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Sammanfattning  

 
Syftet med ansvarsförsäkringen är att trygga försäkringsinnehavaren från att lida 

den förmögenhetsförlust som ett skadeståndsansvar medför. Det är själva grund-

tanken med försäkringsformen. Under senare tid har även skadelidandes ställning 

uppmärksammats mer och mer. Det har ansetts, och anses, att det är viktigt att 

skadelidande kompenseras för den skada som denne lidit. Detta har kommit till 

uttryck såväl inom skadeståndsrätten som inom försäkringsrätten. Därför har 

direktkravsrätten som stadgas i 9 kap. 7 § FAL införts. Rätten innebär att den 

som lidit skada kan rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Hur direktkravs-

rätten förhåller sig till preklusionsregeln i 8 kap. 20 § tredje stycket FAL när den 

skadelidandes rätt grundar sig på en frivillig ansvarsförsäkring är inte klarlagt.  

Det är denna oklarhet som har gett upphov till detta arbete och är därför dess 

syfte. För att besvara syftet utreds ifall det generellt går att säga att direktkravs-

rätten enligt FAL är härledd eller självständig i förhållande till den försäkrade. Är 

den härledd hamnar den som lidit skada i samma ställning som den försäkrade 

och då gäller preklusionsfristen på samma sätt. Det är inte fallet om rätten är att 

anse som självständig. Utredningen visar att en sådan generell slutsats inte kan 

dras. Därefter utreds om preklusionsregeln gäller på samma sätt för den skade-

lidande som den försäkrade. En utredning görs av lagtext och dess förarbeten. Då 

inga klara ställningstaganden hittas i dessa rättskällor har vägledning genom 

tolkning av källorna företagits. Tolkningen talar för att preklusionsfristen gäller 

på samma sätt för den skadelidande. De förespråkade bedömningssätten i 

doktrinen behandlas och leder till slutsatsen att skadelidande omfattas på samma 

sätt av fristen. Samma resultat ger en diskussion av de intressen som gör sig 

gällande när direktkravsrätten och preklusionsregeln aktualiseras samt vilka 

konsekvenser som uppkommer om den skadelidande omfattas av samma 

preklusionsfrist eller ej. Den sammantagna slutsatsen är således att preklusions-

regeln gäller på samma sätt för den skadelidande som den försäkrade när dennes 

direktkravsrätt grundas på en frivillig ansvarsförsäkring.  
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

 

I Sverige finns ett väl utformat och fungerande försäkringssystem. Försäkringar 

är inte bara av vikt för de försäkrade utan det finns även andra viktiga funktioner. 

De har en stor betydelse för den ekonomiska politiken och även för välfärden.1 

Ansvarsförsäkringar fyller vidare den funktionen att de skyddar de som har lidit 

skada. Utan sådana försäkringar finns en risk att skadelidande inte kompenseras 

för den skada som denne lidit.2 För att ge extra skydd till den skadelidande, när 

en gällande försäkring finns, har införlivats något som kallas för direktkravsrätt.3 

En viktig fråga som inte har blivit utredd när det kommer till direktkravsrätten är 

hur denna rättighet förhåller sig till den speciella preklusionsregel som finns för 

företagsförsäkringar. Preklusion, som stadgas i 8 kap. 20 § tredje stycket FAL, 

innebär att försäkringstagaren och försäkringsgivaren får avtala om att den förre 

måste anmäla till bolaget senast ett år från det att försäkringsskyddet inträdde 

enligt avtalet. Om den försäkrade försummar att anmäla inom den avtalade tiden 

förlorar han sin rätt. Det är idag inte klarlagt om den tidsfrist som avtalats i 

enlighet med bestämmelsen kan åberopas mot den skadelidande när denne har en 

direktkravsrätt som är hänförlig till en frivillig ansvarsförsäkring.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Hur direktkravsrätten i 9 kap. 7 § FAL förhåller sig till preklusionsregeln i 8 kap. 

20 § tredje stycket FAL när den skadelidandes rätt grundar sig på en frivillig 

ansvarsförsäkring är inte klarlagt.  Det är denna fråga som har gett upphov till 

detta arbete och är därför dess syfte. Om direktkravsrätten anses vara härledd 

från försäkringstagaren gäller samma regler för den skadelidande som för den 

                                     
1 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 16 f. 
2 SOU 1989:88 s 216. 
3 Prop. 2003/04:150 s 230. 
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försäkrade. Alla invändningar som försäkringsbolaget kan göra gällande mot 

försäkringstagaren kan då också göras gällande mot den skadelidande. Om rätten 

däremot är självständig hamnar den som lidit skada i en bättre ställning än den 

försäkrade och det är då osäkert vilka invändningar bolaget kan göra. Möjlig-

heten att göra en specifik invändning får då bedömas för sig.4 Ett sätt att besvara 

syftet är därför att utreda ifall det går att dra en generell slutsats om direktkravs-

rätten är härledd eller självständig. Om en sådan slutsats inte kan dras, eller om 

slutsatsen är att rätten är självständig, får andra sätt att utreda syftet företas. 

Frågan som då kommer behandlas är om försäkringsbolaget kan göra gällande 

preklusion på samma sätt mot den skadelidande som mot försäkringstagaren. De 

frågeställningar som avses att besvaras i arbetet är således;  

 

• om det generellt går att säga att direktkravsrätten enligt FAL är härledd 

eller självständig från den försäkrade samt 

• om preklusionsregeln i 8 kap. 20 § tredje stycket gäller på samma sätt för 

den skadelidande som för den försäkrade  

 

 

1.3 Metod  

 

I detta arbete har den rättsdogmatiska metoden använts. Metoden används i 

huvudsak för att klargöra vad som är gällande rätt genom att tolka rättskällorna. 

Vid applicerandet av denna metod finns det möjlighet att vidga blicken och gå 

utanför gällande rätt. Det ligger därför i linje med rättsdogmatiken att finna mer 

ideala lösningar än de som rättskällorna ger.5 Uppsatsen kommer därför genom 

bokstavstolkning och teologisk tolkning av rättskällorna att utreda vad som är 

gällande rätt. För att öka förståelsen för frågeställningarna har det varit av vikt att 

behandla äldre rättskällor. I arbetet kommer även norsk och dansk rätt att 

behandlas. Dessa rättssystem behandlas inte i tillräcklig mån för att det skulle 

                                     
4 NJA 2009 s 355. HD:s domskäl, referatet s 374.  
5 Jareborg, N, SvJT 2004 s 4. 
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vara legitimt att kalla det en komparativ studie. Det får mer ses som en utblick 

för att visa skillnader som rättssystemen har samt ligga till grund för 

diskussionen. I arbetet har tillämplig lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin 

använts. Dessa rättskällor har använts i enlighet med den rättsdogmatiska 

metoden i syfte att besvara frågeställningarna. Lämpligheten av gällande rätt 

kommer även kort att behandlas.  

 

 

1.4 Avgränsning  

 

I FAL finns regler både för privatpersoner och företag. Det är främst vid 

företagsförsäkringar som det finns problem och med anledning av det, samt av 

utrymmesskäl, kommer företagsförsäkringar att diskuteras. Preklusionsfristen är 

bara tillämplig vid företagsförsäkringar. Privatförsäkringar kommer endast att 

behandlas i den mån då det är av vikt för framställningen. I uppsatsen kommer 

vidare en utblick göras till andra länder. Det finns många länder som har 

direktkravsrätt men studien är avgränsad till att enbart beröra de nordiska 

länderna Norge och Danmark. Anledningen till att endast dessa länder kommer 

att behandlas är att våra rättssystem är tämligen lika. Det finns dock skillnader 

och det är därför intressant att undersöka om reglerna rörande direktkravsrätt och 

preklusion ser annorlunda ut i Norge och Danmark. Det finns olika lagar som kan 

stipulera rätt till direktkrav men i arbetet kommer endast reglerna i FAL att be-

handlas.  

 

 

1.4 Disposition  

 

Till en början kommer i avsnitt 2 syftena och intressena bakom försäkringar att 

behandlas. Detta för att ge en allmän förståelse för hur framförallt ansvars-

försäkringar fungerar. I avsnitt 3 kommer direktkravsrättem att behandlas. För att 

få en förståelse för bestämmelsen som reglerar detta kommer den historiska 
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utvecklingen att genomgås för att visa varför regler om direktkrav införts. Därför 

kommer det som uttalats i lagförslag och annat offentligt material att redogöras. 

Här kommer även en kortare utblick göras till Norge och Danmark. Avsnitt 3 

avslutas sedan med en diskussion rörande om direktkravsrätten generellt kan 

sägas vara härledd eller självständig. I avsnitt 4 kommer preklusions-

bestämmelsens syfte och historia att behandlas. Även här görs en kortare utblick 

till Norge och Danmark. I avsnitt 5 diskuteras förhållandet mellan direktkravs-

rätten och preklusionsregeln. Syftet med avsnittet är att besvara frågan om 

invändning om preklusion kan göras gällande på samma sätt mot den skade-

lidande som den försäkrade. Lämpligheten av slutsatsen kommer vidare kort att 

behandlas. I avsnitt 6 kommer en avslutande konklusion.  
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2 Syftet med försäkringar 
2.1 Allmänt  

 

Genom försäkringar är det möjligt att skydda sig från en rad olika risker som kan 

förverkligas. Om en skada inträffar kan den skadelidande hamna i ett svårt 

ekonomiskt läge då denne kan ha svårigheter att bära kostnaderna som skadan 

medför. Försäkringsbolag åtar sig därför ett ansvar att hjälpa en försäkringstagare 

om en viss risk förverkligas.6 Syftet med försäkringar är således att den för-

säkrade ska kunna gardera sig mot vissa risker. Försäkringsbolagens intresse är 

dock något annat, de vill driva en helt vinstgivande verksamhet. Trots detta är 

försäkringar viktiga ur samhällssynpunkt.7 Tryggheten med försäkringar uppstår 

genom att ekonomisk samverkan möjliggör att hjälp kan ges till de som drabbas 

av skada. Genom att flera försäkringstagare betalar premier till försäkrings-

bolaget sker en riskutjämning då skadorna fördelas på en grupp försäkrade. 

Försäkringsbolag ingår ett stort antal likartade avtal med olika försäkringstagare 

och för vissa av dessa inträffar aldrig någon skada. Men om det inträffar en skada 

för någon bidrar all inbetald premie till att bära kostnaden för skadan.8 För-

säkringar ger som sagt den försäkrade en trygghet men denna trygghet kan 

medföra att preventionen mot skaderisken minskar då den tar bort ängslan att 

undvika skador och därför reducerar aktsamheten hos de försäkrade. Men för-

säkringar bidrar samtidigt till preventionen genom att bolagen ger råd för att 

hindra skador och en lägre premie ges ifall försäkringstagaren har inbrottslarm 

eller andra säkerhetsanordningar. Vidare måste den försäkrade stå för en självrisk 

vid täckandet av skadan och denna kostnad kan vara betydande vid företags-

försäkringar. Om försäkringstagaren bryter mot ett säkerhetsvillkor i försäkrings-

avtalet faller möjligheten till försäkringsersättning bort. Försäkringar tryggar 

således försäkringsinnehavarna samtidigt som de bidrar till preventionen. För-

säkringar hjälper inte enbart de som tecknat försäkring, de har även stor be-

                                     
6 Bengtsson, B, Försäkringsrätt några huvudlinjer, s 11 f.  
7 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 16. 
8 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 8 ff.  
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tydelse för kreditväsendet. Flertalet långivare vid fastighetsförvärv kräver att 

fastigheten ska vara försäkrad, detsamma gäller vid bilköp. Då försäkrings-

bolagen sitter inne på mycket kapital kan de bevilja lån till staten eller andra. 

Försäkringsbolagen är därför en viktig del i samhällsekonomin och är av stor 

betydelse för den ekonomiska politiken.9 En reflektion som gjorts är att det i 

princip alla välfärdsstater finns ett fungerande och bra försäkringssystem, även 

om dess utformning kan skilja länderna emellan.  

 

 

2.2 Ansvarsförsäkring  

 

Vad som sagts hittills gäller allmänt för alla försäkringsformer. Specifikt för 

ansvarsförsäkringar är att syftet med dessa är att försäkringstagaren tecknar dem 

för att skydda sig mot ett framtida skadeståndsanspråk som kan komma att ställas 

mot denne.10 För försäkringsskydd krävs därför att rekvisiten för skadestånds-

skyldighet är uppfyllda. Gränserna för försäkringsgivarnas ansvar utgörs av 

försäkringstagarnas skadeståndsskyldighet. Om de försäkrade åtar sig ansvar 

även om dessa inte kan hållas ansvariga enligt skadeståndsrättsliga regler är 

utgångspunkten att försäkringsbolagen är fria från ansvar. Finns det ett avtal 

mellan försäkringstagaren och skadelidande med ansvarsbegränsningar gäller 

dessa även för bolagets ersättningsskyldighet.11 Försäkringsformen skyddar den 

försäkrade ekonomiskt genom att förmögenhetsminskningen som skadestånds-

ansvaret medför ersätts. Detta resulterar i att ansvaret inte får en ruinerande 

effekt för försäkringstagaren. Ansvarsförsäkringarna skyddar dock inte bara de 

försäkrade, försäkringarna fyller även funktionen att de tryggar de skadelidnas 

rätt till kompensation.12 Försäkringarna främjar därför skadeståndens reparativa 

funktion.13 Som ovan framkommit kan försäkringar motverka preventionen vilket 

                                     
9 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 15 ff.  
10 NJA II 1927 s 504.  
11 van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 162 f.  
12 SOU 1925:21 s 191 och SOU 1989:88 s 216.  
13 Hellner, J och Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s 174. 
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gör sig särskilt gällande vid denna försäkringsform. Det har framförts att för-

säkringen möjliggör att de försäkrade inte behöver vidta någon aktsamhet. Dock 

behöver försäkringstagaren även vid ansvarsförsäkring betala en självrisk, dess-

utom kan försäkringsskyddet falla bort om försäkringstagaren inte iakttar säker-

hetsföreskrifterna. Försäkringsbolaget är vidare enligt 8 kap. 11 § FAL fritt från 

ansvar om försäkringstagaren har framkallat försäkringsfall genom grov vårds-

löshet. Ansvarsförsäkring är en försäkringsgren som leder till stora premie-

intäkter för bolaget.14 Försäkringsbolaget uppträder som ett ombud för den för-

säkrade där bolaget åtar sig att utreda skadeståndsskyldigheten och betalar det 

eventuella skadestånd som försäkringstagaren kan lastas för. Om bolaget anser 

att försäkringstagaren inte kan hållas ansvarig för en skada bestrider de skade-

ståndet på den försäkrades vägnar.15 Om försäkringsbolaget anser att försäkrings-

innehavaren är ansvarig följer av NJA 2009 s 329 att denne blir bunden av be-

slutet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     
14 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 388 f.  
15 van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 163.  



 14 

3 Direktkrav  
3.1 Inledning  

 

Innan direktkravsrättens utveckling och innebörd behandlas bör vissa saker 

beträffande direktkrav förtydligas. De bestämmelser som reglerar ansvars-

försäkringar i FAL har i stort den bakomliggande tanken att det endast är 

försäkringstagarna som kan rikta krav på ersättning mot försäkringsbolaget. Trots 

denna tanke medger en bestämmelse i FAL att den som lidit skada i stället för att 

rikta krav gentemot skadevållaren, vilket är det normala tillvägagångssättet, kan 

ställa krav direkt på försäkringsbolaget för att erhålla kompensation för en 

skada. 16  Det uppstår därför i en direktkravssituation en form av triangel-

förhållande. Det finns ett förhållande mellan försäkringstagaren och försäkrings-

givaren, ett annat mellan försäkringstagaren och skadelidande och, slutligen, ett 

mellan försäkringsbolaget och den som lidit skada.17 Som kommer utvecklas 

nedan är det övergripande syftet med direktkrav att underlätta och ge trygghet för 

den som lidit skada. I vid bemärkelse innebär direktkrav att en borgenär har 

möjlighet att rikta anspråk mot sin gäldenärs gäldenär.18  

 

 

3.2 Lagutvecklingen i Sverige   

3.2.1 Den gamla försäkringsavtalslagen   

 

När GFAL införlivades i början av 1900-talet fanns en regel om direktkrav. I 

motiven uttalades att det funnits delade meningar i frågan om den skadelidande 

skulle kunna rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Uppfattningen var att det 

stred mot ansvarsförsäkringens uppgift och innebörd att principiellt tillerkänna 

skadelidande någon självständig rätt gentemot försäkringsbolaget. Samtidigt 

ansågs det viktigt att största möjliga hänsyn togs till att det belopp som ut-

                                     
16 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 117.  
17 SOU 1989:88 s 219.  
18 Zackariasson, L, Direktkrav – om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär, s 31 f.  
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betalades kom den skadelidande till godo och att försäkringstagaren således inte 

skulle kunna göra en obehörig vinst genom att behålla ersättningen som lämnats 

av försäkringsgivaren. För att försäkringstagaren skulle ha rätt till ersättning 

krävdes därför att denne fullgjorde sin skadeståndsplikt. GFAL utgick från 

tanken att ansvarsförsäkringen endast ger försäkringstagaren en rätt mot för-

säkringsgivaren.19 Dock skapades undantag till denna utgångspunkt i 95 § tredje 

stycket. Regeln innebar att den som lidit skada hade rätt att få den innestående 

ersättningen hos försäkringsbolaget överlåten på sig om den försäkrade försatts i 

konkurs. Om denna regel var tvingande eller inte har det framförts delade 

meningar om.20 Principiellt var som sagt motivet bakom lagen att ansvars-

försäkringarna var ett förhållande endast mellan försäkringsgivarna och de 

försäkrade och därför var utgångspunkten enligt GFAL att direktkravsrätt 

saknades.21 I och med att skadelidande kunde få rätten överlåten på sig inträdde 

denne i försäkringstagarens skor. De villkor som gällde för försäkringstagaren 

gällde därför även för den som lidit skada.  

 

 

3.2.2 SOU 1989:88  

 

I slutet av 1980-talet startade arbetet med att ta fram en ny försäkringsavtalslag. 

Frågan om skadelidandes ställning vid ansvarsförsäkring hade inte vållat några 

praktiska problem men hade trots det fått ganska stor uppmärksamhet. Reglerna 

som fanns i GFAL för att skydda skadelidande ansåg försäkringsrättskommittén i 

det stora hela gav ett tillfredsställande skydd för den som lidit skada. Dock fram-

hölls att det likväl kunde uppstå situationer då det blev svårt för den skadelidande 

att få sin rätt tillgodosedd. Det uttalades att försäkringstagarna i vissa fall kunde 

vara obenägna att meddela de skadelidna att de hade försäkringar eller att de inte 

ville anmäla till försäkringsbolaget och att de samtidigt gjorde gällande att de 

                                     
19 SOU 1925:21 s 191 f och NJA II 1927 s 504 f.  
20 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 117. Se för diskussionen till exempel Johansson, S, 
SvJT 1996 s 725 ff, Hagberg, L, SvJT 1997 s 135 ff och Johansson, S, SvJT 1997 s 173 ff.  
21 DS 1993:39 s 180.   
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inte tänkte betala något skadestånd. Förklaringarna sades vara att det kunde bero 

på ren ovilja mot de som lidit skada eller att om försäkringsbolaget skulle medge 

ansvar för försäkringstagarna de riskerade att få stå för betydande självrisker. Det 

kunde vidare vara svårt för skadelidande att pröva försäkringsbolagets ställnings-

tagande. Den enda tillgängliga möjligheten för skadelidande var då att processa 

mot försäkringstagaren för få en verkställande dom fastställd vilket ansågs vara 

både besvärligt och tidskrävande.22 Försäkringsbolagens inställning kunde vidare 

påverka de försäkrades skadeståndsskyldighet då ansvarsförsäkringarna togs i be-

aktande vid bedömandet av ansvarsfrågan i en domstolsprocess. Om sådan för-

säkring saknades kunde skadeståndet jämkas helt eller delvis. Med beaktande av 

dessa nackdelar ansåg därför försäkringsrättskommittén, ur skadelidandes syn-

punkt, att direktkrav hade stort praktiskt värde. Bland försäkringsbolagen ansågs 

det att det var berättigat med direktkrav vid försäkringstagarens obestånd och vid 

obligatorisk försäkring men inte i andra fall. Från bolagen invändes att en 

ordning med en generell direktkravsrätt inte skulle stå i samklang med ansvars-

försäkringens konstruktion samt att den skadelidande skulle kunna kringgå 

försäkringstagarens intressen. Det kunde bland annat medföra att ekonomiska 

problem uppstod för försäkringstagaren då han eventuellt skulle få betala höga 

självrisker samt att, om denne hade ett lågt försäkringsbelopp, han skulle få bära 

större delen av skadeståndet själv. Denna ståndpunkt delades av företagarna.23  

 

Mot dessa invändningar stod dock som sagt skadelidandes ställning, en ställning 

som på senare år inom skadeståndsrätten hade blivit starkare. Med stöd av den 

utvecklingen ansåg kommittén att det rätta borde vara att införa en direktkravsrätt 

för skadelidande oavsett typ av ansvarsförsäkring. Dock kunde den inte bortse 

från invändningarna som kommit från försäkringsbranschens och företagarnas 

sida. Det slutade därför med att kommittén kom med något som får ses som en 

kompromisslösning. Förslaget innebar att skadelidande skulle ha en generell rätt 

gentemot försäkringsgivaren men att den var tvingande endast vid ett fåtal 

                                     
22 SOU 1989:88 s 216 f.   
23 A.a. s 218 f. 
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situationer. För företagsförsäkringens del var detta vid obligatorisk försäkring, 

försäkringshavarens konkurs eller offentligt ackord samt då försäkringshavaren 

var en upplöst juridisk person.24 Även om det blev ett kompromissförslag får det 

anses att förslaget talade för ett starkare skydd för skadelidandes ställning i jäm-

förelse med vad som gällde enligt GFAL.  

 

 

3.2.3 DS 1993:39  

 

Promemorian hänvisar i stora delar till vad försäkringsrättskommittén uttalade i 

sin utredning. Vissa remissinstanser hade varit för att införa en tvingande 

direktkravsrätt som skulle gälla generellt vid företagsförsäkring. Dock invändes 

av andra instanser att det system som gällde enligt GFAL gav ett tillräckligt 

skydd och att det i de flesta fall saknades risk för att skadelidandes intressen inte 

skulle bli tillgodosedda. Likväl uttrycktes i promemorian att det fanns skäl att 

överväga en generell direktkravsrätt. Anledningen till det var de problem som 

försäkringsrättskommittén uttalat, att den senaste tendensen inom skadestånds-

rätten var att bedömningen om ersättningsskyldigheten påverkades av ansvars-

försäkringen, att det skulle vara naturligt och praktiskt för skadelidande att få 

ansvars- och försäkringsfrågan utredd samtidigt samt då en generell regel fanns i 

andra länders rättssystem. Det gick dock inte att undgå att försäkringstagarna 

riskerade att få stå för höga självrisker om en generell rätt infördes. Därför 

föreslogs i promemorian att rätten skulle vara generell men att den skulle vara 

dispositiv i flertalet av fallen vid företagsförsäkringar. Regeln föreslogs vara 

tvingande i samma fall som enligt ovan men med en utvidgning. Direktkravs-

rätten skulle gälla även då försäkringstagaren saknade medel för att betala det 

skadestånd som denne blivit ålagd att betala.25  

 

                                     
24 SOU 1989:88 s 220 f.  
25 DS 1993:39, s 180 ff.  
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3.2.4 Direktkrav enligt nya försäkringsavtalslagen  

 

Den 1 januari 2006 införlivades en ny försäkringsavtalslag. De tidigare förslagen 

fick motta en del kritik från remissinstanserna och den nya direktkravsrätten är 

därför enligt vissa tämligen försiktig. Lagstiftaren har lyssnat på motståndarna 

till att skadelidande ska kunna ställa krav direkt på försäkringsbolaget.26 Enligt 9 

kap. 7 § FAL har därför den skadelidande nu direktkravsrätt vid obligatorisk 

försäkring, om försäkringstagaren är försatt i konkurs eller om offentligt ackord 

fastställts, om innehavaren av försäkringen har upplösts som juridisk person samt 

enligt det subsidiära ansvaret enligt 4 kap. 9 § andra stycket FAL.27 Regeln har i 

stort sett samma motiv som framfördes av försäkringskommittén och i prome-

morian. Under regeringens arbete framförde vissa remissinstanser att den tving-

ande regeln om direktkrav skulle gälla generellt. Mot detta kom argument från 

andra instanser att systemet som gällde enligt GFAL i merparten av fallen gav ett 

tillfredsställande skydd. Regeringen ansåg därför att det var tillräckligt att skydda 

den som lidit skada enligt de ovanstående fyra fallen vilka enligt motiven är 

tvingande.28 Utgångspunkten enligt FAL är således, precis som i GFAL, att 

direktkravsrätt saknas utom i vissa specificerade fall.29 Av formuleringen i 9 kap. 

7 § följer att skadelidande har rätt att rikta direktkrav mot försäkringsbolaget 

enligt försäkringsvillkoret (min kursivering). Av ordalydelsen att döma tycks 

således följa att skadelidandes rätt inte sträcker sig länge än vad försäkrings-

tagarens gör. Om det är fallet eller ej när det kommer till preklusion kommer 

nedan att behandlas.  

 

 

 

 

                                     
26 Johansson, S och van der Sluijs, J, SvJT 2006 s 78.  
27  Då det subsidiära ansvaret enligt 4 kap. 9 § andra stycket endast gäller vid privat 
ansvarsförsäkring är regeln inte av intresse för denna framställning.  
28 Prop. 2003/04:150 s 230.  
29 van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 112.  
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3.3 En utblick till Norge och Danmark  

3.3.1 De norska direktkravsreglerna  

 

Enligt den tidigare upplagan av norska försäkringsavtalslagen hade skadelidande 

en direktkravsrätt, precis som i GFAL, när försäkringstagaren var insolvent. Men 

det fanns ytterligare ett fall då den som lidit skada hade rätt att vända sig direkt 

till försäkringsbolaget, och det var när det hade beslutats om offentligt ackord.30 

De gamla lagarna hade således likheter men en viktig skillnad var att norska 

lagen gav skadelidande en automatisk rätt till skillnad från den svenska där rätten 

överläts. Syftet med den automatiska rätten var att stärka skadelidandes ställning 

vid konkurs. Genom detta tryggades att skadelidande inte endast fick ut en del av 

skadeståndet.31 Skillnaderna blev större mellan länderna när en ny försäkrings-

avtalslag infördes i Norge. Där gäller numer enligt 6-7 § NoFAL att skadelidande 

har en ovillkorlig direktkravsrätt, den är med andra ord generell. Norge har 

således tagit steget att stärka skadelidandes ställning än mer än vad Sverige har 

gjort. Skadelidande kan alltså i samtliga fall vända sig direkt till försäkrings-

givaren för att kräva ersättning. Denne behöver alltså inte först vända sig till 

försäkringstagaren vilket är det normala i svensk rätt. Om skadelidande inte 

godtar försäkringsbolagets beslut kan han gå vidare till norsk domstol och få 

ärendet prövat. Den norska direktkravsrätten gäller för alla typer av ansvars-

försäkringar och såväl inom obligatoriska som utomobligatoriska skadestånds-

krav. Det finns dock ett undantag för större företag och industrier.32 För dessa 

gäller enligt 7-8 § NoFAL, förutsatt att det avtalats med försäkringsbolaget, att 

skadelidande först i och med försäkringstagarens insolvens har en direktkravsrätt. 

Det är för dessa försäkringstagare som självriskerna kan vara höga och de torde 

även ha störst möjlighet att täcka ett skadestånd själva. Därför får det anses vara 

ett korrekt ställningstagande att direktkravsrätten endast behövs vid insolvens för 

de större aktörerna. 

                                     
30 Bull, H J, Forsikringsrett, s 546.  
31 van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 115.  
32 Bull, H J, Forsikringsrett, s 547.  
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3.3.2 De danska direktkravsreglerna 

 

Reglerna i den danska lagstiftningen skiljer sig i viss mån från den svenska. I 95 

§ DaFAL stadgas regler om direktkrav. Enligt första stycket inträder den skade-

lidande i försäkringstagarens rätt gentemot försäkringsbolaget när skadestånds-

skyldighet är fastslagen och skadeståndets storlek är bestämt. Att ersättnings-

skyldigheten ska vara fastslagen innebär att både ansvaret och skadans storlek 

ska vara fastställd. Det krävs inte att skadelidande väcker talan mot försäkrings-

tagaren och får en dom på att denne är skadeståndsskyldig.33 När reglerna om 

direktkrav infördes i dansk rätt fanns endast denna grund för att skadelidande 

skulle kunna rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Detta medförde problem 

när försäkringstagaren upphört att existera då det inte fanns någon att fastställa 

skadeståndet mot. Därför reformerade den danska lagstiftaren reglerna och lade 

till ett nytt stycke i bestämmelsen. Enligt andra stycket har den skadelidande idag 

även en direktkravsrätt om den försäkrade försätts i konkurs, tvångsackord eller 

skuldsanering beslutats. I förarbetena föreslogs även att en generell direktkravs-

rätt skulle införas för skadelidande. Detta förslag kom dock aldrig att införlivas 

då det ansågs strida mot principen om avtalets subjektiva avgränsning, en princip 

som utvecklas nedan.34 Av 95 § framgår att skadelidande inträder i försäkrings-

tagarens rätt oavsett om rätten grundar sig på första eller andra stycket. Därför 

kan försäkringsbolaget göra samma invändningar mot skadelidande som mot 

försäkringsinnehavaren i båda fallen.35 Skadelidande kan alltså inte få en bättre 

rätt gentemot bolaget än vad försäkringstagaren skulle haft om denne först upp-

fyllde skadeståndsskyldigheten gentemot skadelidande och sen yrkade ersättning 

från bolaget. Motivet bakom de danska reglerna är, precis som i Sverige och 

Norge, att trygga de skadelidande genom att möjliggöra att de kompenseras för 

skador de lidit.36 

                                     
33 Jønsson, H & Kjærgaard, L, Dansk forsikringsret, s 839.   
34 Bet. 1423/2002 avsnitt 4.5.2.  
35 Lovforslag nr. L 169/2002-2003 s 35.  
36  Lyngsø, P, Forsikringsafaleloven, s 331 f och Jønsson, H & Kjærgaard, L, Dansk 
forsikringsret, s 838.   
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3.4 Intressena som gör sig gällande vid direktkrav  

 

Det övergripande syftet med direktkravsrätten är av ovanstående lätt att utläsa. 

Rätten är till för att skydda de skadelidande genom att trygga deras möjligheter 

att få sina skador täckta. Utan regler av detta slag skulle det i vissa fall vara 

omöjligt för dessa att kompenseras för skador de lidit. Det skulle annars vara be-

svärligt och tidskrävande för de som lidit skada att erhålla kompensation. Utöver 

detta övergripande syfte kan andra motiv hittas för de olika situationer som grun-

dar en direktkravsrätt i 9 kap. 7 § FAL. Vid obligatorisk försäkring har de skade-

lidande ett särskilt skyddsvärt intresse. Det är för verksamheter där det krävs 

försäkring tydligt att den som lider skada kan drabbas av stora ekonomiska för-

luster, att risken för personskador är betydande samt att det är där konsumenterna 

behöver ett starkt skydd. Därför har lagstiftaren valt att ge företag som sysslar 

med vissa typer av verksamheter en skyldighet att inneha en ansvarsförsäkring.37 

I de fall då försäkringstagaren har gått i konkurs eller då offentligt ackord har 

fastställts är syftet något annat. Skulle en möjlighet till direktkravsrätt saknas i 

dessa situationer finns en risk att andra borgenärer lägger beslag på hela eller 

delar av den ersättning som försäkringstagarna fått utbetald av försäkrings-

bolagen.38 Av motiven framgår att de skadelidnas skyddsbehov när försäkrings-

tagarna har upplösts som juridisk person likställs med konkursfallen.39 Enligt 

GFAL kunde försäkringstagarens rätt överlåtas till skadelidande, men när den 

försäkrande inte längre existerade som en juridisk person uppstod det problem – 

det fanns då ingen att överlåta rätten till.40 Enligt nu gällande FAL har skade-

lidande en automatisk rätt att rikta krav mot bolaget om försäkringstagaren 

upphört att existera.  

 

                                     
37 van der Sluijs, J, Studier i försäkringsrätt, s 43. 
38 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s 396 f.  
39 SOU 1989:88 s 221.  
40 Johansson, S, SvJT 1996 s 732.  
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En försäkringstagare tecknar ansvarsförsäkring via försäkringsbolaget för att 

trygga sig mot en skada som denne kan komma att bli ersättningsskyldig för.41 

Mot skadelidandes möjlighet att få ersättning gör sig därför principen om avtalets 

subjektiva begränsning gällande. Denna innebär att det endast är avtalsparterna 

som blir bundna av avtalet. För att tydliggöra innebär alltså detta att det endast är 

försäkringstagaren och försäkringsgivaren som blir bundna av försäkringsavtalet. 

Enligt principen har därför skadelidande ingen rätt enligt avtalet. Dock gäller att 

om en lagbestämmelse ger en tredje man direktkravsrätt kan parterna inte avtala 

bort den rätten.42 9 kap. 7 § FAL är tvingande till skadelidandes förmån och kan 

således inte avtalas bort. Mot upprätthållandet av principen kan argument fram-

föras av innebörd att den inte behövs då det ändå är skadelidande som ska erhålla 

ersättningen i slutändan. Om principen inte upprätthölls skulle dock försäkrings-

tagaren förlora sin rätt mot bolaget, dennes förfoganderätt av försäkringen skulle 

gå om intet. Ett annat scenario som skulle kunna ske, om principen inte upprätt-

hölls, är att försäkringstagaren inte får kännedom om ett ärende som behandlas 

angående dennes eventuella vårdslöshet. Ärendet skulle, ifall försäkringsbolaget 

medger skadestånd, kunna påverka företaget genom negativ uppmärksamhet i 

media och innebär vidare att företaget skulle kunna få stå för betydande själv-

risker. Dessutom riskerar de, om försäkringsbeloppet inte räcker, att få bära den 

resterande delen. En bedömning av ärendet skulle även kunna läggas till grund 

för försäkringsbolagets handläggning i andra fall.43 

 

 

3.5 Diskussion om direktkravsrätten enligt FAL generellt kan sägas 

vara härledd eller självständig  

 

Om rätten är härledd eller självständig är en viktig fråga då den är av betydelse 

för att utreda direktkravsrättens förhållande till preklusionsregeln i 8 kap. 20 § 

                                     
41 van der Sluijs, J, Professions ansvarsförsäkring, s 67.  
42 van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 105 f.  
43 A.a. s 108 f. 
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tredje stycket FAL när den skadelidandes rätt grundas på en frivillig ansvars-

försäkring. Om rätten är härledd hamnar skadelidande inte i en bättre situation än 

försäkringstagaren. Är rätten däremot självständig hamnar den som lidit skada i 

en bättre ställning och det är då osäkert vilka invändningar som kan göras 

gällande på samma sätt.  

 

När direktkravsrätten införlivades i svensk rätt genom GFAL var skadelidandes 

rätt härledd från försäkringstagarens. Detta följde direkt av bestämmelsens 

ordalydelse; skadelidande fick rätten överlåten på sig när försäkringstagaren var 

insolvent. I förarbetena till den senare upplagan av FAL diskuteras inte om rätten 

ska anses vara härledd eller självständig. Detta kan tolkas som att direktkravs-

rätten alltjämt ska anses vara härledd. Även formulering i 9 kap. 7 § FAL talar 

för detta; skadelidande har rätt att rikta anspråk mot försäkringsbolaget i enlighet 

med försäkringsavtalet. Detta talar för att skadelidande inte ska ha en bättre rätt 

än vad försäkringstagaren hade. Mot detta talar att lagstiftningstekniken idag är 

annorlunda. Enligt regeln har nu skadelidande en automatisk rätt att rikta krav 

direkt mot försäkringsbolaget. Den överlåtelsemekanism som grundade direkt-

kravsrätt enligt GFAL har övergivits.44 Vidare finns det andra bestämmelser i 

FAL som medför att den som lidit skada får en bättre rätt än vad försäkrings-

tagaren hade.  7 kap. 2 § FAL är en sådan regel. Av 1 kap. 6 § andra stycket och 

1 kap. 7 § FAL framgår att bestämmelsen är tvingande. I FAL finns även andra 

regler som innebär att skadelidande hamnar i en bättre ställning vid privat-

försäkring när försäkringstagaren bryter mot en säkerhetsföreskrift. Dock medför 

dessa regler att skadelidande hamnar i samma ställning som försäkringstagaren 

när denne har en direktkravsrätt till följd av en företagsförsäkring.45  

 

I NJA 2009 s 35546 prövade HD om en direktkravsrätt som vilade på avtal var att 

anse som härledd eller självständig. Det är det enda fall där HD prövat direkt-

kravsrättens ställning. Majoriteten i HD kom fram till att den var självständig när 
                                     
44 van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 160 f. 
45 A.a. s 175 ff.  
46 Se mer om fallet nedan. 
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den vilade på avtal. HD prövade fallet 2009 men talan väcktes i TR 2001, vilket 

alltså var innan 2005 års FAL införlivades. När talan väcktes fanns endast direkt-

kravsrätt när försäkringstagaren var insolvent. Idag finns det flera lagstadgade 

situationer som berättigar den som lidit skada rätt att rikta krav direkt mot för-

säkringsbolaget. Fallet behandlar inte frågan om hur direktkravsrätten ska ses när 

den grundas på 9 kap. 7 § FAL och utgången borde därför ha ett begränsat värde 

för den bedömningen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att av lagtextens formulering, förarbeten och 

praxis går det inte att dra någon generell slutsats ifall direktkravsrätten enligt 

FAL är självständig eller härledd. Något stöd för en sådan slutsats har inte heller 

hittats i doktrin. Möjligen är det rätta, precis som van der Sluijs uttalar i en av 

sina avhandlingar, att rätten får anses vara både härledd och självständig. Frågan 

om en specifik invändning kan göras gentemot en skadelidande får därför be-

dömas för sig.47  

 

I Norge och Danmark är regleringen annorlunda. I Norge har skadelidande en 

generell direktkravsrätt och i Danmark är den härledd.  Dessa regleringar är att 

föredra framför den svenska då det klart framgår vad som gäller. Den danska lag-

stiftaren har tagit ställning i frågan och uttalat i förarbetena att försäkringsbolaget 

kan göra gällande samma invändningar mot skadelidande som mot försäkrings-

tagaren. Den danska regleringen ger därför tydligt uttryck för principen om 

avtalets subjektiva begränsning.  

 

 

 

 

 

 

 

                                     
47 van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 225.  
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4 Preklusion 
4.1 Inledning  

 

Med preklusion menas att borgenären förlorar sin rätt om han inte gör gällande 

sitt anspråk inom en viss tid.48 Preklusion är således en form av preskriptions-

regel. Preskription har behandlats mer i förarbeten och den juridiska litteraturen 

än vad preklusion har gjort. Eftersom preklusion är en form av preskriptionsregel 

borde argumenten som framförs för den senare även kunna användas för 

preklusion. Ett annat skäl till varför motiven och effekterna av preskription borde 

kunna användas vid preklusion är för att reglerna om dessa ger upphov till 

liknande frågeställningar när de behandlas i förhållande till direktkravsrätten. Det 

borde dock finnas en skillnad mellan preskriptions- och preklusionsregeln i FAL, 

vad denna skillnad består i har dock inte hittats något svar på. Innan en redo-

görelse om preklusionsregelns utveckling och dess förhållande till skadelidande 

behandlas kommer kort några effekter och intressen som gör sig gällande vid 

preskriptions- och preklusionsregler att redogöras.  

 

 

4.2 Intressen och effekter bakom preskription och preklusion   

 

Till att börja med finns det ett borgenärsintresse. Borgenären har ett intresse av 

att behålla sin materiella rätt, att dennes rätt inte preskriberas på ett överraskande 

sätt samt att det ska vara relativt enkelt att avbryta preskriptionen. Det är 

försäkringstagaren som är borgenär. Mot borgenärsintresset står gäldenärens 

intresse, vilken inom försäkring är försäkringsgivaren. Dennes intresse kommer 

till uttryck genom att hans betalningsansvar inte hålls svävande för länge. Om 

borgenären dröjer länge med att framställa anspråk kan gäldenären komma att 

vidta dispositioner som gör att han inte längre kan betala kravet, vilket dock inte 

borde vara någon nämnvärd risk för försäkringsgivarna. Preskriptions- och 

                                     
48 Rodhe, K, Obligationsrätt, s 204.  
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preklusionsregler medför även effekter på bevisningen. Utan dessa regler skulle 

gammal bevisning kunna presenteras och de brukar med tiden försvagas. 

Reglerna påverkar vidare medborgarna. Genom dessa möjliggörs att parterna 

tämligen snabbt reder ut sina mellanhavanden. Det föreligger alltså ett intresse 

hos det allmänna att skulder avvecklas inom en snar framtid, detta intresse gör 

sig dock främst gällande för de fall syftet är att gäldenären ska betala sin skuld 

relativt fort.49  

 

 

4.3 Den svenska lagutvecklingen  

4.3.1 Preklusion enligt GFAL  

 

Av 21 § GFAL framgår att den som vill framställa anspråk hos försäkrings-

givaren på grund av inträffat försäkringsfall, ska meddelade det utan uppskov till 

bolaget. Om bolaget lider skada till följd av att det inte anmäls utan uppskov, kan 

ersättningsskyldigheten sättas ned eller helt falla bort. I 29 § GFAL stadgas att 

den som vill bevaka en fordringsrätt på grund av avtal är tvungen att i laga 

ordning anhängig göra sin talan tre år från det han fick kännedom om att 

fordringen kunde göras gällande eller senast tio år från det att en sådan tidigast 

kunnat ske. Om försäkringstagaren försummar detta förlorar han sin rätt. Enligt 

30 § andra stycket GFAL gäller att om det avtalats att en försäkringstagare måste 

anmäla försäkringsfallet inom en viss tid, får inte en kortare frist än sex månader 

åberopas för försäkringstagarens skyldighet att anmäla försäkringsfallet. Fristen 

börjar enligt bestämmelsen löpa från det att försäkringstagaren fick kännedom 

om sin fordran. I förarbetena till GFAL uttalades att förhållandet mellan för-

säkringsbolaget och försäkringstagaren krävde att en slutlig uppgörelse inte 

skulle dröja för länge. Om den försäkrade skulle kunna framställa sina anspråk 

långt efter försäkringsfallets inträffande skulle det vara till nackdel för för-

säkringsbolaget. Detta då bolaget inte skulle kunna överblicka sin ekonomiska 

ställning vilket ansågs som en nödvändig förutsättning för en ordnad verksamhet. 
                                     
49 Lindskog, S, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, s 53 ff.  
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Möjligheten att utreda ett försäkringsfall skulle vidare bli svår att företa om tids-

fristerna inte gällde. Det gick därför inte att förbjuda att en preklusionsfrist kunde 

avtalas men för att skydda försäkringstagaren ansågs att den inte fick vara kortare 

än sex månader. Om en kortare tid hade kunnat avtalas kunde det leda till svåra 

konsekvenser för försäkringstagaren då denne riskerade att lida rättsförlust.50 Av 

ordalydelsen i 30 § framgår att regleringen var tvingande.  

 

 

4.3.2 Preklusionsregeln som införlivades 1 januari 2006 

 

När FAL införlivades 2006 fick försäkringsbolaget och försäkringstagaren enligt 

8 kap. 20 § andra stycket avtala om att den som gjorde gällande anspråk på 

försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd var tvungen att anmäla detta 

inom en viss tid. Den avtalade fristen fick dock inte vara kortare än sex månader 

från det att den som gjorde gällande anspråket fått kännedom om sin fordran. 

Regleringen var således i princip likadan som enligt GFAL. Denna bestämmelse 

tillämpades endast för företagsförsäkring och förkortade den preskriptionstid som 

gällde enligt huvudregeln i 7 kap. 4 § FAL. I motiven uttalades endast att 

preskriptions- och preklusionsreglerna borde utformas i överrensstämmelse med 

GFAL.51  

 

 

4.3.3 DS 2011:10  

 

I promemorian fick Bertil Bengtsson i uppdrag att se över reglerna rörande 

preskription av rätten till ersättning. Trots att reglerna till viss mån var för-

månliga för försäkringstagarna samt att det inte fanns några nämnvärda olägen-

heter för försäkringsbolagen behövdes det ändå göras en reform då reglerna var 

                                     
50 SOU 1925:21 s 111 och NJA II s 407 f.  
51 Prop. 2003/04:150 s 218 och s 472.  



 28 

komplicerade och oklara på viktiga punkter.52 Först gick Bengtsson igenom vad 

som ansågs vara gällande rätt. Han uttalade att av 8 kap. 20 § andra styckets 

ordalydelse tycks följa att regeln även kan åberopas gentemot den som lidit skada 

när denne har en direktkravsrätt. Skadelidande skulle såldes omfattas av samma 

tidsfrist som försäkringsinnehavaren. Argument som kan framföras mot en sådan 

ordning är att denne då skulle hamna i ett sämre läge än den försäkrade trots att 

direktkravsrättens ändamål är att skydda skadelidande. Det går vidare inte att 

räkna med att den som lidit skada känner till att det stipuleras en anmälningsplikt 

i försäkringsavtalet. Detta talar emot att ett villkor med en kortare anmälnings-

frist skulle få åberopas gentemot skadelidande oavsett om denne har en rätt att 

kräva bolaget direkt eller ej. Med anledning av dessa argument fick rättsläget 

anses som oklart enligt Bengtsson.53 Ett speciellt problem som kunde uppstå för 

en skadelidande vid ansvarsförsäkring var hur bedömningen görs när fristen ska 

börja löpa. Skadelidandes krav på försäkringstagaren medför att den senare får 

kännedom om sitt anspråk och preklusionsfristen börjar därför löpa. Detta kunde 

medföra att innan skadelidande fick kännedom om försäkringen kunde denne ha 

förlorat sin rätt till ersättning från försäkringsbolaget. Det ansågs osäkert ifall en 

skadelidande med direktkravsrätt hade en självständig rätt att göra sitt krav 

gällande mot bolaget oavsett om den försäkrades rätt preskriberats. Den senaste 

strävan inom FAL var att stärka skadelidandes ställning vid ansvarsförsäkringar 

och den då gällande ordningen stämde inte överens med det syftet.54  

 

I promemorian diskuterades även om preklusionsfristen behövdes. Att rätten till 

ersättning faller bort om inte kravet anmäls inom fristen kan verka hård, framför-

allt när det gäller ansvarsförsäkring.55 De förutsättningar som stipuleras i avtalet 

torde även gälla för den skadelidande när denne har direktkravsrätt. Den 

preklusionsfrist som gällde enligt försäkringsvillkoret borde därför, enligt 

Bengtsson, även kunna åberopas gentemot den som lidit skada. Enligt prome-

                                     
52 DS 2011:10 s 63.  
53 A.a. s 43.  
54 A.a. s 68 f.  
55 A.a. s 86. 
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morian kunde det dock ifrågasättas ifall en sådan frist behövs vid företags-

ansvarsförsäkring på grund av att den skadelidandes rätt kan gå om intet om 

försäkringstagaren av någon anledning underlåter att anmäla skadeståndskravet 

till försäkringsbolaget. Ett flertal försäkringsgivare framhöll dock att fristen 

fyllde den viktiga funktionen att en tidig skadeanmälan underlättar skade-

hanteringen och möjliggör även att åtgärder snabbt kan vidtas för att minska 

skadeverkningarna. Enligt promemorian var därför en rimlig lösning för att till-

godose både försäkringstagarnas och skadelidandes rätt att fristen ökades till 

minst ett år och att fristen började löpa från det att försäkringsfallet inträffade. 

Det ansågs att fristen var så pass lång att det var osannolikt att en försäkrings-

innehavare skulle underlåta att anmäla en skada eller ett skadeståndsanspråk 

inom den tiden. Det föreslogs vidare att preklusionsfristen inte borde kunna göras 

gällande mot en skadelidande bara för att denne hade en direktkravsrätt då det 

skulle strida mot lagstiftarens intention att skadelidande inte skulle hamna i en 

sämre ställning än innehavaren av försäkringen. För direktkravsrättens del före-

slogs att den som lidit skada borde kunna anmäla anspråket direkt till ansvars-

försäkringsgivaren. Det skulle därför inte behövas att försäkringstagaren anmälde 

skadan vid direktkravsrätt, utan det räckte att skadelidande gjorde en anmälan på 

den försäkrades vägnar, vilket var en förutsättning när försäkringstagaren var en 

upplöst juridisk person. Bengtsson framhöll att det i framtiden skulle vara önsk-

värt om skadelidandes ställning blev mer fristående i förhållande till den för-

säkrade, vilket var något som borde övervägas i ett senare lagarbete.56 

 

 

4.3.4 Preklusionsregeln enligt nu gällande FAL 

 

Den 1 januari 2015 började en ny preklusionsregel att gälla. I 8 kap. 20 § första 

stycket FAL stadgas att preskriptionstiden i 7 kap. 4 §, som huvudregel, gäller 

för företagsförsäkringar. I 8 kap. 20 § tredje stycket stadgas ett undantag av inne-

börd att försäkringsbolagen i försäkringsvillkoren får föreskriva att den som gör 
                                     
56 DS 2011:10 s 87 f. 



 30 

gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste 

anmäla detta inom viss tid. Fristen får inte vara kortare än ett år från tidpunkten 

när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkrings-

skyddet inträdde. Det finns således en viktig skillnad mot den tidigare upplagan. 

Nu börjar fristen löpa när försäkringsskyddet inträder och inte, som tidigare, när 

den som gjorde gällande anspråk fick kännedom om sin fordran. När försäkrings-

skyddet inträder är normalt när försäkringsfallet inträffar. Om det i avtalet stipu-

leras flera kriterier för att försäkringstagaren ska ha rätt till försäkringsskydd, är 

det väsentliga när denne först kunde göra kravet gällande. Det avgörande är 

således att försäkringsvillkoren som berättigar den försäkrade skydd objektivt 

sett är uppfyllda. Även om försäkringsbolaget kan kräva viss aktivitet från för-

säkringstagaren innan ersättning kan betalas hindrar det inte att fristen börjar 

löpa. Aktiviteten kan bestå i att den försäkrade ska medverka till utredningen 

eller styrka kostnader.57  

 

En annan viktig ändring som infördes är det som stadgas i 8 kap. 20 § fjärde 

stycket FAL. Där framgår att den preklusionsfrist som gäller vid företags-

försäkring inte påverkar skadelidandes rätt att rikta krav direkt mot försäkrings-

bolaget när det är fråga om en obligatorisk försäkring. Regeln innebär således att 

om försäkringstagaren inte anmäler till försäkringsbolaget har skadelidande 

likväl en rätt till ersättning om försäkringstagaren är skyldig att ha ansvars-

försäkring. Enligt motiven medför den nya förlängda anmälningsfristen en värde-

full förstärkning av skadelidandes rättigheter utan några nämnvärda problem för 

försäkringsgivarna. Den tidigare regeln om när fristen började löpa ansågs all-

deles för subjektiv och riskerade att leda till problem vid tillämpningen. Därför 

skulle fristen i fortsättningen börja löpa från det att försäkringsskyddet inträdde. 

Trots att denna reglering kunde medföra att skadelidandes rätt gick om intet an-

sågs det nödvändigt med en regel om preklusionsfrist då försäkringsbolagens 

                                     
57 Prop. 2012/13:168 s 58 f.  
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ärenden annars skulle kunna hållas öppen under en lång tid, vilket inte skulle 

gynna någon.58  

 

I promemorian föreslog Bengtsson att skadelidande inte skulle omfattas av 

preklusionsfristen. Regeringen uttalade att det fanns fog för att skydda skade-

lidandes intresse när försäkringstagaren försummat sin plikt att anmäla i rätt tid. 

Dock krävdes en mer långtgående reglering för att skydda skadelidande mot den 

typen av försummelse. Det ansågs vidare att det inte fanns tillräckligt med under-

lag i lagstiftningsärendet för att bedöma nyttan och konsekvenserna av en sådan 

reform. Det enda som regeringen ansåg utrett var att skydda skadelidande när det 

kom till obligatoriska ansvarsförsäkringar.59 Därför stadgas i 8 kap. 20 § fjärde 

stycket FAL att det som gäller enligt tredje stycket inte påverkar en skade-

lidandes rätt att rikta direktkrav mot försäkringsbolaget enligt 9 kap. 7 § vid obli-

gatorisk försäkring. Då gäller preskription i stället enligt huvudregeln i 7 kap. 4 § 

för den skadelidande. Preskriptionsfristen när skadelidande först har riktat krav 

mot försäkringstagaren och denne senare har gått i konkurs bör enligt motiven 

börja löpa när den som lidit skada riktat kravet mot försäkringstagaren då han 

anses ha tagit över den försäkrades rätt.60 Samtidigt uttalar regeringen att det är 

upp till rättstillämpningen att avgöra om hur preklusionsfristen ska tillämpas när 

skadelidande har direktkravsrätt i andra fall än vid obligatorisk försäkring. 

Utgångspunkten för bedömningen ska då vara villkoren och övriga omständig-

heter.61 När fristen ska börja löpa då försäkringstagaren är en upplöst juridisk 

person har inte diskuterats i förarbetena, det enda som uttalas är att fallet har 

samma motiv som vid konkurs och offentligt ackord. Enligt Bengtsson finns två 

möjliga tolkningar om när fristen ska börja löpa. Antingen börjar den löpa när 

kravet framställdes. Om ett krav inte har hunnit framställas innan försäkrings-

                                     
58 Prop. 2012/13:168 s 36. 
59 A.a. s 36 f.  
60 A.a. s 59.  
61 A.a. s 62.  
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tagaren upplösts torde fristen i stället börja löpa från det att denne slutade exi-

stera.62  

 

 

4.4 Praxis 

 

Eftersom de nya reglerna om preklusion i FAL inte har varit gällande någon 

nämnvärd tid finns ingen praxis som behandlar den nya fristen. Det finns dock 

praxis som behandlar tidigare rätt. Rättsfallen är av intresse därför att de prövar 

hur preklusionsfristen ska gälla i förhållande mot skadelidande. Att fristen 

förlängts och att begynnelsetidpunkten för bedömningen är en annan torde inte 

påverka frågan om hur regeln ska behandlas i förhållande till den som lidit skada.  

 

 

4.4.1 NJA 2009 s 355  

 

Th. Thul & Co AB hade avtalat med A/S Euro Holding om försäljning av 

värdepapper. Aragon Fondkommission skulle hjälpa till med leveransen av 

pappren. A/S Euro holding fick bekräftelser av Aragon på att värdepappren fanns 

i depå hos dem och därför betalade de köpeskillingen på ca 135 miljoner danska 

kr. Dock kom någon leverans aldrig att ske. Euro Holding väckte därför talan 

mot Aragon i juli 1996. Euro Holdings fordran övertogs av Carnegie Investment 

Bank AB. Parterna träffade sedan en förlikning av innebörd att Aragon skulle 

ersätta Carnegie med 250 miljoner kronor. Som en del av förlikningen ingick att 

Aragon skulle utnyttja sin ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar där Aragon 

hade ett skydd upp till 29,5 miljoner kr efter avdragen självrisk. Aragon överlät 

sin rätt gentemot Länsförsäkringar till Carnegie. Länsförsäkringar avböjde Carn-

egies krav då förlikningen stred mot ett villkor i försäkringsavtalet.  Carnegie vä-

ckte därför talan mot Länsförsäkringar och yrkade betalning med 29,5 miljoner 

kronor jämte ränta. Som grund åberopade Carnegie den överlåtna rätten från 
                                     
62 Bengtsson, B, SvJT 2014 s 536.  
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Euro Holding. Det var således en direktkravsrätt de åberopade. I fallet hade 

Länsförsäkringar, med framgång, kunnat åberopa preklusion gentemot Aragon 

men avstod att göra det.  

 

HD prövade i målet direktkravsrättens förhållande till reglerna om preklusion. 

Att notera är att direktkravsrätten grundades på ett avtal och inte på FAL:s regler. 

Aragon var skyldig enligt lag att ha en ansvarsförsäkring för den skadestånds-

skyldighet de kunde ådra sig i verksamheten men det fanns ingen direktkravsrätt 

som det numera gör för obligatoriska försäkringar. Enligt HD var det primära 

syftet med obligatoriska försäkringar att skydda den som lidit skada. Läns-

försäkringar avstod att göra en invändning om preskription gentemot den för-

säkrade. Frågan var om detta avstående även gällde för Carnegie. HD uttalade att 

avståendet inte innefattade ett tredjemanslöfte om ett sådant avstående avseende 

Carnegies rätt till försäkringsersättning. Den gick sedan vidare till att pröva om 

avståendet likväl kunde anses innefatta den rätten. Den tidigare diskussionen ifall 

skadelidanden trätt in i försäkringstagarens ställe hade främst gällt när skade-

lidanden hade en rätt enligt 95 § tredje stycket GFAL. Den rätten ansågs vara 

härledd. Enligt domstolen var det en annan situation när rätten vilade på ett 

tredjemansavtal och därför var den självständig gentemot försäkringstagaren. 

Domstolen uttalade att det är av stor betydelse om direktkravsrätten anses vara 

härledd eller självständig. Försäkringsgivaren kan mot den skadelidande göra 

samma invändningar som bolaget kan göra mot försäkringstagare när rätten är 

härledd. Det är mer osäkert om samma invändningar kan göras mot skadelidande 

som mot försäkringstagaren när denne har en självständig rätt. Avgörande för be-

dömningen borde, enligt domstolen, vara grunden för rätten och invändningens 

natur. Frågan i målet gällde dock inte vilka invändningar försäkringsbolaget 

kunde göra utan om avståendet att åberopa preskription även gällde för skade-

lidande. Avgörande för frågan ansåg HD dock vara ifall försäkringstagarens pres-

kription även preskriberade skadelidandes rätt. Det som prövades av HD var en-

dast när direktkravsrätten grundades på avtal. Domstolen kom fram till att skade-

lidandes rätt var självständig när direktkravsrätten vilade på ett avtalsvillkor. Det 



 34 

preskriptionsavstående som Länsförsäkringar gjort mot försäkringstagaren gällde 

därför inte för skadelidande när rätten vilade på avtal. Carnegies direktkravsrätt 

var därför preskriberad.  

 

Två justitieråd var skiljaktiga gällande preskriptionsavståendet från Läns-

försäkringar. Efter en sammanvägning av olika synpunkter var justitierådens slut-

sats att en frivilligt given direktkravsrätt inte kan anses preskriberad när den 

försäkrade har försäkringstäckning. Detta gällde åtminstone när det i försäkrings-

villkoren saknades föreskrift om självständig preskription av direktkravsrätten.  

 

 

4.4.2 Mål nr T18497-11  

 

I målet hade ett företag, Cremona, som var försäkrat i Trygg-Hansa ingått ett 

avtal med Skanska angående projektering. I försäkringsavtalet fanns ett preklu-

sionsvillkor som i princip motsvarade den tidsfrist som gällde enligt FAL. Enligt 

då gällande preklusionsregel hade den som gjorde gällande anspråk på ersättning 

minst sex månader på sig att anmäla från det att denne fått kännedom om sin 

fordran. Enligt försäkringsvillkoret gällde att den som ville utnyttja försäkringen 

var tvungen att anmäla det inom sex månader från det att någon gjort gällande ett 

skadeståndskrav gentemot den försäkrade. Då Cremona gjorde sig skyldig till 

väsentliga fel hävde Skanska avtalet. Cremona försattes senare i konkurs och 

därför riktade Skanska ett direktkrav mot Trygg-Hansa. Avtalet hävdes den 12 

oktober 2009, Cremona försattes i konkurs den 10 februari 2010 och direktkravet 

framställdes den 8 juni 2010. På grund av preklusionsvillkoret ansåg Trygg-

Hansa att kravet var prekluderat och motsatte sig därför anspråket. Frågan som 

prövades i TR var om kravet var prekluderat eller ej.  

 

Tingsrätten uttalade att det inte var klart hur preklusionsregeln ska tolkas när den 

som lidit skada har en rätt till direktkrav till följd av att den försäkrade har gått i 

konkurs. Det fanns enligt domstolen tre tolkningsmöjligheter; att preklusion 
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gentemot den försäkrade ska gälla även mot den skadelidande, att skadelidande 

har en självständig preklusionsfrist eller att preklusionsfristen inte kan begränsa 

skadelidandes direktkravsrätt. Domstolen hänvisade till NJA 2009 s 355 där HD 

ansåg att den skadelidande hade en självständig rätt när det var fråga om direkt-

kravsrätt som grundades på avtal. Därför gjorde TR bedömningen att rätten till 

direktkrav och preklusionsfristen skulle tolkas som att den skadelidande har en 

självständig rätt som innebär att även om den försäkrade underlåter att anmäla ett 

krav till försäkringsbolaget har det ingen påverkan på skadelidandes rätt. Den 

skadelidande borde dock ha en anmälningsskyldighet men den började löpa först 

från det att denne fått kännedom om sin fordran. Därför hade Skanska fått känne-

dom om sin fordran först när Cremona försattes i konkurs. TR:s närmare moti-

vering för sin bedömning kan sammanfattas enligt följande; 8 kap. 20 § andra 

stycket FAL, det vill säga den tidigare preklusionsregeln, gav stöd för att även 

skadelidande omfattades av regeln. En näraliggande tolkning enligt domstolen 

var att direktkravsreglerna ger vid handen att skadelidandes rätt följer av för-

säkringsavtalet. Därför skulle även skadelidandes rätt vara prekluderad om förs-

äkringstagarens rätt var det. Dock stod mot detta direktkravsrättens skyddssyfte, 

nämligen att skydda skadelidande i vissa situationer vilket bland annat är när 

försäkringstagaren försatts i konkurs. I det aktuella fallet hade vidare Skanska 

ingen reell möjlighet att framställa krav mot Trygg-Hansa innan Cremona för-

sattes i konkurs. Då beslutet om konkurs fattades hade redan fristen enligt 

preklusionsvillkoret löpt ut. Därför ansåg TR att om Skanska inte skulle ha 

möjlighet att åberopa direktkravsrätten hade det lagstadgade skyddet som rätten 

ger skadelidande varit verkningslöst i detta fall. Vidare uttalades att den allmänna 

avtalsrättsliga principen om att ett förbehåll inte får göras gällande till nackdel 

för tredje man medför att 8 kap. 20 § endast kan göras gällande mot försäkrings-

tagaren. Då TR ansåg att preklusionsvillkoret var strängare mot Skanska kunde 

inte villkoret åberopas mot dem.63 

                                     
63 Trygg-Hansa överklagade till HovR och målet är utsatt till muntlig förberedelse den 22 

januari 2016.  
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4.5 En utblick till Norge och Danmark 

4.5.1 Norska preklusionsreglerna  

 

Enligt 8-5 §, som är ett undantag till huvudregeln om preskription i 8-6 § 

NoFAL, gäller att försäkringstagarna eller de ersättningsberättigade mister sina 

ersättningsmöjligheter om de inte anmäler till försäkringsbolaget inom ett år från 

det att de fick vetskap om förhållandet som grundar kravet. Detta gäller för alla 

typer av försäkringar. Det behöver inte vid denna tidpunkt vara klarlagt att 

skadan kommer att orsaka skadelidande ekonomisk skada. Vidare behöver inte 

den skadelidande ha riktat krav mot den försäkrade eller preciserat vilket belopp 

denne önskar ersättning med.64 Dock följer av 7-6 § NoFAL att regeln om 

preklusion inte gäller för den skadelidande när denne gör gällande ett direktkrav 

gentemot försäkringsbolaget. Om försäkringstagaren försummar att anmäla inom 

ettårsfristen kan bolaget inte åberopa det gentemot skadelidande. Detta borde 

innebära att skadelidande själv inte heller behöver anmäla innan fristens utgång.  

 

Enligt Bull får de allmänna preskriptionsreglerna inte någon nämnvärd betydelse 

på grund av anmälningsfristen.65 Att preklusionsregeln inte kan åberopas gente-

mot skadelidande bör innebära att de allmänna reglerna om preskription till-

ämpas istället. Enligt 8-6 § NoFAL är huvudregeln att ersättning preskriberas 

efter tre år. Fristen börjar löpa när den försäkrade eller den ersättningsberättigade 

fick nödvändig kunskap om de förhållanden som grundar kravet. Fristen skjuts 

dock upp till utgången av kalenderåret. I bestämmelsens andra stycke stadgas en 

särskild regel för ansvarsförsäkring. Enligt denna gäller att försäkringsbolaget 

ansvarar enligt samma regler som gäller för försäkringstagarens ersättnings-

skyldighet. Detta innebär att preskriptionen som gäller för skadestånd även till-

ämpas på försäkringsförhållandet vid ansvarsförsäkring. I 9 § ForeldelseL stad-

gas den allmänna preskriptionsbestämmelsen för skadestånd. Enligt regeln pres-

kriberas anspråket tre år efter den dag då den skadelidande fick eller borde ha 

                                     
64 Bull, H J, Forsikringsrett, s 633.  
65 A.a. s 641.  
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skaffat sig nödvändig kunskap om skadan och den ansvarige. Enligt de norska 

reglerna bör således preskriptionsfristen för skadelidande med en direktkravsrätt 

vara tre år. En konsekvens av detta är att samma preskriptionsregler gäller mellan 

skadelidande och den försäkrade som mellan den skadelidande och försäkrings-

bolaget. Till skillnad från Sverige kan således inte bolagets ansvar preskriberas 

tidigare än försäkringstagarens.  

 

 

4.5.2 Danska preklusionsreglerna  

 

I Danmark gällde tidigare enligt 30 § DaFAL att det kunde avtalas om kortare 

frister än de som gällde enligt huvudregeln i 29 §. Enligt 30 § andra stycket fick 

inte en kortare tid än tre månader åberopas gentemot den som gjorde gällande 

kravet. Fristen började enligt stycket att löpa från det att den som krävde 

ersättning fått kännedom om de omständigheter som grundade kravet. Paragrafen 

upphörde dock att gälla den 1 januari 2008 och några motsvarande regler har inte 

införlivats. I stället gäller de preskriptionsfrister som stadgas i 29 § DaFAL. 

Enligt det första stycket är utgångspunkten att krav preskriberas i enlighet med 3 

§ forældelseslovens. Enligt den paragrafen preskriberas kravet efter tre år eller 

som senast efter tio år. Begynnelsetidpunkten för den kortare fristen är när krav-

ställaren kunde göra kravet gällande och den senare från det att betalningen 

förföll till betalning. 29 § Första stycket DaFAL omfattar alla typer av krav. Det 

finns dock undantag till huvudregeln i första stycket. Om den skadelidande in-

träder i den försäkrades ställe enligt 95 § DaFAL gentemot ansvarsförsäkrings-

givaren gäller det som stadgas i 29 § fjärde stycket. För de fallen föreskriver 

regeln att om skadelidande inträder mot försäkringsbolaget innan dennes 

preskriptionsfrist gentemot försäkringstagaren löpt ut, preskriberas skadelidandes 

krav gentemot försäkringsbolaget tidigast ett år efter det att denne inträdde mot 

bolaget. En konsekvens av detta är, precis som enligt de norska reglerna, att 

skadelidandes direktkravsrätt inte preskriberas innan försäkringstagarens rätt gör 

det.  
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5 Direktkravsrätten och preklusion    
5.1 Inledning  

 

Ovan har inte någon slutsats kunna dragits ifall direktkravsrätten i FAL generellt 

kan sägas vara härledd eller självständig. Om rätten är härledd kan försäkrings-

bolaget göra invändningar om preklusion på samma sätt mot skadelidande som 

mot försäkringstagaren. Följden blir då att skadelidandes anspråk preskriberas ett 

år efter det att det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till 

försäkringsskydd inträdde. Om rätten däremot är självständig kan skadelidande 

själv avbryta preskriptionsfristen och den gäller då inte på samma sätt för denne. 

Då den första frågan inte har kunnat besvaras ska nu, med ledning av ovan-

stående, diskuteras om preklusion kan göras gällande på samma sätt mot den 

skadelidande som mot den försäkrade.  

 

 

5.2 Tolkning av lagtext och förarbeten  

 

Det finns idag inga bestämmelser i FAL som reglerar när preklusionsfristen 

börjar löpa för den skadelidande och det har inte heller tagits ställning till i för-

arbetena. När fristen ska anses börja löpa hänger ihop med frågan om samma 

invändning kan göras gällande mot den skadelidande. Om fristen börjar löpa 

senare kan nämligen inte försäkringsbolaget göra gällande preklusion på samma 

sätt. En viktig skillnad som gäller enligt nu gällande FAL är när preklusions-

fristen börjar löpa för försäkringstagaren. Tidigare gällde att fristen började löpa 

när försäkringstagaren fick kännedom om sin fordran. Idag börjar fristen löpa när 

det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskydd in-

trädde. Det är en startpunkt som är objektiv och kommer att leda till att för-

säkringsgivarnas bedömning underlättas. De nya kriterierna kommer dock endast 

underlätta bedömningen av när försäkringstagarens frist börjar löpa. Av FAL:s 

regler samt dess förarbeten kan inte några klara slutsatser dras vad gäller 

preklusionsfristens förhållande till skadelidande vid frivillig ansvarsförsäkring. 
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Likväl går det möjligen att få vägledning genom tolkning av dessa. Av prome-

morian att döma tycks Bengtsson ha varit av uppfattningen att innan regeln 

ändrades kunde fristen åberopas gentemot skadelidande. Promemorians förslag 

att skadelidande inte skulle behöva anmäla till försäkringsbolaget fick inget 

gehör i propositionen. Det uttalades att det inte fanns tillräckligt med underlag 

för att skydda alla skadelidande mot att försäkringstagaren låter sitt anspråk pres-

kriberas. Därför valde lagstiftaren att endast skydda skadelidande vid obliga-

torisk försäkring då den ansåg att det fanns tillräckligt med stöd för det. Det kan 

därför enligt min mening argumenteras för att detta ställningstagande borde 

förstås som att försäkringsbolagen än idag kan åberopa preklusionsfristen gente-

mot en skadelidande som gör gällande direktkrav vid frivillig ansvarsförsäkring. 

Bengtssons bedömning av gällande rätt i promemorian måste fortfarande be-

dömas som aktuell även om lagtexten ändrades vid reformen. Det som ändrades 

var fristens längd och utgångspunkten för när den börjar löpa vilket inte borde 

påverka Bengtssons ståndpunkt om gällande rätt.  

 

Ytterligare stöd för att preklusionsfristen ska kunna invändas mot den skade-

lidande är vad som stadgas i 9 kap. 7 §. Där framgår att skadelidande kan rikta 

krav direkt mot försäkringsbolaget på ersättning enligt försäkringsavtalet (min 

kursivering). I 8 kap. 20 § tredje stycket stadgas vidare att den som gör gällande 

krav på ersättning måste anmäla detta inom viss tid. Bestämmelserna ger således 

uttryck dels för att skadelidandes rätt följer av avtalet och, dels, att de regler som 

försäkringsbolaget har gällande anmälningsfristen gäller även för den skade-

lidande. För att den som lidit skada inte ska gå miste om sin rätt bör därför denne 

anmäla sitt krav till försäkringsbolaget för att avbryta preskriptionsfristen. En 

annan bestämmelse som kan framföras till stöd för denna ståndpunkt är 1 kap. 6 

§ andra stycket FAL där det framgår att försäkringsvillkor vid ansvarsförsäkring 

som till nackdel för den skadelidande avviker från 4 kap. 9 § andra stycket eller 7 

kap. 1-4 §§ är utan verkan mot denne. 8 kap. 20 § nämns alltså inte. Detta talar 

enligt min mening för att den som lidit skada ska ha samma tidsfrist som 

försäkringstagaren.  
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Lagstiftaren uttalar att fristen för preskription bör börja löpa när försäkrings-

innehavaren erhållit det ursprungliga kravet från skadelidande men att det däre-

mot är upp till rättstillämpningen att avgöra när det handlar om preklusion. 

Utgångspunkten ska då vara försäkringsvillkoret och övriga relevanta omständig-

heter. Det är oklart vad som menas med hänvisningen till villkoren. Flertalet av 

försäkringsbolagen borde ha en skrivelse i sina villkor som är i överrens-

stämmelse med preklusionsregeln i FAL. Det skulle möjligen kunna tolkas som 

att om det i försäkringsavtalet framgår att skadelidande omfattas av samma frist 

som försäkringstagaren blir det gällande. Uttalandet måste dock anses vara för 

vagt för att kunna dra en sådan slutsats. Vilka omständigheter som skulle vara av 

intresse uttalas inte heller.  

 

Lagtexten och dess förarbeten kan enligt min mening tolkas som att preklusions-

fristen kan åberopas på samma sätt mot den skadelidande som mot den 

försäkrade. Dock leder uttalandet i propositionen, att det är upp till rätts-

tillämpningen att avgöra, till att inga klara slutsatser kan dras i frågan. Det kan 

ifrågasättas varför inte lagstiftaren klargjorde detta när preklusionsregeln ändra-

des. En förklaring kan vara att lagstiftaren inte vågade ta ställning i frågan och 

därför ansågs det lättare att lägga över det på rättstillämpningen. Det är som 

framkommit ett viktigt spörsmål och det är önskvärt att det klart framgår vad 

som gäller.  

 

Då varken lagtexten eller förarbetena ger några klara besked får andra sätt för att 

pröva frågan om preklusionsregeln kan åberopas på samma sätt mot den skade-

lidande företas. Avgörande för bedömningen borde vara reglernas bakom-

liggande intressen samt vilka konsekvenser det medför om preklusionsfristen kan 

åberopas på samma sätt mot skadelidande eller ej. Även de bedömningssätt som 

har framförts i doktrin bör beaktas. Preklusionsregeln har införlivats och behållits 

för att tillvarata försäkringsgivarnas intresse. Direktkravsrätten har införlivats för 

att tillgodose skadelidandes intresse av att bli kompenserad för den skada denne 

lidit. Det är således två skilda intressen som kolliderar när dessa regler aktua-
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liseras. Frågan som då uppstår är vems intresse som väger tyngst. Vid be-

svarandet av frågan borde även principen om avtalets subjektiva begränsning 

beaktas.  

 

 

5.3 Förespråkade bedömningssätt i doktrin  

 

Frågan om försäkringsbolaget kan göra samma invändningar mot skadelidande 

som mot försäkringstagaren bör enligt van der Sluijs avgöras utifrån för-

säkringens syfte. Om syftet är att skydda skadelidande kan inte bolaget göra sam-

ma invändning som mot försäkringstagaren. Om syftet däremot är att skydda den 

försäkrade kan samma invändning göras gällande, avtalets subjektiva begräns-

ning står då fast.66 Lämpligheten av van der Sluijs bedömningssätt kan ifråga-

sättas. Enligt min mening framstår den som intetsägande. Som framgått ingår den 

försäkrade en ansvarsförsäkring för att skydda sig mot förmögenhetsminskningen 

som ett skadeståndsansvar medför. I vissa fall har företagen en skyldighet att 

inneha en sådan försäkring men i många fall är det frivilligt. Om bedömningen 

endast ska utgå från detta syfte borde det vara klart att samma invändningar kan 

göras mot den skadelidande som mot försäkringstagaren. Skadelidande skulle då 

omfattas av samma preklusionsfrist som den försäkrade. Dock är kanske inte be-

dömningen så enkel. Till att börja med finns det en rad olika typer av ansvars-

försäkringar. Vidare fyller försäkringsformen även funktionen att den skyddar 

skadelidande. Utan dessa försäkringar kan det i vissa fall vara nästintill omöjligt 

för skadelidande att kompenseras för sin skada. Det är därför direktkravsreglerna 

har införts, de är avsedda att trygga skadelidandes kompensation. Dessutom har 

tendensen inom svensk rätt på senare tid varit att stärka skadelidandes ställning. 

Kanske finns det därför vissa som anser att både den försäkrades och den skade-

lidandes intressen är lika betydelsefulla. Därtill innebär inte att skadevållaren 

undgår ansvar bara för att denne inte har en försäkring eller om han inte anmäler 

till försäkringsbolaget i rätt tid, skadeståndsansvaret gäller fortfarande oaktat om 
                                     
66 van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 223 ff. 
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denne kan kompensera den som lidit skada eller ej. Vidare ansågs i 2009 års fall 

att direktkravsrätten var självständig när den grundades på avtal.  Dessa argu-

ment eller verkningar av ansvarsförsäkringen kan därför framföras för att för-

säkringsbolaget inte ska kunna göra invändningar om preklusion på samma sätt 

mot skadelidande som mot försäkringstagaren. Det finns alltså utrymme att argu-

mentera för att direktkravsrätten i förhållande till preklusionsregeln ska anses 

vara självständig. Lagstiftaren har dock ansett att skadelidandes skyddsbehov är 

starkare vid obligatorisk försäkring än vid frivillig försäkring och därför har den 

infört specialregler när försäkringstagaren är skyldig att inneha försäkring. Följ-

aktligen har skadelidande en självständig direktkravsrätt gentemot försäkrings-

bolaget enligt 8 kap. 20 § fjärde stycket då försäkringsbolaget i de fallen inte kan 

göra gällande preklusionsinvändningen mot den som lidit skada.  

 

Avgörande för van der Sluijs bedömning är emellertid försäkringens syfte, det 

borde därför inte vara riktigt att även beakta direktkravsreglernas motiv vid 

prövningen. Även om motiven bakom dessa regler inte ska ges någon hänsyn vid 

bedömningen behöver inte frågan vara självklar. Skadelidandes rätt har uppmärk-

sammats mer och mer i lagar och förarbeten och därför har den skadelidandes 

ställning blivit starkare. Det borde dock inte vara möjligt att säga att den skade-

lidandes intresse fått den digniteten att den ändrat huvudsyftet med ansvars-

försäkringen. Det syftet måste enligt min mening alltjämt sägas vara att skydda 

försäkringstagaren och den skadelidandes intresse får endast ses som en stark 

reflexverkan av huvudsyftet. Skulle bedömningen göras på det sätt som van der 

Sluijs förespråkar blir resultatet att försäkringsbolaget alltid kan göra samma 

invändningar mot skadelidande som mot den försäkrade vid frivillig ansvars-

försäkring. Detta då huvudsyftet med försäkringen är att skydda försäkrings-

tagaren och av den anledningen blir bedömningssättet intetsägande. När den 

försäkrade däremot är skyldig att inneha en försäkring är det för att skydda den 

skadelidande. Van der Sluijs bedömningssätt blir dock överflödigt i dessa fall då 

lagstiftaren har tagit ställning till vad som gäller i de fallen. Värt att nämna är 
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dock att när van der Sluijs framförde sin ståndpunkt hade preklusionsreglerna 

inte reformerats och således fanns inte det fjärde stycket i 8 kap. 20 §.  

 

Det finns i doktrinen en annan uppfattning om hur bedömningen ska göras för att 

svara på frågan om skadelidande omfattas på samma sätt av preklusionsfristen. 

Enligt Lindskog bör bedömningen utgå från preklusionsregelns syfte.67  Syftet 

med bestämmelsen är att försäkringsbolagen ska kunna ha en ordnad försäkrings-

verksamhet och att ersättningskrav inte ska dröja alltför länge. Som ovan 

framkommit finns det inte mycket mer som har uttalats om motivet bakom 

regeln. Det kan därför finnas anledning att även se till syftet med preskription 

enligt huvudregeln i FAL. Av de allmänna intressena som gör sig gällande vid 

preskription fyller därför regeln även de funktionerna att kravförhållanden i sam-

hället ska lösas tämligen fort, att bevisning inte ska behöva sparas för länge och 

att gammal bevisning inte ska kunna åberopas då de har ett sämre bevisvärde. I 

och med preklusionsregeln i FAL har försäkringsbolagen hamnat i en förmån-

ligare ställning än vad andra motsvarande företag har.68  

 

Mot att försäkringsbolagen ska ha denna förmånliga frist kan framföras att den 

ersättningsberättigade inte har något intresse av att dröja med att framställa krav 

på ersättning. Bolagen kan vidare ha en ordnad försäkringsrörelse även om 

kraven på ersättning framställs efter en längre tid. Den enda fördelen med denna 

frist är därför att den leder till bättre bevisning enligt Lindskog.69 Det kan därför 

ifrågasättas om syftet bakom regeln verkligen medför att preklusionsfristen ska 

kunna åberopas gentemot skadelidande. Dock är det i försäkringssammanhang 

viktigt med aktuell bevisning för att utredningen av skadeståndsskyldigheten ska 

bli korrekt. Försäkringsbolagets beslut kan vidare bli föremål för domstols-

prövning och då är det av vikt att bra bevisning kan presenteras. Jag delar Lind-

skogs uppfattning om att försäkringsbolagen kan ha en ordnad försäkringsrörelse 

även om krav framställs efter en längre tid.  Dock kan en längre preklusionsfrist 
                                     
67 Lindskog, S, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, s 213.  
68 Bengtsson, B, SvJT 2014 s 532.  
69 Lindskog, S, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, s 181. 
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enligt min mening leda till fler skadeutbetalningar och att kapital behöver hållas 

under en längre tid för att försäkringsbolagen ska kunna tillgodose att de har 

tillräckligt med tillgångar för att täcka framtida förväntade skadeutbetalningar. 

Det medför dessutom att det tar längre tid innan försäkringsbolagen kan vidta 

dispositioner med kapitalet. Detta går emot att försäkringsbolagen ska kunna 

driva en vinstgivande verksamhet och det kan även leda till högre premier för 

försäkringstagarna. Enligt min mening går det vidare inte heller att komma i från 

att det uttalade syftet med preklusionsregeln är att motverka att försäkrings-

bolagen får sent framställda anspråk och de argument som kan framföras mot 

preklusion kan inte anses omintetgöra syftet utan får endast anses urholka det. 

Bedömningen som TR gjorde i fallet ovan70 går emot preklusionsregelns syfte. 

Sammanfattningsvis leder således de förespråkade bedömningssätten i doktrin 

enligt min mening till att preklusionsfristen gäller på samma sätt för den 

skadelidande som den försäkrade.  

  

 

5.4 Diskussion utifrån konsekvenser, intressen, praxis och principer  

 

De förespråkade bedömningssätten i doktrin leder enligt ovanstående diskussion 

till att preklusionsfristen gäller på samma sätt för den som lidit skada. Detta kan 

dock leda till svåra konsekvenser, inte bara för den skadelidande utan även för 

mindre företag. Om försäkringstagaren försummar att anmäla sitt anspråk till 

försäkringsbolaget innan preklusionsfristen löper ut, har denne likväl ett skade-

ståndsrättsligt krav mot sig vilket preskriberas senare. Mindre företag kan ha 

svårt att betala ett skadestånd, i vart fall när skadeståndsskyldigheten är be-

tydande, vilket medför att skadelidande inte heller blir kompenserad. Skade-

ståndskravet gentemot försäkringstagaren får således i dessa fall ett begränsat 

värde.71 Å andra sidan borde denna risk enligt min mening kunna framföras som 

argument för motsatsen. Risken att gå miste om försäkringsersättningen bör öka 

                                     
70 Se avsnitt 4.4.2.  
71 DS 2011:10 s 86.  
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de små företagens incitament att skyndsamt anmäla till försäkringsbolaget, detta 

för att undgå risken att förlora försäkringsskyddet. Vilket borde göra sig än mer 

gällande om företagets ekonomi är skakig då skadeståndsskyldigheten kan vara 

det avgörande för att företaget blir insolvent.  

 

Enligt den praxis som finns har skadelidande enligt HD en självständig rätt när 

direktkravsrätten vilar på avtal. Vad som däremot gäller när direktkravsrätten 

vilar på en lagbestämmelse har ännu inte varit föremål för prövning i HD. Det 

enda som finns idag är prövningen i TR och utgången i målet kan ifrågasättas. I 

målet kom TR fram till att skadelidandes preklusionsfrist började löpa när 

försäkringstagaren försattes i konkurs. Frågan är om denna utgång hade varit 

möjlig med dagens utformning av preklusionsregeln. Fördelen med dagens for-

mulering är att fristen objektivt är lättare att fastställa men det finns fortfarande 

ingenting som säger när fristen för skadelidande ska börja gälla och därför borde 

TR ha kunnat fattat samma beslut även med den nya regeln. Därför är fallet av 

intresse för denna diskussion. Som stöd för sitt ställningstagande framför TR att 

om fristen inte skulle börja löpa från försäkringstagarens konkurs skulle skade-

lidande sakna den faktiska möjligheten att åberopa direktkravsrätten. Rätten till 

ersättning från bolaget skulle då kunna förfalla innan försäkringstagaren blev 

insolvent.72 I detta argument kommer skadelidandes intresse tydligt till uttryck. 

Dock kan mot detta framföras att om fristen börjar löpa från insolvensen vilket 

kan vara en tid efter försäkringsfallet kan det bli svårt för bolagen att företa en 

utredning avseende ersättningsskyldigheten. Den försäkrades intresse av att vara 

behjälplig i en skadeutredning när denne försatts i konkurs, offentligt ackord be-

slutats eller den juridiska personen upplösts borde vara obefintlig, därför kommer 

det vara svårt för försäkringsbolagen att få handlingar med mera som kan vara av 

avgörande betydelse vid regleringen av skadan. Enligt min mening är det tydligt i 

dessa fall att försäkringsbolagen kommer att hamna i en sämre utrednings-

ställning än den som lidit skada samt att sämre bevisning kan presenteras. Om en 

skada inte anmäls i ett tidigt stadium kan inte heller försäkringsgivarna verka för 

                                     
72 Se även van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 211.  
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att skadeförebyggande åtgärder vidtas. Dessa förutsättningar måste anses vara 

bland de mest vitala för att ansvarsförsäkringsverksamheter ska fungera.  

 

Försäkringsbolagens utredningsställning vid obligatoriska försäkringar är star-

kare. När företag har en skyldighet att inneha en ansvarsförsäkring stipulerar ofta 

lagen att försäkringstagaren har en skyldighet att dokumentera vad som har 

diskuterats och hänt mellan parterna.73 Denna skyldighet medför att försäkrings-

bolagen får en starkare ställning än vad fallet är vid frivillig ansvarsförsäkring då 

det saknas dokumentationsskyldigheter för de försäkrade vid dessa försäkringar. 

Denna skillnad rörande möjligheterna för bolagens utredning kan inte ha undgått 

lagstiftaren när reglerna om preklusion ändrades oaktat att det inte nämns i för-

arbetena.  

 

Trots att det i de flesta fall anses förmånligast för den som lidit skada att ha en 

självständig direktkravsrätt kan rätten likväl medföra nackdelar för den skade-

lidande om den anses vara självständig i förhållande till preklusionsregeln. I 

2009 års fall kom HD fram till att ett preskriptionsavstående gentemot den för-

säkrade inte gällde för skadelidande. Vidare följer av domskälen att om skade-

lidande anses ha en självständig rätt kan denne själv avbryta preskriptionen, 

vilket även bör gälla preklusionen. Dessa slutsatser ger uttryck för avtalets 

subjektiva begränsning. De skiljaktiga påpekar att det finns risker med att skade-

lidande ska anses ha en självständig rätt. Den skadelidande kan nämligen förlita 

sig på att försäkringstagarens preskriptionsavbrytande åtgärd även gäller för 

denne. Den passivitet som då kan förekomma på skadelidandes sida riskerar att 

medföra rättsförlust för denne.74 Är rätten däremot härledd gäller ett pres-

kriptionsavstående och en preskriptionsbrytande åtgärd även för den skade-

lidande. Dock måste en självständig rätt enligt min mening vara att föredra för 

den som lidit skada då denne blir mindre beroende av försäkringstagaren.   

 

                                     
73 Se till exempel 20 § FmL och 24 § revisorslagen.  
74 HD:s domskäl, referatet s 378.  
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Den största konsekvensen för skadelidande om försäkringsbolagen kan åberopa 

preklusionsfristen på samma sätt är att möjligheten att erhålla ersättning från 

försäkringsbolaget kan förfalla innan försäkringstagaren blir insolvent, offentligt 

ackord beslutas eller den försäkrade upplösts som juridisk person.75 Direktkravs-

rätten blir i dessa fall endast illusorisk. Dock skulle en annan ordning enligt min 

mening kunna leda till att reglerna kringgås, förutsett att ett bolag inte uppfyller 

preklusionsfristen och de har inte möjlighet att betala det skadeståndsansvar som 

fortfarande gäller. För att undgå att betala skadeståndet skulle företaget då kunna 

försätta sig i konkurs vilket skulle medföra att den som lidit skada kan rikta ett 

krav direkt mot försäkringsbolaget. Även om risken troligtvis är liten finns det en 

reell möjlighet för parterna att kringgå det uttalade syftet med preklusionsfristen. 

Samtidigt går det dock inte att komma ifrån att försäkringsbolaget redan erhållit 

premier för den försäkrades skadeståndsskyldighet. Om den som lidit skada inte 

skulle tillräknas försäkringstagarens underlåtenhet att anmäla skadan skulle 

vidare försäkringsbolagen kunna få räkna med mycket sent framställda anspråk 

från skadelidande.76 Lagstiftaren har tagit ett aktivt val att skydda skadelidande 

när det kommer till obligatorisk försäkring och sagt att denne då inte ska på-

verkas av preklusionsfristen. Ett sådant ställningstagande har lagstiftaren inte 

tagit för skadelidande i andra fall. Att preklusionsinvändningen inte kan göras 

gällande mot skadelidande vid frivillig ansvarsförsäkring är vidare enligt min 

mening ett för stort avsteg från principen om avtalets subjektiva avgränsning. 

Sammanfattningsvis är således min ståndpunkt utifrån denna diskussion att för-

säkringsbolagen kan åberopa preklusion på samma sätt mot den som lidit skada 

som mot den försäkrade när den skadelidande har en direktkravsrätt som grundar 

sig på en frivillig ansvarsförsäkring.  

 

 

 

 

                                     
75 van der Sluijs, J, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s 211 
76 DS 2011:10 s 86.  
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5.5 Lämpligheten av gällande rätt 

 

Även om min ståndpunkt är att preklusionsinvändningen kan åberopas på samma 

sätt mot den skadelidande som mot den försäkrade kan ordningens lämplighet 

ifrågasättas. Lagen måste vid en översyn göras mer tydlig och då finns det an-

ledning att titta på de norska och danska reglerna. Ovan framgår att reglerna i 

Norge ger tydligare besked om hur preklusionsreglerna förhåller sig till skade-

lidandes direktkravsrätt. Där kan en preklusionsinvändning inte göras gällande 

mot skadelidande och därför har denne skydd ända tills den skadeståndsrättsliga 

preskriptionen inträder. I Danmark har lagstiftaren slopat reglerna om preklusion 

och valt att bara ha regler om preskription. Konsekvensen av de danska reglerna 

blir, till skillnad från de norska, att den försäkringsrättsliga preskriptionen kan 

inträffa efter skadeståndspreskriptionen. Något underlag som visar att regel-

verken leder till några problem för de norska och danska försäkringsbolagen har 

inte hittats. Därför är dessa rättsordningar att föredra framför den svenska då det 

klargörs vad som gäller.  
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6 Avslutande konklusion  

 
Syftet med detta arbete har varit att utreda förhållandet mellan direktkravsrätten 

och regeln om preklusion när den skadelidande har en direktkravsrätt som 

grundas på en frivillig ansvarsförsäkring. Ett sätt att besvara syftet har varit att 

klargöra ifall direktkravsrätten generellt kan sägas vara härledd eller självständig. 

Om rätten anses vara härledd gäller preklusionsregeln på samma sätt för den 

skadelidande som för den försäkrade. Om rätten däremot anses vara självständig 

hamnar skadelidande i en bättre ställning och möjligheten att göra en specifik 

invändning får då bedömas för sig. Då det saknas ställningstagande i lagtext, då 

förarbetena saknar klara uttalanden samt då praxis inte ger några besked är slut-

satsen att det inte går att säga generellt att direktkravsrätten är härledd eller själv-

ständig.   

 

Det andra spörsmålet som utretts är ifall preklusionsregeln gäller på samma sätt 

för den skadelidande som den försäkrade. En utredning har därför företagits med 

avstamp i lagtext, dess förarbeten, praxis och doktrin. Både lagtext och dess för-

arbeten saknar ett tydligt ställningstagande. Därför har en tolkning av dessa 

företagits. Som framförts finns det möjlighet att tolka lagtext och förarbetena 

som att preklusionsregeln ska gälla på samma sätt för den skadelidande med en 

direktkravsrätt som grundar sig på en frivillig ansvarsförsäkring som för den 

försäkrade. Den praxis som reglerar denna fråga är tämligen blygsam och det 

enda rättsfall som behandlar denna frågeställning är fallet från TR. Bedömningen 

i det målet kan ifrågasättas och utgången i HovR:n borde bli en annan. Även 

andra sätt för att besvara frågeställningen har företagits. Det som har behandlats 

är vems intresse som väger tyngst, vilka konsekvenserna de olika alternativen ger 

samt de bedömningssätt som förespråkats i doktrin. Den sammantagna slutsatsen 

är att preklusionsregeln i 8 kap. 20 § tredje stycket gäller på samma sätt för den 

skadelidande som för den försäkrade.  
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Som arbetet visat finns det anledning att vid en översyn av lagstiftningen göra 

rättsläget tydligare och då hade det varit önskvärt att titta på våra nordiska 

grannar Norge och Danmarks rättssystem. I deras system kan den försäkrings-

rättsliga preskriptionen inte inträda innan den skadeståndsrättsliga och det är 

därför klarare vad som gäller.  
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