. För att 

detta ska låta sig göras ska vi inledningsvis försöka ringa in begreppet fel vid 
                                                
118 Se t.ex. SOU 1983:7 där man uttryckt att tolkningen av tillkomstrekvisitet i PreskrL inte 
stämmer överens med vad som normalt gäller för när en fordran uppkommer men som enligt 
tradition ändå är gällande rätt. 
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myndighetsutövning utifrån vad bestämmelsen i SkL omfattar. 3 kap. 2 § p. 1 SkL 

stadgar att stat eller kommun ska ersätta sakskada, personskada eller ren 

förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 

verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. I p. 2 stadgas vidare att 

även skada på grund av att någon kränks ska ersättas om kränkningen sker genom fel 

eller försummelse vid myndighetsutövning. Så vad är då fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning? 

   Departementschefen uttalade i förarbetena till skadeståndslagen att ett 

utmärkande drag för myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller åtgärder som 

ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter, att dessa förvaltningsakter 

kommer till stånd eller får rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av 

offentligrättsliga regler, samt att de samhällsorgan som svarar för dem har en 

monopolställning i förhållande till enskilda rättssubjekt.119 Att det ska vara fråga om 

beslut eller åtgärder som får rättsverkningen gentemot enskild innebär att begreppet inte 

omfattar råd, upplysningar och allmän service från myndighetens sida.120 Normalt sett 

omfattas inte heller sådana fall där stat eller kommun beslutar om förvaltning av sin 

egendom, varför paragrafen sällan blir tillämplig på felaktiga beslut av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.121 

    Att man i lagtexten använt sig av uttrycket »vid» myndighetsutövning, till 

skillnad från »genom» myndighetsutövning, innebär att bestämmelsen omfattar 

åtskilliga beslut eller åtgärder som ingår endast som ett led i myndighetsutövningen 

men som är reglerade genom offentligrättsliga föreskrifter och kan få rättsliga 

konsekvenser för den enskilde åtminstone indirekt, och även andra handlingar som står i 

ett mycket nära tidsmässigt och funktionellt samband med myndighetsutövningen, t.ex. 

handläggningsåtgärder eller upplysningar angående den myndighetsutövning som utförs 

av myndigheten.122 Undervisning räknas inte som myndighetsutövning i sig men annat 

faktiskt handlande och beslut beträffande eleverna som tas under deras skolvistelse kan 

falla under myndighetsutövningsbegreppet. Utöver disciplinära åtgärder, betygssättning 

och antagning så kan även sådana åtgärder som utgör ett led i omsorg och tillsyn över 

                                                
119 Prop. 1972:5, s. 311 f. 
120 Prop. 1972:5, s. 499 f. 
121 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 2 §. 
122 Prop. 1972:5, s. 502. 
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eleverna när de fullgör sin skolplikt falla in under begreppet.123 T.ex. har kommunens 

ansvar vid underlåtenhet att vidta tillräckliga åtgärder mot mobbning av en elev ansetts 

böra bedömas utifrån reglerna om skada som vållats vid myndighetsutövning.124  

      Som några exempel på myndighetsutövning så nämns i propositionen beslut av 

dömande, polisiära och exekutiva instanser samt av åklagare och länsstyrelser. Även 

beslut om tvångsvård, tillämpning av ordningsföreskrifter, beslut om avstängning av 

väg, beslut som är en del i obligatorisk offentlig kontrollverksamhet av t.ex. byggnader, 

hissar, vattendrag, fordon, livsmedel och läkemedel, samt utfärdande av 

legitimationshandlingar tas upp som typexempel på sådana beslut och åtgärder som 

innefattar myndighetsutövning. 125  Som vi ser är begreppet myndighetsutövning 

omfattande och det har även i doktrinen rekommenderats en relativt vidsträckt tolkning 

av begreppet.126  

     Nästa fråga som uppkommer är vilka sorters fel som kan utgöra fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning? Bertil Bengtsson har kategoriserat olika typer av 

fel vid myndighetsutövning i inte mindre än 14 olika typfall av skadevållande fel.127 Vi 

kan också tänka oss att skadan uppstår direkt, t.ex. vid felaktiga upplysningar som part 

direkt inrättar sig efter vilket ger upphov till skada, eller på väldigt lång sikt, t.ex. vid ett 

felaktigt beslut om särskoleplacering som på sikt kan ge upphov till inkomstbortfall. 

Med hänsyn till att myndighetsutövning innefattar en betydande mängd olika åtgärder 

och beslut där felaktigheten i sin tur kan bero på många typer av skadevållande fel samt 

att skadeförloppen kan vara av alla möjliga slag så är det svårt att göra några generella 

uttalanden om vad som är en rimlig ansvarstid för alla sorters fel vid 

myndighetsutövning, då vi inte kan konstruera ett klart typfall.  

Det som däremot är gemensamt för alla dessa fall, och som skulle kunna ge 

ledning, är det förhållande att anspråket riktar sig mot stat eller kommun och att skadan 

beror på ett felaktigt utnyttjande av samhällets maktbefogenheter gentemot den 

enskilde. Mot bakgrund av att staten och kommunerna inte kan bli föremål för konkurs 

så kan konstateras att de konkursrättsliga hänsyn som annars har inverkat på frågan om 

fordringens uppkomst inte behöver beaktas vid fall av fel vid myndighetsutövning. Det 
                                                
123 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 2 §. 
124 NJA 2001 s. 755. 
125 Prop. 1972:5, s. 499. 
126 Se Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s. 64, där han särskilt förordar en 
extensiv tolkning av begreppet vad gäller fall av ren förmögenhetsskada. 
127 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s. 224. 
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kan också diskuteras hur de intressen som bär upp preskriptionsinstitutet, och som 

motiverar användandet av det första rättsfaktumets princip, gör sig gällande när 

anspråket riktar sig mot stat och kommun och har sin grund i fel eller försummelse vid 

utnyttjande av samhällets maktbefogenheter.  

     Det har tidigare påpekats att tillämpningen av första rättsfaktumets princip 

innebär ett välkänt problem vid fall av fördröjda skador, då den kan leda till att 

borgenärens fordran preskriberas innan denne fått kännedom om anspråket. 128 

Borgenärsintresset har i sådana fall ansetts få stå tillbaka till fördel för skadevållarens 

intresse av att inte behöva räkna med att bli skadeståndsskyldig för handlingar som 

ligger mer än tio år tillbaka i tiden när något krav inte tidigare har gjorts gällande.129 

Vad gäller första rättsfaktumets princip så har även bevisbegränsningsfunktionen satts i 

förgrunden och motiverat att principen alltjämt ska tillämpas vid fördröjda skador.130 

Det kan dock hävdas att borgenärsintresset av att ha en bevarad materiell rätt är extra 

starkt vid myndighets ingripande i den enskildes rättssfär. Den maktutövning och 

tvångssituation som monopolställningen ger, och som ligger i myndighetsutövningens 

natur, talar starkt för att den enskilde ska ha möjlighet att göra sitt anspråk gällande då 

skadan upptäcks. Att stat och kommun ska kunna undgå ansvar för felaktiga 

ingripanden i den enskildes rättssfär på den grunden att det förflutit lång tid sedan 

myndighetsutövningen ägt rum synes märkligt. Att denna sorts anspråk har ett särskilt 

högt skyddsvärde märks även i lagstiftningen, t.ex. i och med lag (1998:714) om 

ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, där staten kan bli 

ersättningsskyldigt oberoende av culpa. Det kan alltså utan tvekan sägas att 

borgenärsintresset är särskilt framträdande i fall av fel vid myndighetsutövning.   

De intressen som talar för preskription är befriandeintresset, 

klargörandeintresset, bevisbegränsningsfunktionen och anpassningsfunktionen.131 Vad 

gäller anspråk mot stat och kommun kan hävdas att flera av dessa intressen inte gör sig 

lika starkt gällande, vilket ska visas i det följande. Befriandeintresset bygger på att det 

finns behov av att en gäldenär efter en viss tid inte längre behöver bevara bevisning om 

ett visst rättsförhållande.132 Typexemplet är att en gäldenär har en skuld enligt ett 

                                                
128 Se ovan under 5.4.1. 
129 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 431. 
130 Se Lindskog, Preskription, s. 405 not 96. 
131 Lindskog, Preskription, s. 54 ff. 
132 Lindskog, Preskription, s. 54. 
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kontrakt med borgenären, som ska betalas på uppmaning av borgenären. När betalning 

sker så erhåller gäldenären kvitto, men om borgenären efter en längre tid återkommer 

med krav om betalning så är risken stor att gäldenären inte har kvar kvittot på 

betalningen. Det finns därmed ett behov av att gäldenären efter en viss tid inte längre 

behöver bevara bevisning om verkställd betalning. Intresset gör sig däremot inte 

gällande på samma sätt vid utomobligatoriska skadeståndsfordringar eftersom det är 

borgenären som har bevisbördan för sitt anspråk, vilket har ansetts särskilt påtagligt i 

fråga om statens skadeståndsansvar för felaktig myndighetsutövning. 133  Även det 

faktum att de flesta dokumenten hos stat och kommun är allmänna handlingar och 

därmed ska behandlas enligt reglerna i ArkivL gör att befriandeintresset inte är särskilt 

starkt. Det framgår t.ex. av 3 § st. 3 p. 2 ArkivL att myndighetens arkiv ska bevaras, 

hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser behovet av information för rättskipningen 

och förvaltningen.  

     Klargörandeintresset bygger på att en gäldenär över tiden ska kunna ha 

beräkningsbara förhållanden, utan överraskningar av anspråk efter lång tid och skydd 

mot de komplikationer som kan uppstå om gäldenären i ovetskap om ett anspråk sätter 

sig ur stånd att uppfylla sin förpliktelse mot gäldenären.134 I denna del kan framhållas 

att stat och kommun inte kan sätta sig ur stånd att uppfylla sina förpliktelser mot den 

skadelidande som är fallet för enskilda personer eller företag. Det kan också hävdas att 

stat eller kommun inte heller har ett lika starkt behov av klargörande då de inte på 

samma sätt inrättar sig efter vilka anspråk som de kan förväntas få mot sig. Som stöd för 

detta kan hänvisas till NJA 2011 s 739 som handlade om ett fall av condictio indebeti, 

där HD menade att skatteverket inte kan inrätta sig efter en misstagsbetalning. Denna 

åsikt har också framkommit i doktrinen.135 Danielsson har av rättsfallet NJA 2001 s 353 

dragit slutsatsen att det finns sådana situationer där betalningen har en sådan liten 

betydelse för mottagarens ekonomi att han inte kan anses ha inrättat sig efter denna,136 

vilket också borde kunna vara fallet vid anspråk mot stat och kommun. 

                                                
133 Attunda tingsrätt, mellandom i mål T 3798-07, s. 25. 
134 Lindskog, Preskription, s. 55. 
135 Se Hult, Condictio indebeti, Festskrift tillägnad Vilhelm Lundstedt, s. 252 och Danielsson, 
Condictio Indebeti: Vad krävs för att en misstagsbetalning ska bli bestående?, JT 2008-09, s. 
438. 
136 Danielsson, Condictio Indebeti: Vad krävs för att en misstagsbetalning ska bli bestående?, JT 
2008-09, s. 438. 
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Bevisbegränsningsfunktionen grundar sig på att domstolarna, för att upprätthålla sitt 

förtroende, inte bör befatta sig med processer som innehåller gammal och därmed svag 

bevisning.137 Även i denna del kan framhållas att bevisbörderegeln om att skadelidande 

ska styrka sitt fordringsanspråk vid utomobligatoriska skadeståndsfordringar till viss del 

kan fylla denna funktion. Med tiden måste möjligheterna för den skadelidande att visa 

adekvat kausalitet försämras avsevärt varför sådana processer där bevisningen är 

gammal och svag med stor sannolikhet inte initieras av den anledningen att 

skadelidande inser sina begränsade möjligheter att bevisa adekvat kausalitet.  

     Ändamålsskälen kan sammantaget inte anses tala för att preskriptionsintresset är 

särskilt starkt vid fel vid myndighetsutövning, då stat och kommun inte är lika 

skyddsvärda som privata rättssubjekt i preskriptionshänseende. Däremot föreligger ett 

starkt borgenärsintresse på grund av det ingripande i den enskildas rättigheter och 

skyldigheter som ligger i myndighetsutövningens natur. Detta förhållande måste anses 

tala starkt emot en tillämpning av första rättsfaktumets princip vid bestämning av 

fordringens tillkomst på skadeståndsfordringar med grund i felaktig 

myndighetsutövning, åtminstone i de fall då vi har att göra med sådana utdragna 

skadeförlopp att den skadelidande inte har fått vetskap om sitt anspråk innan detta 

preskriberas. Sådana undantag från det första rättsfaktumets princip är dock ovanliga i 

praxis, men ett exempel finns i en mellandom från Attunda tingsrätt i det särskilt 

uppmärksammade Da-Costa målet. Tingsrättsdomen utgör ett väldigt speciellt exempel 

i ett säreget fall men förtjänar att behandlas då det är ett exempel på när särskilda 

omständigheter föranleder att preskriptionsintresset får vika. 

 

5.5.1 Målet Da-Costa, ”styckmordsmålet” 
 
I den mellandom som meddelades av Attunda tingsrätt i det så kallade 

”styckmordsmålet” har domstolen vid avgörande av preskriptionsfrågan gjort ett 

undantag från första rättsfaktumets princip i ett fall av felaktig myndighetsutövning. 

Fallet handlade ursprungligen om att två läkare åtalats för att tillsammans ha mördat och 

styckat en kvinna. Läkarna frikändes från anklagelserna men tingsrätten hade i sin dom 

uttalat att det var ställt utom allt rimligt tvivel att läkarna hade styckat den mördades 

kropp men att brottet mot griftefriden var preskriberat. De frikända läkarna hade ingen 

                                                
137 Lindskog, Preskription, s. 56 f. 
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möjlighet att överklaga domskälen eftersom man endast kan överklaga domslut och inte 

domskäl. 138  Läkarna väckte istället talan om skadestånd mot staten för felaktig 

myndighetsutövning för en rad händelser runt rättsprocessen, däribland uttalandet i 

tingsrättens dom om att de gjort sig skyldiga till brott mot griftefriden. Staten, genom 

justitiekanslern, invände mot detta anspråk på grund av att anspråken var preskriberade. 

I mellandomen om preskriptionsinvändningen hänvisade tingsrätten bland annat till 

EKMR och att preskriptionsinvändningen saknade stöd i de etiska och moraliska skäl 

som utgör grundvalen för regleringen av de mänskliga rättigheterna. Tingsrätten 

menade att preskriptionsinvändningen utgjorde ett oproportionerligt ingrepp i läkarnas 

möjligheter att få till en prövning av påstådda fel vid myndighetsutövning, vilket ansågs 

vara ett allvarligt ingrepp i de enskildas rättssfär och att detta dessutom i realiteten ledde 

till att staten förhindrade läkarnas försök att rentvå sig från de anklagelser som riktades 

mot dem.139 Det senare nämnda förhållandet, som måste antas vara väldigt speciellt för 

detta mål, har antagligen spelat en avgörande roll i fallet.  

   

5.5.2 NJA 2001 s 695 
 

Utöver mellandomen i Da-Costa målet så kan nämnas ytterligare ett fall där ett starkt 

borgenärsintresse påverkat startpunkten för preskriptionsfristen. I fallet NJA 2001 s 695 

hade HD att ta ställning till vid vilken tidpunkt den tioåriga preskriptionsfristen enligt 

TSL började löpa. Även i detta fall måste borgenärsintresset ha varit en del i att HD 

avgjorde att startpunkten för preskriptionsfristen var då skadan visar sig och inte vid 

olyckstillfället. Detta intresse har i fallet tydligen ansetts väga tyngre än 

försäkringsgivarens klargörandeintresse. Eftersom fallet inte handlade om en 

tillämpning av den allmänna preskriptionsregeln i 2 § PreskrL så är detta inte ett 

undantag från tillämpningen av det första rättsfaktumets princip men ger ändå en 

fingervisning om att preskriptionsreglerna bör ta hänsyn till fall där borgenärsintresset 

är särskilt starkt.  

 

 
 
                                                
138 Fitger, Rättegångsbalken (okt. 2013, Zeteo), kommentaren till 51 kap. 1 §.  
139 Attunda tingsrätt, mellandom i mål T 3798-07, s. 30 f. 
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5.6 Slutsatser om fordringens uppkomst vid felaktig myndighetsutövning 
     

Av de anledningar som tidigare har angivits och med ledning av de nyss refererade 

domarna så får vi anta att det inte är givet att det första rättsfaktumets princip är en 

lämplig ordning för bestämmandet av fordringens tillkomst i fall av fel vid 

myndighetsutövning. Särskilt avseende personskador har argumenterats för att 

preskriptionstiden inte ska börja löpa förrän den drabbade fått vetskap om sitt möjliga 

skadeståndskrav.140 Detta resonemang har grund i att det vid personskador finns ett 

extra starkt borgenärsintresse. Frågan är dock om detta synsätt kan upprätthållas i fall 

där skadan uppkommer efter en väldigt lång tid? Som exempel på sådana skador kan 

nämnas biverkningar av läkemedel som upptäcks efter flera decennier eller en 

kvarglömd mina som utlöser en explosion hundra år senare. Det synes orimligt att 

ansvaret ska kunna utsträckas i all oändlighet, vilket har diskuterats i doktrinen med 

olika lösningar. 141  Lindskog har framhållit att ett kännedomskrav i så fall bör 

kompletteras med en ytterligare preskriptionstid som räknas utifrån det första 

rättsfaktumet.142 

    Sammanfattningsvis kan konstateras att det vid fel vid myndighetsutövning 

föreligger ett särskilt starkt borgenärsintresse, samtidigt som stat och kommun inte är 

lika skyddsvärda som privata rättssubjekt i preskriptionshänseende, varför det i vissa 

fall inte är lämpligt att upprätthålla det första rättsfaktumets princip för avgörande av 

fordringens tillkomst. I fall där borgenärsintresset är särskilt framträdande och den 

skadelidande inte har fått kännedom om skadan inom preskriptionstiden bör det därför 

vara motiverat att göra avsteg från denna på så sätt som har skett i mellandomen från 

Attunda tingsrätt i Da-Costa målet. Ett alternativ kan i dessa fall vara att börja räkna 

preskriptionstiden från den tidpunkt då skadan visar sig och då borgenären får 

kännedom, eller utan grov oaktsamhet måste få kännedom, om de omständigheter som 

ligger till grund för anspråket. 143  Ett sådant kännedomskrav brukar i huvudsak 

förespråkas vid kortare preskriptionstider än sådan tioårig preskriptionsfrist som gäller i 

                                                
140 Jacobson, Aktuella spörsmål, Några anteckningar om preskription av skadestånd, SvJT 1993 
s. 77 ff. 
141 Se Lindskog, Preskription, s. 404 not 95 och där hänvisad litteratur. 
142 Lindskog, Preskription, s. 404 not 95. En sådan lösning finns t.ex. i tysk rätt, se BGB 197 §. 
143 En sådan reglering finns t.ex. i tysk rätt med tillägget att anspråket i vart fall preskriberas 
efter 30 år från den orsakande handlingen oaktat borgenärens kännedom, se BGB 197 §. 
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svensk rätt, men har ansetts motiverat vid utomobligatoriska skadeståndsanspråk och 

särskilt viktigt vid fall av personskador.144  

Den säregenhet som fall av felaktig myndighetsutövning uppvisar leder till att 

fordringens uppkomst inte kan bestämmas till en bestämd tidpunkt, utan att fordringens 

uppkomst får avgöras utifrån det enskilda fallet.  

 

5.7 Fordringens uppkomst och inträffandeteorin 
 

I föregående avsnitt har konstaterats att en skadeståndsfordran kan anses uppkommen i 

och med det första rättsfaktum som ligger till grund för skadeståndsskyldigheten. Första 

rättsfaktumets princip är också vedertagen som avgörande för fordringens uppkomst 

enligt PreskrL. 145  Det verkar dock finnas visst utrymme för undantag och 

ändamålsorienterade lösningar, t.ex. vid frihetsinskränkningar då JK uttalat att 

fordringen uppkommer då handlandet upphör.146 HD har också gjort avsteg från denna 

princip vid fordringar grundade på avtal, närmare bestämt för hyresfordringar, vilka HD 

menat uppkommer först när den tid som hyran ska utgå för har gått till ända eller, vid 

förskottsbetalning, då hyran förfallit till betalning.147 Vid felaktig myndighetsutövning 

har vi sett att preskriptionsintresset, åtminstone i extrema fall, kan komma att få vika till 

fördel för borgenärens intresse av att behålla sin materiella rätt, och det är frågan om det 

inte de lege ferenda bör uppställas ett krav på borgenärens kännedom för att en fordring 

ska anses ha uppkommit i dessa fall. Det står i alla fall klart att det vid felaktig 

myndighetsutövning inte kan uppställas en regel för fordringens uppkomst som är 

lämplig för alla fall varför fordringens uppkomst måste bestämmas med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet.  

    Så vad innebär då denna syn på fordringens uppkomst för frågan om tolkningen 

av inträffandeteorin om vi, som inledningsvis togs som ansats, antar att fordringens 

uppkomst är den avgörande tidpunkten för när skada inträffar i försäkringsvillkorens 

mening? Eftersom vi inte kan bestämma fordringens uppkomst till en bestämd tidpunkt 

                                                
144 Bar, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, DCFR, Volume 2, s. 
1161. 
145 Prop. 1979/80:119 s. 39 och 89, se även; Lindskog, Preskription, s. 386 not 30 med hänvisad 
litteratur. 
146 JK:s beslut 2000-03-31 Dnr 2085-99-41. 
147 NJA 2000 s 569. 
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så kommer denna lösning leda till att inte heller frågan om skadans inträffande får ett 

bestämt svar. Mot denna bakgrund måste det anses olämpligt att avgöra skadans 

inträffande utifrån fordringens uppkomst då avgränsningen av försäkringsbolagens 

ansvar lämpligen bör avgöras med en klar regel som inte är beroende av omständigheter 

i det enskilda fallet. En oförutsebar regel om vilka skador som kommer att falla inom 

försäkringen får antas ha en negativ inverkan på försäkringsbarheten och leda till att 

försäkringsgivarna behöver höja premierna för att kompensera för den osäkerhet som 

uppstår om försäkringsåtagandets gränser.  

 

5.8 Skadans inträffande - en ändamålstolkning? 
 

I och med att omfattningsvillkoren och inträffandeteorin är rent försäkringsrättsliga 

begrepp som är frikopplade från andra regleringar och begrepp finns det inte anledning 

att avgöra frågan om skadans inträffande enbart efter hur uttrycket behandlas i andra 

sammanhang. Som vi tidigare har sett finns inte heller någon sådan lämplig lösning. 

Omfattningsvillkor i försäkringsavtal har som huvudsakligt syfte att i tidsmässigt 

hänseende avgränsa vilka försäkringsfall som faller inom försäkringen.148 Sett till detta 

syfte så ter sig frågan om inträffandeteorins tolkning relativt okomplicerad och valet av 

skadetidpunkt skulle i främsta rummet avgöras utifrån hur det vore rimligt att begränsa 

försäkringsbolagens ansvar i tiden. Att en viss täckningsprincip har valts bygger dock 

på olika överväganden och ändamål och det kan antas att hur man väljer att tillämpa 

villkoret kommer att få effekter för såväl försäkringsbolaget som försäkringstagare även 

i andra hänseenden än vilka skador som faller inom en viss försäkringsperiod. Mot 

denna bakgrund kommer det i det följande undersökas vilka syften och 

ändamålsöverväganden som ligger till grund för inträffandeteorin och hur man genom 

placeringen av skadetidpunkten på bästa sätt tillgodoser dessa intressen. 

 

5.8.1 Intressen bakom inträffandeteorin 
 
Inträffandeteorin ger försäkringsgivaren möjlighet att begränsa riskexponeringen genom 

att man avskär ansvaret för sådana skador som orsakats men inte inträffat inom 

                                                
148 Sluijs, Försäkringsfall och täckningsprinciperna, Uppsatser om skadeståndsansvar och 
ansvarsförsäkring, s. 254. 
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försäkringstiden. En anledning till att försäkringsbolagen vill använda sig av 

inträffandeteorin är att den på så sätt ger en kortare "svans", dvs. färre skador som ska 

ersättas enligt försäkring som var gällande tidigare skadeår, än orsakandeteorin. Detta 

ger i sin tur försäkringsbolagen en mer komplett statistik för respektive skadeår, vilket 

underlättar vid beräkning av premiesättning, medan man vid orsakandeteorin måste 

beakta de okända skadeståndskrav som kommer att belasta ett visst skadeår. Även vid 

inträffandeteorin kan det dock uppkomma en viss "svans" vid dolda skador som inte 

upptäcks samma år som de har inträffat.  

     För premiernas beräknande, och för att inträffandeteorin i detta hänseende ska 

fylla sin funktion, är det fördelaktigt att placera skadans inträffande tills dess att det står 

klart att myndighetsutövningen har varit felaktig och skadan därmed är definitiv. 

Problemet löses dock inte helt eftersom det normalt sett tar lång tid att reglera ren 

förmögenhetsskada. Tidsåtgången beror bl.a. på skadornas komplexitet, framför allt av 

juridisk art, men även på grund av de svårigheter som uppkommer vid bestämmande av 

vilken skada som skadelidande drabbats av. Det är dessutom relativt vanligt att sådana 

tvister avgörs vid domstol och att processen förs i flera instanser. På grund av detta kan 

ett skadeår normalt sett inte vara helt avslutat förrän drygt fyra år efter skadeåret.149 Den 

optimala tidpunkten för skadans inträffande, endast med hänsyn till premieberäkningen, 

borde vara då skadeståndet slutligt bestämts i och med att alla skadehändelser som ska 

belasta ett skadeår då blir helt utredda under det aktuella skadeåret. Detta skulle också 

kunna gynna försäkringskollektivet på så sätt att försäkringsgivaren vid 

premieberäkningen slipper ta till sådana säkerhetsmarginaler som gör att premien i vissa 

fall blir orimlig, vilket kan ske vid uträkningar som måste ta hänsyn till skador som 

ännu inte rapporterats eller är slutligt fastställda.150 

Sett till försäkringstagarens intressen i stort ter sig dock ett senareläggande av 

skadans inträffande till lagakraftvunnen dom om skadeståndsskyldigheten som en klart 

mindre tilltalande lösning. En något oväntad konsekvens av en sådan ordning är att 

försäkringstagaren under processen inte kan byta försäkringsgivare om man vill få 

ersättning för skadan. Detta sammanhänger med att ansvarsförsäkringsvillkoren 

utesluter ersättning för skador som försäkringstagaren vid avtalsslutet hade kännedom 

                                                
149 Berg, Ansvar för ren förmögenhetsskada, NFT 1/1994, s. 28. 
150 Berg, Ansvar för ren förmögenhetsskada, NFT 1/1994, s. 30. 
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om skulle kunna komma att inträffa.151 Här ska återigen påpekas att det kan ta flera år 

innan det genom lagakraftvunnen dom konstateras att myndighetsutövningen varit 

felaktig, vilket gör att försäkringstagaren vid en sådan utdragen process är bunden till 

sin ursprungliga försäkringsgivare med risk för att annars gå miste om 

försäkringsersättningen.  

     Särskilt intressant och problematiskt blir detta för statliga och kommunala 

myndigheter som enligt LOU är skyldiga att upphandla försäkring med vissa intervall 

för att upprätthålla konkurrens. Följden av att kommunen tvingas upphandla ny 

försäkring under processen blir att varken den gamla eller den nya försäkringen kommer 

att täcka skadan och det uppstår därmed ett glapp i försäkringsskyddet. Detta är förvisso 

ett problem som kan uppstå vid en tillämpning av inträffandeteorin oavsett när vi anser 

att inträffandetidpunkten föreligger, men det är normalt sett inget större praktiskt 

problem eftersom försäkringstagaren inte har vetskap om skaderisken.152 Problemet 

kommer därmed att bli större om skadans inträffande förskjuts till lagakraftvunnen dom 

om skadeståndsskyldigheten med hänsyn till att försäkringstagaren i sådana fall 

uppenbarligen har kännedom om att skada kan komma att inträffa under tiden processen 

pågår. Problemet med försäkringsglapp kan dock lösas genom tecknande av någon form 

av efterskydd.153 

     Inträffandeteorin har ansetts ”enkel” på så sätt att det vanligtvis är lätt att 

fastställa skadans inträffande och att teorin är begriplig för försäkringstagaren.154 Så 

som har visat sig är det uppenbarligen inte fallet vid utdragna och successiva skador 

eller vid ren förmögenhetsskada. Det finns dock klara fördelar med att ha en klar och 

lättillämpad regel för att avgöra skadans inträffande, eftersom en oklarhet om 

försäkringsskyddets omfattning inverkar negativt på möjligheterna till premieberäkning 

vilket drabbar såväl försäkringsgivare som försäkringstagare.  

 

                                                
151 Trygg-Hansas Basvillkor - Kommunförsäkring, villkor 3.7.1.2; Protectors Försäkringsvillkor 
PS 724 Ren förmögenhetsskada, villkor 4.2. 
152 Sluijs, Försäkringsfall och täckningsprinciperna, Uppsatser om skadeståndsansvar och 
ansvarsförsäkring, s. 258. 
153 Sluijs, Försäkringsfall och täckningsprinciperna, Uppsatser om skadeståndsansvar och 
ansvarsförsäkring, s. 267. 
154 Waldenvik, Ansvarsförsäkringens inträffande- och claims made-teorier – en jämförelse, NFT 
4/1986, s. 301. 
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5.8.2 Skadans inträffande - kan vi finna en lämplig lösning? 
 
Som ovan framhållits är det fördelaktigt med en förutsebar och klar regel då det inte 

råder någon oklarhet om vilken försäkring som reglerar en viss skada och på så sätt 

underlättar premieberäkningen. I fråga om person- och sakskada bör det stå klart att den 

lämpligaste lösningen är att anse att skadan har inträffat då skadan på något vis har 

manifesterats eller yppat sig. En sådan ordning uppfyller idén om att begränsa 

försäkringsbolagens risk för att det ska dyka upp skador som belastar tidigare skadeår 

och underlättar därmed premieberäkningen, samtidigt som det ger en klar och begriplig 

regel för försäkringstagarna. Utgångspunkten att skadan rent fysiskt ska kunna 

konstateras är också så som inträffandeteorin traditionellt sett tolkats.155 En viktig 

skillnad mellan person- och sakskada är att personskada förutsätter medvetenhet om 

skadan medan något sådant krav inte finns för att sakskada ska anses ha inträffat.156 

     Någon sådan fysisk skada som är utgångspunkten vid person- och sakskada 

finns inte vid ren förmögenhetsskada. Det närmaste vi kan komma ett fysiskt uttryck för 

skada är när själva förmögenhetsöverföringen sker. Vi kan konstatera att det finns 

huvudsakligen två alternativa inträffandetidpunkter; då den faktiska och onyttiga 

kostnaden uppstår genom att den skadelidande inrättar sig efter det felaktiga beslutet 

alternativt då kostnaden blir definitivt onyttig vid konstaterad felaktig 

myndighetsutövning genom dom eller beslut. 

      Det står klart att det mellan dessa två tidpunkter kan förflyta en relativt lång tid. 

Fördelen med att förskjuta skadetillfället tills dess att det kommit dom eller beslut på att 

myndighetsutövningen varit felaktig är att det definitivt finns ersättningsskyldighet för 

eventuell skada, vilket underlättar för premieberäkningen då det blir färre eventuella 

skador som har inträffat. Genom en mer komplett skadestatistik kan försäkringsgivaren 

också hålla nere premierna för försäkringstagarna till en rimlig nivå. Nackdelarna med 

en sådan lösning är som tidigare framhållits att en framskjuten inträffandetidpunkt ökar 

risken för försäkringsglapp vid byte av försäkringsgivare under processen, eftersom att 

ansvarsförsäkringen inte ersätter sådana skador som försäkringstagaren vid avtalsslutet 

hade kännedom om att de skulle kunna komma att inträffa. Ett förskjutande av 

inträffandetidpunkten till dom eller beslut om fel vid myndighetsutövning skapar också 
                                                
155 Se t.ex. Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen (20 feb 2014, Zeteo), 
kommentaren under avsnitt 6.3 ”När försäkringen gäller”, och Ullman, Allehanda om 
skadestånd i avtalsförhållanden, s. 144 f. 
156 Ullman, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 144 f. 
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en ovisshet om försäkringsskyddet, särskilt med tanke på att ansvaret blir beroende av 

hur långt parterna väljer att driva processen.  

     Att avgöra frågan om inträffandeteorin endast med hänsyn till en förenklad 

premieberäkning kan inte vara korrekt om den lösningen i övrigt har negativa 

konsekvenser för förutsebarhet om försäkringsskyddet och ger ökade risker för 

försäkringsglapp. Det ska också påpekas att statistiska fakta traditionellt sett spelar en 

begränsad roll vid premiesättningen av ansvarsförsäkringar och att premiesättningen 

istället avgörs av en uppskattning utifrån försäkringsbolagets allmänna erfarenheter.157 

Om man däremot tar strävan efter ett korrekt beräkningsunderlag på allvar så är en 

övergång till claims made-teorin ett vettigare alternativ vid eventuellt långsvansade 

risker.  

     Fördelen med att bestämma inträffandetidpunkten till då den faktiska och 

onyttiga kostnaden uppstår för den skadelidande är att principen får en mer förutsebar 

och begriplig tillämpning för försäkringstagaren. Den faktiska och onyttiga kostnaden 

kommer att uppkomma då den enskilde på något sätt inrättar sig efter det felaktiga 

myndighetsbeslutet och därmed tar konsekvenserna av den orsakande 

myndighetsutövningen. Risken för skada har därmed övergått till en faktisk skada. Det 

kan hävdas att det sker en negativ förändring av de ekonomiska förhållandena vid 

inrättandet, och det faktum att någon skada de facto inte uppstått om det senare 

konstateras att myndighetsutövningen inte varit felaktig behöver inte utgöra ett hinder 

för detta eftersom inträffandeteorin inte avgör frågan om skadeståndsskyldighet 

föreligger. Omfattningsvillkorets uppgift är som tidigare nämnt endast att avgränsa 

försäkringsbolagets ansvar i tiden och bör därför endast ses som en tidpunkt då man 

anser att skadan inträffat i fall att skadeståndsskyldighet är för handen.  

Inte heller denna tillämpning av inträffandeteorin kan på ett magiskt sätt lösa 

alla eventuella oklarheter om när skadan inträffar. Det kan tänkas uppstå många 

situationer där det är oklart när den faktiska skadan uppstått genom att den skadelidande 

inrättat sig. Inträffandeteorin kan i sig kritiseras för bristande precision, vilket blir 

särskilt påtagligt när den ska tillämpas på flera olika skadetyper som i sin tur brottas 

med oändligt många komplexa omständigheter från verkligheten. Samtidigt är det 

kanske orealistiskt att förvänta sig att en teori en gång för alla ska omintetgöra alla 

                                                
157 Bengtsson, Ansvarsförsäkring och skadestånd - är det dags för en omprövning?, Vänbok till 
Erland Strömbäck, s. 32. 
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möjligheter till tvister eller oklarhet om den korrekta tillämpningen av försäkringens 

omfattningsvillkor när det finns en oöverskådlig mängd olika situationer i 

verkligheten.158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
158 För liknande resonemang, se Pfenningstorf, Defining the Liability Coverage between 
Occurrence and Claims Made, NFT 2/1987, s. 94. 
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6. Sammanfattande tankar och slutsatser 
 

Som inledningsvis konstaterats så är möjligheten till ansvarsförsäkring av betydande 

vikt för kommunernas verksamhet. Ansvarsförsäkringen har genom åren fått en alltmer 

framträdande roll i samhället och är särskilt betydelsefull för att tillgodose de reparativa 

syften som ligger till grund för skadeståndsskyldigheten enligt SkL. Det kan dock 

hävdas att försäkringens reparativa funktion gör sig mindre gällande vid 

skadeståndskrav mot kommunen med hänsyn till att kommunen inte kan gå i konkurs. 

Poängen är förvisso korrekt men utelämnar en viktig del av försäkringsskyddet. Utöver 

den ekonomiska reparationen till den skadelidande har försäkringsformen betydelse för 

den skadelidande genom möjligheten att vända sitt anspråk mot försäkringsbolaget 

istället för att behöva förhandla med den kommun som stått för den påstått felaktiga 

myndighetsutövningen. Även för försäkringstagaren är det mer än det ekonomiska 

skyddet som utgör vikten av försäkringsskyddet. Av betydelse är också 

försäkringsbolagets åtaganden att utreda, förhandla och föra kommunens talan vid 

skadeståndsanspråk och att försäkringen skyddar mot oberättigade skadeståndsanspråk 

genom att försäkringsgivaren ansvarar för de kostnader och besvär som avvärjande av 

ett sådant anspråk medför.  

Vid tolkningen av de ansvarsbegränsande försäkringsvillkoren har konstaterats 

att det bör kunna ställas särskilt höga krav på kommuner vad gäller aktsamhet och 

åtgärder för att begränsa riskerna för fel vid myndighetsutövning. Detta sammanhänger 

med det ingripande i den enskildes rättsfär som ligger i myndighetsutövningens natur 

och som föranleder att preventionsaspekten bör betonas särskilt. En alltför sträng 

bedömning mot kommunerna leder dock till att det försäkringsbara området krymper 

eftersom oaktsamhet är ett krav för att skadestånd överhuvudtaget ska utgå och för att 

ansvarsförsäkringen ska kunna göras gällande. Frågan om hur strängt man ska tolka de 

ansvarsbegränsande försäkringsvillkoren får också en försäkringsteknisk dimension i 

och med att ett vidsträckt försäkringsområde, där försäkringsbolagen tar på sig stora 

risker, kommer att påverka premienivåerna. Om försäkringen täcker alltför ”dåliga” 

risker kommer premiesättningen behöva ta höjd för detta med konsekvensen att 

försäkringen blir mindre attraktiv för försäkringstagarna. Av denna anledning finns skäl 

att begränsa vilka fall som ska kunna täckas av försäkringen. 
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Det har också visat sig finnas vissa problem med försäkringsbarheten i och med 

svårigheten att med en och samma försäkring täcka in alla de olika fall som inbegrips i 

begreppet fel vid myndighetsutövning. Med hänsyn till att fel vid myndighetsutövning 

är ett vidsträckt begrepp som innefattar alla möjliga former av beslut och åtgärder, och 

som kan förekomma inom många av kommunens olika verksamheter, lämnas åtskilligt 

tolkningsutrymme för att förstå de allmänt hållna försäkringsvillkoren. Problematiken 

består främst i att det råder viss oklarhet i hur försäkringsvillkoren ska förstås i alla de 

olika sammanhang som de kan komma att göras gällande i. Ett alternativt sätt att lösa 

sådana problem vore att kommunerna försäkrade sina olika verksamhetsgrenar separat 

med mer specialanpassade försäkringar på så sätt som bland annat sker inom vissa delar 

av skolans område.159  

Att försäkringen täcker så många olika fall med olika händelseförlopp har också 

visat sig skapa svårigheter vid tolkningen av inträffandeteorin. Här är det särskilt det 

förhållande att försäkringen inbegriper ren förmögenhetsskada som har orsakat en 

betydande osäkerhet om hur villkoret ska förstås. Oklarheten om när försäkringsfallet 

inträffar skapar osäkerhet om försäkringsskyddet och kan i olyckliga fall leda till att en 

viss skada hamnar utanför försäkringsskyddet vid byte av försäkringsgivare. 

Osäkerheten om tolkningen av inträffandeteorin kan också leda till en minskad 

försäkringsbarhet av sådana skador då försäkringsbolagen får svårt att beräkna sina 

risker. En sådan ordning är såklart inte önskvärd och det finns skäl att efterfråga ett 

klargörande på hur inträffandeteorin ska tolkas vad gäller ren förmögenhetsskada. Jag 

har i uppsatsen förordat en tolkning som utgår från de ändamål som bär upp 

inträffandeteorin. Min slutsats i denna del är att skadan inträffar då den skadelidande 

inrättar sig efter myndighetens beslut och på så sätt tar konsekvenserna av den felaktiga 

myndighetsutövningen. En sådan lösning minskar risken för försäkringsglapp och 

omintetgör den osäkerhet om försäkringsskyddet som annars uppstår om skadan anses 

ha inträffat först då det står klart att myndighetsutövningen har varit felaktig.   

  

                                                
159 Kommunerna brukar t.ex. teckna särskilda försäkringar för kränkningar som sker inom 
skolan. 
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