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Sammanfattning 
Whiplash är en personskada där den skadelidande utsätts för våld mot nacken, ofta 
vid bilolyckor. På grund av den komplicerande muskel- och nervstrukturen i nacken 
kan även trafikolyckor vid låg hastighet leda till allvarliga skador. Det som gör Whip-
lashskadan speciell är dess komplexa skadenatur, som kan sträcka sig från nackvärk 
till domningar i fingrarna. Skadan är förrädisk då det sällan finns några objektivt kon-
staterbara symtom. Det främsta symtomet är smärta, som till sin natur är högst sub-
jektiv. Problemet med Whiplash, som i det närmaste är unikt, är att det kan dröja år 
innan skadan manifesterar sig. 

Utgångspunkten för uppsatsen är att undersöka vilka problem som, på grund av 
Whiplashskadans unika karaktär, uppstår för den skadelidande. Det faktum att det är 
svårt att objektivt konstatera vilka symtom den drabbade lider av i kombination med 
att 90 % av de skadelidande rehabiliteras. Detta gör att de resterade 10 % ofta drabbas 
av misstro från försäkringsgivarna, som hävdar att skadan beror på konkurrerande 
skadeorsaker. Rätten till ersättning utgör ett fundament i det svenska välfärdssyste-
met. Få människor motsätter sig detta, men den allmänna uppfattningen är även, att 
ersättning bara skall utgå till dem som verkligen har drabbats av en skada. Rätt skall 
vara rätt så att säga. Då en längre tid hinner förflyta mellan olyckan och uppkomsten 
av skadan är det av naturliga skäl svårt för den skadelidande att bevisa vad som är 
skadeorsaken. Frågor som aktualiseras vid en tvist är vem som har bevisbördan för att 
ett visst sakförhållande råder. Den bedömning som domstolarna gör grundar sig till 
stor utsträckning på behandlande den läkarens journalanteckningar och den medi-
cinska bedömning som görs av medicinska rådgivare och läkare. Olyckligtvis har de 
ofta motstridiga uppfattningar om sambandet mellan olycka och besvär. 

Att skadan kan manifestera sig en lång tid efter själva olyckstillfället ger även konse-
kvensen att den skadelidandes ersättningsanspråk nekas av försäkringsgivaren på 
grund av att preskription inträffat. I 31 § (tidigare 28 §) Trafikskadelagen uttrycks det 
kryptiskt att preskriptionsfristen på tre respektive tio år börjar löpa när den som vill 
framföra anspråk om försäkringsersättning fått kännedom om att detta är möjligt. 
Själva innebörden av kännedomsrekvisitet nämns inte och det har varit upp till dom-
stolarna att klargöra detta. Tidigare har domstolarna bedömt kännedomsrekvisitet till 
försäkringsgivarens fördel på så sätt att fristen objektivt sett ansågs börja löpa vid 
olyckstillfället. Detta medförde den olyckliga konsekvensen att de som råkat ut för 



 

 

Whiplashskador kunna stå inför ett fait accompli, det vill säga deras anspråk kunde 
redan vara preskriberade när besvären efter olyckan manifesterade sig. Det finns såle-
des en konflikt mellan den skadelidandes ersättningskrav och försäkringsgivarens be-
hov av att slutreglera ärendet. Rättsläget på detta område var länge oklart, men HD 
har på senare tid slagit fast vad det tidigare tvetydiga kännedomsrekvisitet innebär.  

Tyvärr har frågorna kring preskription och sambandsbedömning blivit alltmer aktu-
ella i samband med att antalet olyckor av denna karaktär har ökat. Under 2003 an-
mäldes över 60 000 fall av personskador i trafiken till de svenska försäkringsgivarna 
och det finns uppskattningar om att över hälften av dessa handlade om Whiplashska-
dor.  
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Abstract 
Whiplash is a bodily injury, where the person that is injured is subjected to force to-
wards the neck, mainly in traffic accidents. Even low speed accidents can cause severe 
damage due to the complicated muscle and nerve structure of the neck. Symptoms 
range from neck aches and headaches to numb fingers and this makes the Whiplash 
injury difficult to diagnose. Whiplash is also a treacherous injury due to the fact that 
the symptoms can not be objectively verified. The principal symptom of the injury is 
pain, which is to its nature highly subjective. One problem that is fairly unique for 
Whiplash is that it can take several years for the injury to expose itself. 

The starting point for the essay is to examine what kind of problems that might, 
given the unique character of Whiplash, present themselves to the victim of Whip-
lash. The problem of verifying the symptoms objectively, and the fact that more than 
90% of the people subjected to this kind of injury manage to recover, means that the 
remaining 10% are viewed sceptically by the insurance companies. These persons of-
ten claim that the injury of Whiplash is due to a different, competing incident. The 
right to compensation, in case of an accident, is a fundamental pillar of the Swedish 
welfare society. Few people would object to this, but the general perception is also 
that compensation should not be paid to anyone that has not been subjected to an in-
jury. However, this pose a problem to the Whiplash victim, where a significant 
amount of time often passes before the pain caused by the injury reveals itself. The 
requirements placed by the courts on the burden of proof, and whom is responsible 
for obtaining this evidence, are questions that naturally arises in Whiplash related dis-
putes. The verdict of the courts is often based on the medical evaluation provided by 
the arguing parties. Unfortunately the opinions of the various doctors involved are 
often contradictory. 

A consequence caused by the fact that a long time may pass before the Whiplash re-
lated pains reveal themselves is that the statute of limitation may have expired before 
the injured person has a possibility to pursue a claim of compensation in court. The 
31 § (ex 28 §) of the Swedish traffic regulation is not very clear on this issue and only 
states that the statute of limitations relating to traffic accidents are three and ten years 
respectively. The start of the limitation period occurs when the person wishing to file 
a claim has sufficient knowledge to do so. What is meant by sufficient knowledge is 
not further specified in paragraph 31 TSL; this has been left in the hands of the court 



 

 

to decide. Until recently the verdicts of the court have often been in favour of the in-
surance companies. This in the sense that the statute of limitation was considered to 
start at the time of the accident; a point in time that could easily be objectively veri-
fied. This had the unfortunate consequence of often leaving Whiplash victims in a po-
sition where they would be facing a fait accompli, i.e. of having their claims rejected 
due to the statute of limitation. One could say that a conflict existed between the in-
jured person’s need for compensation and the insurance companies’ need of settling 
insurance claims in a quick an orderly fashion. However, in recent years the Swedish 
Supreme Court has made several rulings to specify what is meant by “sufficient 
knowledge”.    

Unfortunately these problems show no signs of becoming less relevant, with the 
amount of accidents resulting in Whiplash injuries estimated to amount to more than 
half of the 60 000 cases of personal injuries reported to the Swedish insurance compa-
nies in 2003. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
I denna uppsats behandlas rättsläget vid sambandsbedömningen och preskription när 
det gäller Whiplashskador i trafik. Sambandsbedömningen och preskriptionen utgör 
problem för den skadelidande när det gäller att erhålla ersättning för Whiplashskada. 
Benämningen Whiplash är vedertagen, men skadan är även känd som pisksnärtskada i 
Sverige. Skadan utgör en sträckning av nacken och på grund av den komplicerade 
nerv- och muskelstruktur i nacken kan symtomen vara diffusa och visa sig en längre 
tid efter skadetillfället.1 Whiplashskador är vanliga, beroende på det stora antalet på-
körningar bakifrån. Det krävs inga höga hastigheter för att Whiplashskador skall 
uppkomma2. Olyckorna uppstår troligen på grund av att bilförare generellt sett inte 
håller tillräckligt långt avstånd till fordonet framför. Men även en större kunskap om 
skadan torde vara en bidragande orsak till det ökade antalet konstaterade fall. 

Problemen med Whiplashskador är en följd av den ökade bilism vilket resulterat i 
större antal trafikolyckor, och denna speciella typ av personskada. Det faktum att 
symtomen är diffusa3 och skadan kan visa sig lång tid efter olyckstillfället gör att det 
kan vara svårt för den skadelidande att bevisa att den inträffade trafikolyckan var or-
saken till Whiplashskadan och därmed kunna framställa sina ersättningskrav innan 
preskription inträffat. Dessutom kan det förhålla sig så att skadan överhuvudtaget 
inte upptäcks förrän preskriptionstiden löpt ut och krav på ersättning inte kan möj-
liggöras överhuvudtaget, trots att skadan med all sannolikhet uppkom i samband med 
trafikolyckan. 

Det kanske allvarligaste problemet för den skadelidande är att visa att det finns ett 
samband mellan olyckan och besvären. En längre tidsperiod hinner oftast förflyta in-
nan den skadelidande riktar anspråk mot försäkringsgivaren. Det är naturligt att det 
blir svårare för den skadelidande att bevisa att besvären härrör från olyckan då en 
längre tid förflutit. Den komplexa skadebilden och den stora mängd symtom som 
existerar för detta tillstånd kan även göra det svårt för läkare att ställa rätt diagnos.4 
Det finns även en risk att den skadelidande förvärrar sina besvär genom exempelvis 
ytterligare en bilolycka eller en dykolycka. Tvistemålen mellan försäkringsgivarna 
och skadelidande handlar ofta om detta. Försäkringsgivarna har i tvister ofta hävdat 
att det inte finns någon adekvat kausalitet mellan besvären och olyckan, utan att be-
svären beror på konkurrerande skadeorsaker. Exempelvis kan försäkringsgivarna 
hävda att en stor del av Sveriges befolkning någon under sin livstid drabbas av nack-

                                                
1 Dufwa, Whiplashskador, trafikförsäkring och preskriptionstidens inträde, SvJT häfte 5-6 2001, s. 441. 

2 Sterner, Whiplash associated disorders, s.7. 

3 Bring, Whiplash-relaterade skador och följdtillstånd, s.29. 

4 Bring, Whiplash-relaterade skador och följdtillstånd, s.31. 
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besvär.5 Skadans subjektiva natur och hur den skadelidandes anspråk behandlas av 
försäkringsgivarens skadereglerare gör att försäkringsgivarnas ersättningsprocess kan 
upplevas som slumpartad av den skadelidande. Detta i kombination med det relativt 
låga rättsskyddet6 i Sverige kan göra att den skadelidande på grund av ekonomiska 
avväganden tvekar att föra en rättslig process om ersättning. 

I Sverige finns det en obligatorisk trafikskadeförsäkring7 där ersättning betalas ut för 
trafikskada oavsett culpa. Ersättningen har till uppgift att sätta den som är med om en 
olycka i samma situation som före trafikolyckan, i den mån detta är möjligt. Trafik-
skadelagen (TSL), som innehåller regler om trafikskadeförsäkring och om dess ersätt-
ning, har sin förebild i Försäkringsavtalslagen (FAL) från år 1927, där preskriptions-
tiden bestämts till tre år från det att den skadelidande fått kännedom om att krav på 
försäkringsanspråk kan framställas.8  

FAL har med tiden blivit föråldrad och det är inte konstigt att den inte är tillräckligt 
aktuell för de krav som existerar i dagens samhälle på en modern försäkring. Detta är 
något som lagstiftaren uppmärksammat och arbetet med en ny försäkringsavtalslag 
beräknas vara färdig i januari 2006.9 Problemet med den gamla lagstiftningen är att 
det vid tillkommandet av lagen var ovanligt med skador som visade sig en längre tid 
efter skadetillfället vilket medförde att preskriptionsfristen började löpa vid skadetill-
fället. En preskriptionsfrist på tre år ansågs tillräcklig för att den skadelidande skulle 
hinna framställa sina krav.  

Det har ofta förekommit tvister mellan de skadelidande, deras intresseorganisationer 
och försäkringsgivarna i frågan om när den skadelidande skall anses ha fått kännedom 
om att en Whiplashskada föreligger. Rättsläget på området har varit oklart parterna 
har vid flera tillfällen eftersökt tydligare bestämmelser om vad som verkligen gäller. 
Tvister rörande trafikförsäkringen hamnar ofta i Trafikskadenämnden (TSN) vars 
bedömning leder till rekommendationer för hur nämnden anser att tvisten skall av-
göras. Detta har resulterat i att HD, som har det yttersta ansvaret, inte klargjort rätts-
läget på ett tillfredställande sätt då de haft en restriktiv inställning till att bevilja 
prövningstillstånd rörande preskriptionsfrågor av denna typ. Således var rättsläget 
oklart tills början av 2000-talet då HD slutligen avgjorde tre mål som kom att bli pre-
judicerande på området.  

Whiplashskador utgör i dagsläget en majoritet av de personskador som försäkringsbo-
lagen reglerar i samband med trafikolyckor. Vidare är denna typ av personskada van-
lig och de kostnader som Whiplash för med sig, både för den skadelidande och för 

                                                
5 Ljungquist,  Whiplash – försäkringsjuristens syn, NFT 2002;1 s.20. 

6 Folksam betalar för närvarande ut högst ut tre basbelopp i rättskyddsförsäkring. Självrisken är 20 % eller 
lägst 1 500 kr. http://www.folksam.se/resurser/pdf/s2940.pdf, tillgänglig 2005-04-18. 

7 2 § TSL. 

8 29 § FAL. 

9 Prop. 2003/04:150 s.2. 
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samhället är mycket stora.10 Trots att biltillverkare och lagstiftare tillsammans arbetar 
för att minska Whiplashskador genom säkrare bilar och bestämmelser på vägtrafik-
området så kommer troligtvis denna typ av personskada även i framtiden att vara 
vanligt förekommande. Att reda ut vilka juridiska problem som kan uppkomma för 
den skadelidande i samband med Whiplashskador är därför av vikt då den som är 
medveten om problematiken har större möjligheter att ta tillvara sin rätt till ersätt-
ning. Förhoppningsvis är uppsatsen även av intresse för andra som i sin yrkesverk-
samma tillvaro dagligen kommer i kontakt med Whiplashskador.   

Författarna vill ta tillfället i akt att tacka följande personer: Göran Wahlgren, handle-
dare för uppsatsen, som varit ett stöd i skrivprocessen och kommit med synpunkter 
och förslag. Eva Strelin-Larsson och Charlotte Tångby, vår opponentgrupp, som bi-
dragit med värdefull feedback och värdefulla förslag. Vi vill även tacka Anders Has-
selroth på Blend of Consulting, för möjligheten att delta i ett seminarium i Stock-
holm om Whiplashskador, som gav många värdefulla uppslag för det fortsatta arbetet 
med uppsatsen. Att träffa Marie Svendenius, föredragande jurist på TSN, var beri-
kande för uppsatsen. 

1.2 Syfte 
Med Whiplash som utgångspunkt är syftet med uppsatsen dels att belysa svårigheter-
na med en sambandsbevisning och dels att klargöra de lege lata vid preskription. På 
grund av de svårigheter som råder ur bevishänseende kommer det att utredas vad 
domstolarna sätter störst bevisvärde till, det vill säga om det är den skadelidandes 
vittnesmål eller den medicinska bedömningen som ligger till grund för domstolarnas 
avgöranden. Syftet med uppsatsen är ytterligare att studera hur rättspraxis på pre-
skriptionsområdet utvecklats i samband med att Whiplashskador blivit alltmer fre-
kventa. På grund av föråldrad lagtext och ny praxis rörande kännedomsrekvisitet i 31 
§ (28 §) TSL presenteras även några synpunkter på de lege ferenda.  

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsas på så sätt att Whiplashskador som uppkommit i trafiken och 
som omfattas av trafikförsäkring behandlas. Rättspolitiska frågor kommer endast att 
diskuteras i de avslutande kommentarerna, där tanken om att försäkringsgivarna, i 
mål om Whiplash, alltid skall stå för rättegångskostnaderna, oavsett utgången av må-
let. Vem som skall betala ut ersättning och hur pass stor denna bör vara kommer inte 
att beröras. Frågor rörande preskription kan generellt sett indelas i två kategorier: 
allmän preskription och speciell preskription. Med allmän preskription avses pre-
skription enligt bestämmelserna i Preskriptionslagen (PreskL) och med specialpre-
skription avses preskription enligt alla andra bestämmelser. Den sistnämnda katego-
rin är begränsad på så sätt att det bara är specialpreskription som kan tjäna till att be-
                                                
10 Gabrielsson, Trafikskadenämnden- några kommentarer till verksamheten och bedömningen av Whip-

lashskador, Festskrift till Ulf. K. Nordenson, s.104. 
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lysa preskriptionsbestämmelserna i TSL som berörs. Vidare begränsas uppsatsen på så 
sätt att bara trafikolyckor som inträffar i Sverige behandlas, trots att ersättning från 
trafikskadeförsäkring även utgår vid olycka som inträffar utomlands med ett i Sverige 
registrerat fordon.11 

1.4 Metod och material 
Arbetssättet har varit den traditionella juridiska metoden där lag, förarbeten, praxis 
och doktrin studeras i nämnd ordning. Den så kallade ”trattmodellen” har använts, 
där angreppspunkten till en början är bred för att sedan specifikt utreda problemati-
ken kring preskriptionen och sambandsbedömningen. Artiklar och annat material 
inhämtat från TSN har varit till nytta för uppsatsen. Genomgående har vi använt be-
nämningen 31 § TSL när vi refererar till preskriptionsfristen. Denna paragraf hade ti-
digare numrering 28. Rättsfall har fortlöpande återgetts och analyserats i uppsatsen. 
Whiplashskadan är även känd under benämningen pisksnärtskada i Sverige, men 
”Whiplash” används genomgående i uppsatsen. 

1.5 Disposition 
Arbetet är uppdelat i tio kapitel. Kapitel två beskriver vad ersättningsrätt är, för att 
vidare presentera skadeståndslagen (SkL) som ligger till grund för ersättningsrätten. 
Begrepp som personskada och lyte och men är grundläggande och beskrivs för att läsa-
ren skall kunna ta till sig framställningen.  

Då framställningen grundar sig på problematiken kring den specifika personskadan 
Whiplash förklaras begreppet närmare i kapitel tre. Kapitel fyra behandlar TSN. Det-
ta på grund av att nämnden har ett stort inflytande på hur tvister i trafiken bedöms 
och framställningen tar sikte på Whiplash som uppstått på det trafikrättsliga området.  

I kapitel fem beskrivs det skadeståndsrättsliga ansvaret och dess begränsningar som 
bakgrund till kapitel sex, där det fokuseras på sambandsbedömningen vid Whiplash, 
en av huvudfrågorna i framställningen. 

Preskriptionen, som är den andra huvudfrågan, behandlas i kapitel sju till nio. Först 
beskrivs den allmänna preskriptionen (lex generalis) enligt PreskL för att sedan mer 
specifikt för framställningen behandla lex specialis. Främst kommer TSL att studeras 
men även andra lagar som har relevans för framställningen uppmärksammas.  

Kapitel tio avrundar arbetet. Ett de lege ferenda perspektiv ges samt avslutande 
kommentarer och synpunkter. 

 

                                                
11 7 § TSL. 
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2 Ersättningsrätten 

2.1 Vad är en ersättning? 
Ersättningen skall sätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som innan 
skadan inträffade.12 Inledningsvis rör det sig ofta om kostnader för sveda och värk, för 
att sedan efter utredning av försäkringsärende har avslutas, övergå till att handla om 
ersättning för lyte och men.13 Ersättningen anses således ha en reparativ funktion som 
ger en känsla av trygghet för alla i samhället, att om det värsta skulle hända så finns 
det i alla fall en rätt till ersättning.14 Ersättningen kan vara utformad som ett ska-
destånd som hör till de utomobligatoriska förhållandena men ersättning kan även er-
hållas exempelvis genom en särskild tecknad försäkring, ett exempel på ett obligato-
riskt förhållande. På grund av skillnader i olika regelverk kan det i vissa fall vara näst 
intill omöjligt att dra en skarp gräns för vad som utgör det ena eller det andra. Skador 
i trafiken är ett bra exempel på ett sådant område. Exempelvis bedöms en busspassa-
gerares rätt till ersättning för skada efter samma principer som en av bussen påkörd 
fotgängares rätt till skadeersättning. Principerna är utomobligatoriska men ersätt-
ningen utgår från trafikskadeförsäkringen. Detta är en i Sverige obligatorisk försäk-
ring15 som inte utgör skadestånd i vanlig mening.16  

Prevention är en av skadeståndets funktioner, det vill säga att risken att betala ska-
destånd uppmuntrar till försiktighet. Andra funktioner är fastställande av ansvar och 
upprättning för kränkning.17 Vidare finns en tanke kring att skapa klarhet över vad 
som egentligen har hänt, en så kallad ombudsmannafunktion.18 Vilken ersättning som 
erhålls vid eventuell skada kan vara avtalat i förväg. Ett vanligt sådant förekommande 
avtal är avtal om försäkring, vilket har som funktion att sprida eller pulverisera den 
skadelidandes förluster. För att ersättningen skall utgå krävs dock att den skadelidan-
de anmäler detta till försäkringsgivaren som har att ta ställning till om ersättning skall 
utbetalas och om regresskrav skall/kan föras.19 Kostnaderna för försäkringsersätt-
ningen slås ut på försäkringskollektivet, som erlägger försäkringspremier. En ersätt-
ning i form av skadestånd kan spela samma roll vid ansvarsförsäkringar, där den ska-

                                                
12 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt, s.359.  

13 5:1 SkL. 

14 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt, s.37. 

15 2 § TSL. 

16 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt, s.21-22. 

17 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt, s.37-44. 

18 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, nr.4841- 4842. 

19 Schönning &  Svendenius, Skadad i trafiken, s.12 ff. 
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delidande visserligen ådöms att betala ut ett skadestånd, men genom sin försäkring 
inte lider någon större ekonomisk skada, förutom försäkringens självkostnad.20 

Vid ett skadetillfälle kan det som ovan nämnts föreligga en rätt till försäkringsersätt-
ning för den skadelidande, men samtidigt en rätt till ersättning i form av skadestånd. 
Från den traditionella utgångspunkten kommer försäkringsrätten i bakgrunden men 
från den skadelidandes ståndpunkt är försäkringarna mycket viktiga och skadestånds-
rätten blir ett alternativ eller ett komplement till försäkringsersättningen. Särskilt vid 
personskador har skadeståndsrätten en underordnad betydelse som ersättningsform 
till skillnad från försäkringar på den skadelidandes sida, till exempel en trafikskade-
försäkring. Alternativet till det traditionella begreppet skadeståndsrätt, är ersättnings-
rätt där det ses likartat på skadestånd och försäkring. Med begreppet avses att ska-
deståndsreglerna ses som en del av ett större system av regler vilka ger ersättning vid 
olika typer av skador.21 

2.2 Skadeståndslagen (1972:207) 
SkL är dispositiv och tillämplig i både obligatoriska och utomobligatoriska förhållan-
den.22 Den täcker dock inte hela den utomobligatoriska skadeståndsrätten utan inne-
håller regler om culpa, vållande (se avsnitt 5.2) samtidigt som det kan finnas särbe-
stämmelser i särskilda lagar som till exempel TSL. SkL är en ramlag och kännetecknas 
av att den inte är helt uttömmande, vilket leder till att förarbeten och praxis har fått 
vara vägledande i dess tillämpning. Ett sammanhang med försäkringar kan uppfattas 
vagt men motiven till försäkringar har delvis tillkommit med inflytande från ska-
deståndsreglerna och inte tvärtom.23 Exempelvis kan i sammanhanget nämnas att TSL 
hänvisar till kapitel 5 i SkL när en beräkning av ersättning vid personskada i trafik 
skall göras.24  

2.3 Personskada 
Skador brukar delas in i tre typer: förmögenhetsskada, sakskada och personskada. 
Whiplashskada är en form av personskada. Från person- och sakskador finns det en 
omfattande rättspraxis varifrån regler om culpa-kausalitets bedömning och principal-
ansvar har utvecklats.25 

                                                
20 Hellner  & Johansson,  Skadeståndsrätt, s.40. 

21 Hellner  & Johansson,  Skadeståndsrätt, s.25. 

22 1:1 SkL. 

23 Hellner  & Johansson,  Skadeståndsrätt, s. 25-26. 

24 9 § TSL. 

25 Hellner  & Johansson, Skadeståndsrätt, s.94. 
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Med personskada avses såväl fysiska skador på den mänskliga kroppen som psykiska 
defekttillstånd.26 Skadorna kan exempelvis utgöras av sår, brutna ben, utslagna tänder, 
avhuggna fingrar, hjärnskador, funktionsstörningar i kroppens organ, förgiftningar, 
sjukdomar och dödsfall.27 Även fysiskt smärta, Whiplashs huvudsakliga symtom, ut-
gör personskada.28 Med sakskada menas fysiska skador på fast egendom och lösa fö-
remål.29 Sakskada kan även innebära att en egendom försämrats genom att dess funk-
tion har förlorats eller blivit nedsatt i icke betydlig grad.30 Med förmögenhetsskada 
menas skada som drabbar en persons allmänna ekonomiska ställning utan att ha sam-
band med person- eller sakskada.31 Exempelvis om ett avtal inte hålls och att detta får 
sådana följder för ena parten att han söker skadestånd.  

2.4 Lyte och men 
När man ser till ersättningen delar man in skador i dels ekonomiska skador och dels i 
ideella skador. Den ideella skadan omfattar sveda och värk, lyte och men samt olä-
genheter i övrigt till följd av skadan.32 I skaderegleringen delas skadetiden upp i en 
akut sjuktid och i en invaliditetstid. Den akuta sjuktiden börjar på skadedagen och 
slutar då den skadelidande blivit frisk eller när det konstateras att skadan kommer att 
vara bestående. Detta kan vara ett problem vid Whiplashskador eftersom det kan vara 
svårt att fastställa när den skadelidande är frisk. Smärta samt andra fysiska och psy-
kiska obehag som visar sig under den akuta perioden klassas som sveda och värk och 
med detta begrepp menas skador av övergående natur. Den akuta tiden sammanfaller 
oftast med sjukskrivningstiden, men för exempelvis barn och pensionärer som inte 
arbetar bedöms den akuta tiden särskilt. Bedömningen görs av sakkunniga på försäk-
ringsbolagen.33 

Invalidetstiden börjar när en medicinsk bestående skada konstateras, det vill säga med 
lyte och men. Med lyte menar man ett kroppsligt fel som är synbart för andra männi-
skor, exempelvis ärr eller förlust av en kroppsdel. Med men förstås en skadeföljd som 
påverkar den skadelidande för resten av livet och det kan handla om förlust eller ned-
sättning av något av sinnena, svårigheter att röra sig, smärtor vid rörelser, koncentra-
tionssvårigheter eller oförmåga att utföra en fritid- och hobbyverksamhet. Dessutom 
ersätts även anspänning i arbete och daglig livsföring under denna post. Med ersätt-

                                                
26 Prop. 2000/01:68 s.17. 

27 Hellner  & Johansson,  Skadeståndsrätt. S.98. 

28 Bengtsson  & Strömbäck,  Skadeståndslagen – en kommentar, s.134. 

29 Prop. 1972:5 s.579 ff. 

30 NJA 1996 s.68. 

31 2:1 SkL. 

32 5:1 SkL. 

33 Schönning  &  Svendenius, Skadad i trafiken, s.24 ff. 
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ning för lyte och men menar man ersättning för bestående skador (personligt lidande 
och obehag) under resten av livet. 34 

 

                                                
34 Schönning  &  Svendenius, Skadad i trafiken, s.34. 
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3 Vad är Whiplash? 

3.1 Skadan 
Whiplash, eller pisksnärtskada, en svensk term som använts sparsamt, omnämns för 
första gången i litteraturen under benämningen ”railway spine” i slutet på 1800-talet 
och då i samband med olyckor på de amerikanska järnvägarna. Själva uttrycket 
Whiplash myntades av Crowe år 1928. 35 Whiplash innebär att nacken utsätts för en 
sträckning, vanligen till följd av att huvudet kastas bakåt efter en framåtböjning.36 
Skadan uppstår oftast vid bilolyckor bakifrån men kan även uppkomma vid sido-
olyckor. Stötvåld framifrån, till exempel i form av en dyk- eller fallolycka, är andra 
förekommande orsaker till Whiplash.37 Sträckningen av nacken kan leda till att det 
uppstår skador på muskulatur, senor, ligament etc. som har till uppgift att stödja 
nacken. Nacken innehåller en stor mängd nervvävnad och det är inte ovanligt att det 
uppstår en komplex skadebild, där symtomen varierar från konstant huvudvärk till 
koncentrationssvårigheter. Det vanligaste symtomet anses dock vara kronisk smär-
ta.38 Whiplashskadan i sig är själva traumat och de skador som kan uppstå på skelett 
och mjukdelsskador. De symtom som sedan uppstår på grund av skadan brukar kallas 
för Whiplashrelaterade besvär, Whiplash Associated Disorders (WAD). 39  

Det råder delade meningar om hur många människor som drabbas av Whiplashska-
dor varje år. En uppgift är att 20 000 människor råkar ut för Whiplash årligen. 40 90 % 
av dessa får endast tillfälliga besvär, medan 2 000 personer får bestående men. Av des-
sa sjukskrivs 5– 10% med bestående men.41 Kvinnor utgör en majoritet av dem som 
drabbas av kroniska besvär efter trafiklyckor.42  

I ett försök att klara upp den brist på beslutsunderlag som råder på området och vin-
na mer kunskap om Whiplash bildades en Whiplashkommission den 1 juli 2002. Före 
detta statsministern Ingvar Carlsson leder kommissionen bestående av representanter 
från försäkringsbranschen, läkare och de skadelidande. Den har till uppdrag att in-
ventera kunskapen på Whiplashområdet, initiera studier och komma med förslag om 

                                                
35 Crowe, proceedings from the Annual meeting of Western Orthopedic Association, cit efter Bring, G, 

Whiplash-relaterade skador och följdtillstånd.  

36 Nygren,  Nackskador efter bilolyckor, s.17. 

37 Whiplashskador och den degenerativa nacken, s.12. 

38 Bring, Whiplash-relaterade skador och följdtillstånd, s.31. 

39 Whiplashskador och den degenerativa nacken, s.12. 

40 www.vardguiden.se, tillgänglig 2005-03-02. 

41 Schönning &  Svendenius, Skadad i trafiken, s.75. 

42 Bring, Whiplash-relaterade skador och följdtillstånd, s.54. 
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hur antalet Whiplashskador skall kunna minskas. Kommissionen beräknas framlägga 
sitt resultat den 30 juni 2005.43 

3.2 Problemet 
Den komplexa skadebilden och det faktum att flertalet av Whiplashskadorna läks av 
sig själv gör att det kan framstå som svårt för den skadelidande att sätta samman sina 
besvär med själva olyckan. Det påpekas även i litteraturen att läkarens råd till den 
skadelidande ofta är att avvakta skadans utveckling, vilket säkerligen fungerar 
lugnande på den skadelidande.44 

Problemet är inte att försäkringsgivarna motsätter sig fastställandet av Whiplash. 
Problemet är att försäkringsgivarna hävdar att Whiplashskadan uppkommit på grund 
av konkurrerande skadeorsaker. Exempelvis hänvisas det till att en stor del av den 
svenska befolkningen någon gång upplevt nackbesvär. Försäkringsbolagens stånd-
punkt är då att endast ersätta skador till följd av trafikolycka. Detta för att deras övri-
ga kunder skall ha fortsatt förtroende för dem.45 De medicinska rådgivarna undersö-
ker aldrig den skadelidande, för att kunna bibehålla sitt objektivitet, utan gör enbart 
sin bedömning från den medicinska journalen, något som bidrar till att den skadeli-
dande känner att det är Davids kamp mot Goliat. Från försäkringsgivares sida moti-
verar rådgivarna detta med att en ny undersökning lång tid efter skadetillfället inte 
gör någon nytta. Det enda som kan fastställas en längre tid efter olyckstillfället är att 
det föreligger en skada men inte orsaken till denna skada.46 Objektivt sett kan tillvä-
gagångssättet vara det rätta, men farhågorna är att de medicinska rådgivarna ”inte vå-
gar bita den hand som föder dem”. Detta kan vara en av förklaringarna till varför de 
behandlande läkarna och de medicinska rådgivarna ofta är av skiljaktig mening. De 
Whiplashskadade har även riktat kritik mot TSN: s sakkunnigläkare genom att hävda 
att de är partiska. Sakkunnigläkarna har ofta sin bakgrund inom försäkringsbran-
schen och deltar ofta i samma utbildningsseminarier som försäkringsgivarnas medi-
cinska rådgivare.47 

3.3 72 timmars regel 
Försäkringsgivarna hävdar att en Whiplashskada ger sig till känna senast 72 timmar 
efter olyckstillfället, detta brukar kallas 72 timmars regel. Som stöd för denna upp-
fattning har framförts att smärtan vid andra typer av stukningar och sträckningar ger 

                                                
43 http://www.whiplashkommissionen.org/frame_ie.html tillgänglig 2005-04-04. 

44 Gabrielsson, Trafikskadenämnden – några kommentarer till verksamheten och till bedömningen av 
whiplashskador, s.114. 

45 Ljungquist,  Whiplash – försäkringsjuristens syn, NFT 2002;1 s.17. 

46 Sachs,  Whiplashskadorna, försäkringsläkares syn, NFT 2002;1 s.14-15. 

47 http://www.whiplash.pp.se/forsakring/trafikskadenamnden/trafikskadenamnden.htm, tillgänglig 2005-
04-05. 
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sig tillkänna omedelbart eller inom en 72 timmars period. Inom biologi kallas detta 
den traumatiska principen och stöds av bland annat djurförsök och den så kallade 
Quebecrapporten, där all vetenskaplig litteratur om Whiplash fram till år 1995 finns 
sammanställt.48 Motståndare till 72 timmars regel hävdar att denna studie är högst 
subjektiv, och att denna regel inte är en regel överhuvudtaget. Studien har även kriti-
serats för att försäkringsbranschen har varit med och finansierat den.49 En livlig dis-
kussion fördes under 2002 till 2003 i tidsskriften Advokaten mellan de medicinska 
rådgivarna och företrädare för de som motsätter sig användandet av 72 timmars re-
geln. Diskussionen illustrerar hur infekterad frågan är och hur svårt det kan vara att 
göra en korrekt bedömning av den skadelidandes tillstånd.50 Det har även hävdats att 
den massmediala fokuseringen på Whiplashskador och information från apotek om 
nackvärk, späder på den skadelidandes uppfattning om att ha utsatts för en Whip-
lashskada. Försäkringsgivarna kallar detta symtomförstärkning eller attribuering och 
den grundläggande förklaringen skulle vara att den skadelidande tillskriver alla sina 
besvär till den yttre, lättförklarliga trafikolyckan.51 Återhämtningsperioden för de 
som tillfrisknar är generellt setnågra veckor.52 Från motståndarna till 72 timmars re-
geln anses det orimligt att de medicinska rådgivarna på den korta tid som står dem till 
förfogande kan göra en grundlig bedömning av den skadelidandes tillstånd. Exempel-
vis hävdas att en av de medicinska rådgivare handlägger 2 000 fall per år och endast 
lägger ner tre till fem minuter per fall.53  

72 timmars regel är av intresse eftersom den illustrerar svårigheterna för skadelidan-
des läkare att diagnoserna en Whiplashskada. Detta beror på skadans natur där den 
fulla omfattningen av skadan oftast visar sig flera år efter olyckan. Dessutom är smär-
ta en högst subjektiv upplevelse. Tillämpning av 72 timmars regel kan ifrågasättas då 
den närmast skulle utesluta att preskriptionsfrågor i samband med Whiplashskador 
sällan skulle uppstå. Dessutom skulle det inte uppstå problem med sambandsproble-
matiken. Enligt regeln skall det vid konstaterande av en Whiplashskada finnas sym-
tom på skadan efter 72 timmar, varför den adekvata kausaliteten inte skulle vara enk-
lare att bevisa. 

                                                
48 Sachs,  Whiplashskadorna, försäkringsläkares syn, NFT 2002;1 s.14-15. 

49 Advokaten nr 2002:7. 

50 Advokaten nr 2002:7, 2002:9 och 2003:1. 

51 Sachs, Whiplashskadorna, försäkringsläkares syn , NFT 2002;1 s.14-15. 

52 Bunketorp, Whiplash-relaterade besvär 17 år efter skadetillfället, NFT 3/2001 s.238. 

53 Advokaten, 2003:1, s.18. 
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4  Trafikskadenämnden 
Vid sidan av de allmänna domstolarna, som har det yttersta ansvaret, finns det olika 
nämnder som kan pröva tvister i särskilda situationer. Då det gäller frågor om ersätt-
ning från försäkringsbolag är de så kallade skaderegleringsnämnderna, exempelvis 
TSN och patientskadenämnden, av intresse. Skaderegleringsnämndernas uppgift är att 
se till att den som lider av en personskada får en så rättvis och enhetlig bedömning 
som möjligt. Detta görs genom att försäkringsbolagen är förpliktade att inhämta ytt-
randen i vissa lägen innan de beslutar om vilken ersättning som skall betalas ut. De 
yttranden som skaderegleringsnämnden lämnar har en rådgivande karaktär och är 
inte tvingande på något sätt, varför försäkringsbolagen har fritt spelrum att välja hu-
ruvida man vill följa rekommendationerna eller inte.54 

För en skadelidande är prövningen i en nämnd kostnadsfri. Om den skadelidande inte 
är nöjd med utfallet i nämnden eller om försäkringsbolaget inte skulle följa den re-
kommendation som förefaller vara till fördel för den skadelidande kan denne alltid få 
saken prövad i domstol. Om däremot ett domstolsförfarande pågår, kan en nämnd 
inte pröva ett ärende.55 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har till uppgift att pröva tvister mellan kon-
sumenter och näringsidkare. ARN handlägger däremot i praktiken aldrig frågor inom 
personskaderätten men nämns i sammanhanget då den har haft visst inflytande på 
den praxis som utvecklats på preskriptionsområdet. 56  

TSN är en särskild skaderegleringsnämnd som kom till 1936 sedan det konstaterades 
brister i skaderegleringen.57 Enligt nämndens reglemente, som godkänts av regering-
en, skall nämnden verka för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafik-
försäkringen. Nämnden skall vidare avge rådgivande yttranden till trafikförsäkrings-
bolag i ärenden om ersättning för personskada från trafikförsäkringen.58 Syftet med 
nämnden är således att se till att den skadelidande skall känna sig trygg och bli rättvist 
behandlad oavsett vilket trafikförsäkringsbolag den skadelidande har anlitat. Under 
2003 anmäldes nästan 60 000 olycksfall i trafiken med personskada som följd till de 
svenska försäkringsföretagen. Av dessa kom 4 959 upp till behandling i nämnden.59 
 
Nämnden är administrativt knuten till Trafikförsäkringsföreningen och kan sägas 
vara ett halvofficiellt organ eftersom den är inrättad av trafikförsäkringsbolagen till 

                                                
54 Schönning & Svendenius, Skadad i trafiken, s.19 ff. 

55 Schönning & Svendenius, Skadad i trafiken, s.19 ff. 

56 Schönning & Svendenius, Skadad i trafiken, s.19 ff. 

57 Gabrielsson,  Trafikskadenämnden - argument för och emot, NFT 2002;1, s.1. 

58 Trafikskadenämndens reglemente 1-2 §§. 

59 Trafikskadenämnden, verksamhetsberättelse 2004, s.2. 
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följd av en föreskrift i en regeringsförfattning, trafikförsäkringsförordningen.60 Att 
nämnden finansieras av försäkringsgivarna kan leda till att deras partiskhet kan ifråga-
sättas. Nämnden är sammansatt av dels ordförande, utsedda av regeringen, dels av le-
damöter, utsedda av finansinspektionen samt av lekmannarepresentanter från trafik-
försäkringsbolagen.61 Till hjälp finns även sakkunniga läkare som har till uppgift att 
yttra sig angående invaliditetsgradens storlek och om det anses finnas ett samband 
mellan besvär och trafikskada.62  

Försäkringsgivarna är tvungna att inhämta yttrande från TSN, dels när det gäller er-
sättning för inkomstförlust under invaliditetstid och dels för kostnader eller ideell 
skada (lyte eller annat stadigvarande men, olägenheter till följd av skadan) under inva-
liditetstiden. Detta om den medicinska invaliditeten uppgår till minst 10 % eller för-
lusten per år beräknas uppgå till ett belopp motsvarande ett halvt prisbasbelopp det 
år skadan inträffade. Vidare måste yttranden inhämtas om det gäller ersättning för 
förlust av underhåll efter avliden person eller vid omprövning enligt 5:5 SkL eller 
omprövning enligt av bolaget lämnat förbehåll.63 Om den skadelidande själv begär att 
TSN skall yttra sig i en fråga eller om det annars finns särskilda skäl till det, är försäk-
ringsgivaren skyldig att överlämna ärendet till nämnden.64 

De rådgivande yttrandena, rekommendationerna som TSN lämnar är till för att föl-
jas, däremot finns inga tvingande påföljder om försäkringsbolaget skulle välja att inte 
följa nämndens rekommendationer. Detta kan vara ett tecken på att TSN, exempelvis 
i fall med Whiplashskador, har en alltför svag ställning då försäkringsbolagen kan 
strunta i att betala ut ersättning till den skadelidande. Den skadelidande har däremot 
alltid rätt att få sin sak prövad i domstol även om nämnden har yttrat sig i frågan och 
därigenom få till en tvingande dom. Om en tvist redan behandlas i allmän domstol el-
ler av andra statliga myndigheter är nämnden inte tillåten att ta upp frågan. Det före-
kommer dock att domstolarna i vissa fall rådfrågar nämnden samt tittar på hur de i 
liknade fall har bedömt en fråga vilket ger nämnderna en synnerligen stark ställning. 
 
TSN: s roll har starkt ifrågasatts och argument både för och emot nämndens pröv-
ningar har diskuterats eftersom den roll som nämnden spelar, alltmer överskuggat 
domstolarnas rättskipning på detta område. Då TSN har ett stort inflytande på trafik-
skadeersättningsområdet kan det vara av intresse att nämna de argument som finns 
för och emot nämndens prövningar. Detta för att läsaren själv skall kunna bilda sig en 
uppfattning om TSN: s verksamhet. Argumenten för en nämndeprövning är bland 
annat att eftersom trafikskadeförsäkringen är obligatorisk skall det finnas en trygghet 

                                                
60 Gabrielsson, Trafikskadenämnden - några kommentarer till verksamheten och bedömningen av Whip-

lashskador, Festskrift till Ulf. K. Nordenson, s.97. 

61 Trafikskadenämndens reglemente, 6 §. 

62 Schönning & Svendenius, Skadad i trafiken, s.20. 

63 Trafikskadenämndens reglemente 3 §. 

64 Trafikskadenämndens reglemente 4 §. 



 Trafikskadenämnden 

 14

till ersättning för den skadelidande utan att en domstolsprövning skall behövas an-
vändas. För att kunna uppfylla syftet om enlighet inom personskaderegleringen krävs 
det vidare att de allvarligare fallen obligatoriskt prövas av nämnden. Den skadelidan-
de kan genom nämnden kostnadsfritt få sina anspråk prövade innan man bestämmer 
sig för en eventuell domstolsprövning som i värsta fall kan komma att bli kostsamt 
för den skadelidande. Dessutom anses det finnas en generellt större sakkunnighet och 
opartisk bedömning i en nämnd än hos en enskild skadereglerares handläggning. Ett 
annat argument är att nämnden utgör en slags kontrollfunktion samt bidrar även till 
att skaderegleraren tvingas göra en mer noggrann utredning. Nämnden kan bidra till 
att olika principfrågor blir uppmärksammade vilket i sin tur kan leda till en prövning 
i HD. Nämnden avlastar även domstolsväsendets arbetsbörda. 
 
Ett annat argument som talar emot en nämndeprövning är bland annat att prövning-
en anses otidsenlig och att den motverka konkurrens i skaderegleringsverksamhet. 
Nämndens roll gör det svårare för försäkringstagarna att jämföra olika försäkringsgi-
vare och att urskilja vilka företag som erbjuder en högre invaliditetsersättning. Vi 
tror att detta kan locka försäkringsgivarna till att sätta invaliditetsgraden lägre än 10 
%. Försäkringsgivaren kan erbjuda den skadelidande en ersättningsgrad på åtta eller 
nio procent, trots att den reala graden är 10 %, i ett försök att undvika att ta ärendet 
till TSN. Vidare anses TSN bidra till att försäkringsbolagen inte behöver stå till svars 
för sina beslut utan kan hänvisa till nämndens rekommendationer. Nämnden anses 
allt mer styra rättsutvecklingen istället för domstolarna. Detta kan leda till att preju-
dikat och viktiga rättsfrågor försenas. I övriga EU behandlas motsvarande frågor i 
domstol. Skaderegleringen kan anses bli fördröjd av bland annat hanteringstiden. Ett 
annat argument är att TSN inte skulle vara oberoende av trafikförsäkringsbolagen ef-
tersom nämnden finansieras av branschen och att nämndens kansli är knuten till tra-
fikförsäkringsföreningen.65 

                                                
65 Gabrielsson,  Trafikskadenämnden - argument för och emot, NFT 2002;1 s.7. 
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5 Ansvar och begränsningar 

5.1 Inledning 
Enligt TSL bygger trafikförsäkringen på strikt ansvar, det vill säga det spelar ingen 
roll vem som är vållande till skadan för att ersättning skall utgå (undantag se avsnitt 
8.3).66 I SkL skiljer man på strikt ansvar67 och culpaansvar. I följande avsnitt kommer 
culparegeln att presenteras, detta då två grundläggande principer utvecklats ur culpa-
begreppet: adekvat kausalitet och normskyddsläran. Dessa principer avser att begrän-
sa skadeståndsansvaret för den skadevållande. Principerna är viktiga och nära för-
knippade med problematiken kring sambandsbedömning i Whiplashmål. 

5.2 Culparegeln 
Regeln om culpa, det vill säga vållande, är den dominerande skadeståndsregeln.68 An-
svar enligt culparegeln betyder ansvar vid uppsåt och oaktsamhet, sedermera har 
andra sidor som aktsamhetsbedömning, kausalitetsbedömning och skadelidandes 
medvållande utvecklats. Ansvaret avser dels eget ansvar, som återges i 2:1 SkL och 
dels principalansvar, det vill säga ett sådant ansvar som en arbetsgivare har för sina 
arbetstagare enligt 3:1 SkL. Culpa förutsätts även vid det allmännas ansvar i den del 
som tillhör till SkL. Dock bör det nämnas att ansvaret enligt 3:1 SkL även kan ses 
som en form av strikt ansvar eftersom principalen blir ansvarig utan att själv varit vål-
lande. 69 

5.3  Adekvansläran 
Uttrycket adekvat kausalitet utgör en förutsättning för skadeståndsskyldighet.70 Det 
är med hjälp av den adekvata kausaliteten som culpa bedöms. Den adekvata kausalite-
ten genomsyrar kapitel 5 i SkL och är därför även viktig ur ett trafikskadelagsmässigt 
hänseende. Uttrycket består av begreppsparet adekvans och kausalitet. Vad som utgör 
adekvat kausalitet har varit föremål för diskussion ända sedan antiken och Aristoteles 
uppdelning av olika orsakssamband.71 Diskussionen har sedan fortgått från 1700-tals 

                                                
66 Prop. 1975/76:15 s.37. 

67 Ansvar som stödjer sig på strängare principer än de i SkL, dels de enligt speciallagstiftningar, dels de enligt 
rättspraxis utformade. 

68 NJA 1984 s.323 och NJA 1987 s.222 för vidare information om vad som avses med vållande respektive 
icke vållande. 

69 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt, s. 96. 

70 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt, s.203. 

71 Filosofielexikonet, s.36-43. 
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filosofen Hume till den rättsfilosofiska diskussionen om adekvans och normskyddslä-
ran.72  

Adekvanslärans tillämplighetsområde är vidsträckt på så sätt att det finns förespråka-
re för att den skall kunna användas inom bland annat skadeståndsrätten, straffrätten 
och försäkringsrätten.73 Adekvanslärans syfte i skadeståndsrättsliga frågor kan således 
sägas vara att begränsa hur pass långt skadeståndsansvaret sträcker sig för den skade-
vållande. Eller för att uttrycka det annorlunda: att den skadevållande inte skall behö-
va ersätta följder av hans handlingar, som kan uppfattas som slumpmässiga och inte 
kunde förutses.74  

Adekvansläran syftar således till att bedöma kausaliteten i ett visst sammanhang. Med 
kausalitet menas att en händelse ger upphov till en annan händelse som ger upphov 
till en annan händelse och så vidare. Det som bedöms med hjälp av adekvansläran är 
således sambandet mellan orsaken och dess verkan. Andersson uttrycker det som att 
adekvanslärans innehåll är att begränsa kausaliteten.75 Adekvansläran bedömer sanno-
likheten för att det råder ett samband mellan orsak och verkan.76 Kravet på sannolik-
het uttrycks enligt föjande: ”påräkneligt, beräkneligt, förutsebart etc. En annan före-
kommande formulering är att möjligheten är så pass stor att man över huvud taget räk-
nar med den i livet.”77 Adekvansläran kan således sägas genomsyras av en preventions-
tanke (en av de grundläggande funktionerna inom skadeståndsrätten). Kritik har dock 
framförts mot preventionsmotivet då det inte vid impulshandlingar kan anses vara 
rimligt att anta att personen som utför handlingen tänker igenom vad denna handling 
rimligen skulle kunna leda till. Preventionstanken skulle alltså inte själv kunna moti-
vera skadeståndsskyldigheten.78   

5.4 Kausalitet 
Med kausalitet menas ett orsaksförhållande. Som ovan nämnts utgör kausaliteten för-
utsättningen för skadeståndskyldigheten. Det vill säga, att om det inte finns någon 
adekvat kausalitet mellan händelsen och verkan finns det inte någon grund för ska-
destånd.79 Detta är dock en sanning med modifikation då skadestånd även kan utgå 
utan vållande vid frågor rörande så kallat strikt ansvar.80   

                                                
72 Filosofielexikonet, s.409. 

73 Andersson,  Skyddsändamål och adekvans, s.90. 

74 Hellner  & Johansson,  Skadeståndsrätt, s.203. 

75 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s.94. 

76 Prop. 1972:5. s.22. 

77 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s.98. 

78 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s.113. 

79 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt, s.195. 

80 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt, s.165. 
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För att underlätta förståelsen av kausalitet kan begreppsparet tillräcklig och nödvändig 
betingelse användas. Det förstnämnda innebär att en händelse enligt ”naturens och 
samhällets ordning” leder till en annan.81 Till exempel att äpplet faller till golvet då en 
person släpper det från sin hand. Nödvändig betingelse beskrivs på så sätt att en sena-
re händelse inte skulle ha inträffat om det inte var för att den föregåtts av en annan, 
nödvändig handling. Till exempel att äpplet inte skulle ha gått sönder om det inte 
släpptes i golvet.  

5.5  Normskyddsläran 
Normskyddsläran kommer ursprungligen från Tyskland, men har även vunnit er-
kännande i andra rättssystem.82 Lärans funktion är att utpeka vilka skadeföljder som 
skall ersättas83 och utgöra ett komplement till adekvansbedömningen. Normskyddslä-
ran innebär vissa undantag i ersättningsskyldigheten för skada som faller utanför 
skyddsnormen (skyddsändamålet) för den aktuella skadeståndsregeln. Denna skada 
kan vara fullt beräknelig, både till sin typ och i det enskilda fallet.84 Normskyddsre-
geln förklarar varför vissa typer av skador inte ersätts trots att det skulle kunna finnas 
en adekvat kausalitet.85 

I NJA 1959 s.552 hade en åkerirörelse rätt till ersättning för skada på bil. Det yrkades 
även ersättning för löner till anställda som på grund av reparationer på bilen inte 
kunde sysselsättas. Invändningar om att personalen kunde permitteras genmäldes med 
risken att personalen då kunde gå helt förlorad. HD bedömde att även om permitte-
ringen skulle ha inneburit att de anställda lämnat åkerirörelsen och en förlust då skul-
le ha uppkommit att det ”icke anses finnas sådant samband”86 mellan skadan på bilen 
och de kostnader för löner som ett undvikande av permittering medförde.  

Formuleringen i rättsfallet tyder på en adekvansbedömning men begränsningen tyder 
på en rättspolitisk bedömning där förluster skall drabba den skadelidande istället för 
den skadeståndsskyldiga. Om ersättningen skulle begränsas på det sätt som skett i fal-
let, skulle det idag troligen inte ha skett genom en adekvansbedömning.87  

Normskyddsläran etablerades i Sverige genom NJA 1976 s.458. Ett fall som inte rent 
ut är en tillämpning av läran men återges för att klart påvisa vad som menas med be-
greppet. Omständigheterna i rättsfallet var om en olycka som inträffat då en nioårig 
pojke lånat ut en modifierad cykelpump (modifierad i det avseendet att den kunde 

                                                
81 Hellner  & Johansson, Skadeståndsrätt, s.199. 

82 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s.39 ff. 

83 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s.160. 

84 Hellner & Johansson,  Skadeståndsrätt, s.212. 

85 Hellner & Johansson,  Skadeståndsrätt, s.211. 

86 NJA 1959 s.552, s.556. 

87 Hellner  &  Johansson,  Skadeståndsrätt, s.212. 
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skjuta korkar) till en sexårig pojke utgjorde skadeståndsgrund. När sexåringen lekte 
med pumpen fastnade en kork och sexåringen bad därför en äldre kamrat om hjälp. 
När denne försökte få loss korken for den iväg och träffade sexåringens ena öga, som 
skadades svårt. Tvisten i fallet rörde om den nioårige pojken och dennes far som 
vårdnadshavare kunde anses som vållande till olyckan som sexåringen råkade ut för. 
HD gjorde bedömningen att varken nioåringen eller dennes far kunde anses varit 
vårdslösa i sitt beteende, varför inte heller adekvat kausalitet till den uppkomna ska-
dan kunde ha förelegat.  

Justitierådet Nordenson88 var skiljaktig i motiveringen. Enligt honom kunde varken 
pojken eller fadern anses ha uppträtt vårdslöst. Nordenson ansåg att överlämnandet 
av pumpen till sexåringen var oförsvarligt, men att hänsyn måste tagas till nioåring-
ens ålder vid bedömningen och om han borde ha insett olycksriskerna. Denna vål-
landebedömning skall ta hänsyn till nioåringens beteende i samband med utlånandet 
av pumpen. Trots detta fann Nordenson att nioåringen uppträtt oaktsamt. Han ansåg 
vidare att händelseförloppet var sannolikt och så pass beräkneligt att en olycka var att 
räkna med, varför ett adekvat orsakssamband ansågs föreligga. 

Däremot ansåg Nordenson att nioåringen inte kunde bli skadeståndsansvarig för 
andra skador än de som innebar ett förverkligande av någon av de speciella risker vil-
ket föranlett att hans handlande bedömts som vållande. Bakom denna kryptiska for-
mulering döljer sig de risker som uppstod till följd av överlämnandet av pumpen till 
sexåringen, inte riskerna som uppstod då denna bad en äldre kamrat om hjälp att få 
loss korken. Sexåringens skada uppkom således inte på grund av nioåringens beteen-
de. Detta innebar att nioåringen inte kunde anses vara vållande till olyckan och där-
för inte heller var ersättningsskyldig.  

Två grundläggande förutsättningar anses vara nödvändiga för att bli skadeståndsskyl-
dig på grund av eget vållande. För det första att den ansvarige skall ha företagit en 
handling eller underlåtit att företaga viss handling och därigenom överträtt eller åsi-
dosatt en av rättsordningen upprätthållen handlings- eller beteendenorm. Den andra 
förutsättningen är att det skall föreligga adekvat kausalitet mellan handlingen eller 
underlåtenheten och skadan. Nordenson hänvisade vidare till doktrinen där ytterliga-
re förutsättningar finns. I doktrin finns det vid sidan av dessa förutsättningar ett krav 
att skadan skall ha drabbat ett intresse som den åsidosatta handlingsnormen avser att 
skydda.89 

Resonemanget ”skyddat intresse” har oftast begränsats till en överträdelse av lag eller 
författning, men resonemang kring ”faran” finns även i praxis, då i samband när en 
fara av annan art realiseras. Att det skulle föreligga någon skillnad mellan handlings-
normer som har meddelats i lag och oskrivna aktsamhetsnormer menade Nordenson 
var missvisande. Han ansåg att normer, trots att de inte är lagstadgade, är lika fullvär-
diga delar av rättsordningen som en på förhand lagfast norm. Vidare att det är av en 
                                                
88 Ulf Nordenson har bland annat varit medförfattare till den utredning som låg till grund för TSL och 

även skrivit kommentaren till denna. Han har även varit ordförande för ansvarsnämnden i 18 år. 

89 Med detta avses Nordensons egna bidrag till doktrin samt Skadeståndsrätt av Jan Hellner. 
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ren tillfällighet som en viss handlingsnorm har blivit lagfast eller att den existerar som 
en allmänt godtagen regel. 

Nordenson ogillade skadeståndstalan på grund av att skadan inte innebar ett realise-
rande av de risker som ansågs förbundna med nioåringens oaktsamhet att låna ut 
pumpen. Olyckan låg utanför handlingsnormens skyddsområde. Om däremot sexår-
ingen själv hade utfört handlingen som ledde till att korken flög i ögat hade nioåring-
en blivit skadeståndsskyldig, eftersom skadan då varit av det slag som den uppställda 
handlingsnormen avsåg att förebygga. Den avsedda skyddsnormen anses således vara 
en omständighet som begränsar skadeståndsskyldigheten. Normskyddsprövningen är 
ett komplement till kausalitets- och adekvansbedömningen. 

Avgörandet blev banbrytande för etableringen av normskyddsläran i Sverige90 och 
dess prejudicerande verkan konstateras även av Nordenson: ”att det nu aktuella fallet 
lämpar sig enligt min mening väl att ta till utgångspunkt för att illustrera önskvärdheten, 
för att inte säga behovet av att hålla isär aktsamhets- och adekvansbedömningen, å ena si-
dan, samt frågan om den tillämpliga handlingsnormens skyddsfång, å andra sidan”.91  

 

                                                
90 Hellner & Johansson,  Skadeståndsrätt, s.212. 

91 NJA 1976 s.458, s.467. 
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6 Sambandsbevisningen vid Whiplash  

6.1 Inledning 
Två frågor av intresse vid sambandsbedömningen är om det kan finnas alternativa 
möjligheter som kan förklara ett visst händelseförlopp eller om förloppet kan bero på 
konkurrerande skadeorsaker. I och med dessa frågor aktualiseras vem som har bevis-
bördan och hur detta krav ser ut i tvistemål rörande Whiplashskador. Detta är även 
av intresse för preskriptionsfrågan för att skapa en bakgrund till när den skadade skall 
anses få kännedom om att ett orsakssamband råder mellan olyckstillfället och den 
skadelidandes besvär. Något som senare avsnitt kommer illustrera och är av central 
betydelse för när preskriptionsfristen anses börja löpa. 

6.2 Alternativa möjligheter 
Med alternativa möjligheter avses att en skada har inträffat på annat sätt än vad den 
skadelidande har gjort gällande. För att se hur denna bevisfråga bedöms får man stu-
dera den praxis som etablerats av HD.  

I NJA 1993 s.764 fann HD att det räcker med att den part som har bevisbördan gör 
klart mera sannolikt att ett visst förhållande råder. I fallet var det frågan om en av 
försäkringsbolaget förd regresstalan där försäkringsbolaget gjorde gällande att skada 
på en fastighet uppstått till följd av att vatten trängt upp ur det kommunala spillvat-
tensystemet. Försäkringsbolaget hade bevisbördan för detta orsaksförhållandet men 
HD fann att beviskravet kunde sättas förhållandevis lågt:  

”Ett något lägre beviskrav än eljest har därvid uppställts i fall då särskilda svårigheter an-
setts föreligga att framlägga en fullständig bevisning om att andra skadeorsaker varit ute-
slutna. Kravet har härvid i vissa fall formulerats så att det i betraktande av samtliga om-
ständigheter skall framstå som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den 
skadelidande påstått än att något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat ut-
gjort skadeorsaken”.92 

Ett problem med denna framställning som Hellner noterar är att det måste råda en 
”klar” sannolikhetsövervikt. Detta kan exemplifieras av att två faktorer skulle kunna 
utgöra den nödvändiga betingelsen för en inträffad skada men det inte kan bevisas 
vilken av faktorerna som är den klart övervägande orsaken till ett förlopp. Enligt 
Hellner är det då osäkert om orsaksförhållandet är styrkt för någon av dem eller för 
dem båda.93 

                                                
92 NJA 1993 s. 775. 

93 Hellner  & Johansson,  Skadeståndsrätt s.202. 
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6.3  Konkurrerande orsaksmöjligheter 
Konkurrerande skadeorsaker är ett uttryck som ligger nära uttrycket alternativa möj-
ligheter, men där det istället för att påstå att skadan kan ha orsakats på något annat 
sätt konstateras att det föreligger flera tillräckliga betingelser som kan ha orsakat ska-
dan eller del av skadan. Hellner konstaterar att om två händelser kan medföra samma 
skada, så måste det först konstateras om båda händelserna är vållande till skadan, obe-
roende av varandra. Inom skadeståndsrätten så skulle detta innebära att båda skade-
vållarna skulle kunna dömas till skadestånd då det skulle vara orimligt att båda skade-
vållarna skulle undgå ansvar därför att den andra skulle kunna ha orsakat skadan.94 

Andra aspekter av konkurrerande orsaksmöjligheter som är av intresse är när två 
handlingar tillsammans orsakat ett visst händelseförlopp och det inte är möjligt att 
urskilja vilken handling som orsakat vilken del av skadan. Av intresse för denna upp-
sats är när två händelseförlopp delvis samverkar, delvis är skilda från varandra men 
följderna inte kan särskiljas, något som ofta är fallet vid Whiplashskador (se avsnitt 
8.3.1). 

En sådan situation exemplifieras i praxis, till exempel i NJA 1992 s.740 (II) där det var 
fråga om ersättning skulle utgå för såväl misshandel som depression som visade sig i 
nära anslutning till misshandeln. Svarande hävdade att kärandes tidigare sociala situa-
tion, som omfattade alkoholism, hade föranlett depressionen, inte den misshandel 
som han utsatt käranden för. Misshandeln hade skett i oktober 1989 och kärande 
hade i maj 1990 sökt psykiatrisk hjälp för sin depression. HD fann i sin bedömning 
att det förelåg ”överväldigande sannolikhet” 95 att misshandel orsakat kärandes påföl-
jande psykiatriska besvär. 

Vidare framgår det av rättspraxis att när det föreligger självständiga konkurrerande 
skadeverkningar, så får skadevållaren ta den skadelidande som han finner denne. 
Denna princip etablerades redan år 1961 i svensk rättpraxis. Den kärande i NJA 1961 
s.473, R, hade redan innan han råkade ut för den olycka som var orsak till tvisten, 
degenerativa förändringar i ryggen. Dessa gjorde att läkeprocessen tog längre tid än 
normalt. Svarande, N, hävdade att han inte skulle vara ersättningsskyldig för förlorad 
arbetsinkomst i den mån som detta berodde på de sjukliga förändringarna i R: s rygg. 
KM: et fann att N var tvungen att ersätta R för hela den tid som han varit arbets-
oförmögen, oavsett om förändringarna i ryggen förlängt läkningsprocessen eller inte. 
I ett senare avgörande från år 1992 använde sig HD av samma princip att den som or-
sakar skadan får ta den skadelidande som han finner honom. I NJA 1992 s.740 (I) in-
nebar det att en tidigare ådragen ryggskada inte kunde läggas till grund för en sänk-
ning av skadeståndsersättningen som svarande hade yrkat.  

HD: s bedömning om hur skador skall delas upp klargjordes i NJA 1969 s.311. Här 
var det fråga om en bilolycka där den skadeorsakade hävdade att den skada som 
kärande råkat ut för berodde på tidigare hjärnskador. HD slog fast att trafikolyckan 
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medverkat till kärandes arbetsoförmögenhet och att det saknades tillräckligt stöd för 
att anta att den skadelidandes arbetsoförmögenhet berodde på något annat än trafik-
olyckan. Kärande var berättigad till full ersättning för förlusten av sin arbetsförmåga. 
HD utredde de konkurrerande skadeorsakerna och bedömde om de var för sig kunde 
förklara den skadelidandes arbetsoförmögenhet. Det konstaterades att bilolyckan var 
en tillräcklig orsak för den skadedrabbades arbetsoförmögenhet. Däremot kom HD 
fram till att en gammal hjärnskada kunde ha varit orsaken till kärandes arbetsoförmå-
ga. Men då detta inte var tillräckligt tydligt gick de på linjen att det var bilolyckan 
som var orsaken till arbetsoförmögenheten.  

RH 2001:51 illustrerar hur frågorna om beviskrav och bevisbördan har bedöms i 
praxis. Målet handlade om konkurrerande skadeorsaker i samband med en trafik-
olycka, och där det framkom att det är försäkringstagaren som har bevisbördan. I 
Whiplashmål verkar huvudregeln vara att det är den skadelidande som har att bevisa 
att ett visst orsakssamband råder. HovR: n har dock i sin bedömning funnit att be-
viskravet skall sättas lägre än vad som gäller i dispositiva tvistemål. 

Alternativa möjligheter och konkurrerande skadeorsaker är två uttryck som försäk-
ringsgivare ofta försöker använda sig av för att vissa på att Whiplashskadan grundar 
sig på annat än trafikolyckan. Den komplexa skadebilden som den Whiplashskadade 
dessutom ofta uppvisar, gör det svårt att objektivt fastställa när den skadelidande skall 
anses ha fått kännedom om skadan och preskriptionsfristen ska börja löpa.  

6.4 Läkarens roll 
Något som den skadelidande måste ha i åtanke när Whiplashskada befaras och denne 
uppsöker läkare är att så långt det är möjligt, få omfattande dokumentation. Den me-
dicinska bedömningen som består av journalutdrag, intyg från behandlande läkare, 
specialister etc. utgör underlag för försäkringsgivares medicinska rådgivare att grunda 
sitt utlåtande på.96 Det är därför av vikt att den skadelidande ser till att det i doku-
mentationen tydligt framgår vilka besvär den skadadelidande har. Den medicinska 
rådgivaren träffar sällan den skadelidande utan gör sin bedömning utifrån det medi-
cinska underlaget, detta i syfte att säkerställa sin objektivitet.97 Det samma gäller för 
de läkare som är knutna till TSN. De föregående nämnda är således en förklaring till 
att den behandlande läkaren och den försäkringsmedicinska rådgivaren har skilda 
uppfattningar om skadans uppkomst och dess omfattning. Den behandlande läkaren 
skall i sin bedömning ha färgats av den uppfattning som den skadelidande har.98 Ytter-
ligare en förklaring till att läkarna har skilda uppfattningar i Whiplashfrågor är det 
faktum att symtomen är subjektiva. Den smärta som den skadelidande upplever kan 
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inte dokumenteras på samma sätt som till exempel ett brutet ben kan göras.99 Att 
symtomen på Whiplash är många, diffusa och subjektiva gör även att det kan vara 
svårt för läkaren att ställa rätt diagnos.100 Röntgenundersökningar av den skadelidan-
de är i många fall resultatlösa.101 

I tvistemål (T) 2891-99 illustrerades vilka meningsskiljaktigheter det kan finnas mel-
lan den behandlande läkaren och försäkringsgivarens medicinska rådgivare. I målet 
hade kärande S, varit verksam som diamantborrare sedan år 1972. S råkade ut för en 
olycka i februari 1993 och har sedan dess inte kunnat arbeta utan varit sjukpensione-
rad. S har dock haft ryggbesvär redan innan olyckan inträffade. Efter olyckan yrkade 
S försäkringsersättning men hans anspråk bestreds av försäkringsgivaren. En av de 
frågor som domstolen således hade att bedöma var om det förelåg något orsakssam-
band mellan olyckan och kärandens kroniska besvär. En fråga som krävde att medi-
cinskt sakkunniga konsulterades.  

HD uttalade att trots att försäkringsgivarens medicinska rådgivare inte träffat den 
skadelidande, utan grundade sin uppfattning på skriftligt material, främst journalan-
teckningar, fanns ingen anledning att sätta den behandlande läkarens uppfattning 
framför den medicinska rådgivarens. HD fäste således ingen större vikt vid att den 
behandlande läkaren träffat den skadelidande. Om däremot någon av läkarna hade en 
speciell kompetens på det ifrågavarande området, ansågs det naturligt att fästa särskild 
vikt vid dennes bedömning. Vad som ytterst avgjorde frågan var emellertid vilka skäl 
respektive läkare åberopande för sina slutsatser. Journalanteckningarna från tidigare 
besök hos läkare var betydelsefulla, då dessa utgjorde ett viktigt underlag för bedöm-
ningen av hur patientens tidigare svagheter kunde komma att påverka de symtom 
som visade sig efter försäkringsfallet. Tidigare uppgifter och anteckningar har inte 
heller gjorts i det aktuella försäkringsärendet. Vad som generellt sett talar emot jour-
nalanteckningar är att de kan vara belastade med viss osäkerhet då läkaren kunde ha 
överbetonat vad patienten sagt eller missuppfattat denna. Vidare kan det uppstå ett 
visst dröjsmål mellan patientbesöket och upprättandet av journalanteckningen. Fanns 
det flera journalanteckningar med likartat innehåll ansågs det dock att de borde få ett 
starkt bevisvärde. 

I målet grundade den medicinska rådgivaren sin bedömning på olika journalanteck-
ningar om att den skadelidande i sitt arbete utsatts för belastning och o-ergonomiska 
arbetsställningar som redan innan olyckan medfört skadlig inverkan på axlar och 
rygg. Uppgiften att den skadelidande innan olyckan lämnat en anmälan om arbets-
skada ledde till att den medicinska rådgivaren drog slutsatsen att den skadelidande re-
dan innan olyckan inträffade var på väg att utveckla de symtom som han nu led av, 
och att han oavsett olyckan skulle ha befunnit sig i samma läge. Den behandlande lä-
karen hade genom sina undersökningar av patienten kommit till slutsatsen att över-
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vägande skäl tydde på att den skadelidandes svåra, invalidiserande smärttillstånd upp-
kom i samband med olyckan i februari 1993 och att om det inte varit för det olyckan 
så hade den skadelidande varit fullt frisk. 

Journalanteckningarna och övrig utredning visade att den skadelidande haft vissa 
ryggproblem redan innan olyckan men att dessa besvär inte varit så svåra att han varit 
sjukskriven. Efter olyckan uppkom en akut försämring som accelererat och lett fram 
till det nuvarande tillståndet. Det är ovisst om den skadelidande skulle ha varit arbets-
för om olyckan inte hade inträffat men HD ansåg det vara mer sannolikt att hans nu-
varande ryggbesvär vållades av olyckan än att det skulle vara fråga om besvär som ut-
vecklats oberoende av olyckan. 

När det gäller läkarnas roll vid bedömningen av orsakssambandet mellan skada och 
olycka är journalanteckningarna som påvisades i det ovanstående av stor vikt. Genom 
att samma läkare konsulteras av den skadelidande säkerställs kontinuiteten i journal-
anteckningarna. Ytterligare en fördel med detta är att den intimitet som kan uppstå 
mellan läkare och patient kan även ge upphov till att oklarheter undviks, då patienten 
och läkaren förstår varandras sätt att uttrycka sig. Generellt sett är nackdelen med 
detta förhållande att läkaren kan påverkas av sin patient och vid brist av objektiva 
fynd låta sig påverkas av den skadelidandes syn på skadan och vad som orsakade den. 
102 Denna osäkerhet i journalanteckningarna skulle kunna motverkas genom att ytter-
ligare läkare förutom den behandlande läkaren konsulteras i fall där Whiplash miss-
tänks. Ett utomordentligt val skulle då vara en medicinsk expert på området eftersom 
dennes utlåtande väger tyngre eller en läkare som med stor erfarenhet vid att behand-
la skador av denna sort och bättre kan formulera sina slutsatser. Flera journalanteck-
ningar med lika bedömning är ur ett bevisrättsligt hänseende starkare men rättfärdi-
gar inte den ekonomiska kostnaden för den skadelidande. 

Något som är viktigt att tänka för den skadelidande i samband med olycksfallet är att 
om den skadelidande inte har haft besvär innan olyckan, så skall denne se till att tyd-
ligt göra detta klart för försäkringsgivaren, sin advokat och domstolen när försäk-
ringsgivaren vill framhäva konkurrerande orsaker i sammanhanget. Har den skadeli-
dande inte haft besvär tidigare, skall denne inte helt plötsligt kunna tyngas ner av på-
stådda konkurrerande skadeorsaker som åldersförändringar eller arbetsskador bara 
för att den skadelidande är i en åldersmässig farozon för detta. 

6.5 Praxis 
50 % av de fall som TSN lämnar yttranden i är Whiplashrelaterade, något som visar 
Whiplashskadans aktualitet. Frågor som rör denna typ av skada gör att är svårt att få 
förutsägbarhet när det gäller beviskraven. Sannolikheten för orsakssambandet mins-
kas om den skadelidande inte har några besvär direkt efter olyckan eller om en längre 
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tid förflyter innan några besvär manifesterar sig.103 Genomgående så har beviskravet 
som stipulerades i NJA 1977 s.176 använts i mål om sambandsbedömning. I fallet 
kom HD fram till att det i mål om utomobligatoriskt skadestånd ofta råder en tvist 
om vad som orsakat den aktuella skadan. HD fann även att i sådana fall är det svårt 
att åstadkomma full bevisning. Därför skall beviskravet sättas så att det:  

”vid beaktande av samtliga i målet förekommande omständigheter framstår som klart 
mera sannolikt att  orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att något av 
de sakförhållanden som hans motpart åberopat har utgjort skadeorsaken, bör den skadeli-
dandes påstående om händelseförloppet läggas till grund för domstolens avgörande.” 104 

Ett avgörande från HovR (RH 2000:65) visar hur svårt det kan vara för domstolarna 
att göra en sambandsbedömning. 

J var i november 1991 involverad i en trafikolycka varvid han drabbades av besvär av 
WAD liknande karaktär, till exempel domningar och stickningar i händer och fing-
rar. Under åren efter olyckan hade J kontinuerligt blivit sämre i nacke, rygg och axlar 
och yrkade därför ersättning för medicinskt invaliditet från Trafikförsäkringsföre-
ningen (föreningen) uppgående till 15 %. Föreningen bestred käromålet på grund av 
att invaliditeten inte ansågs vara hänförlig till Whiplashskadan. 

I utvecklingen av sin talan har J i TR uppgivit att orsaken till att han inte insåg att ett 
samband mellan olyckan och besvären förelåg var bristen på information som förelåg 
vid olyckstillfället. Det var först i samband med att han uppsökte läkare för de tillta-
gande besvären som J i juni 1997 insåg att besvären kunde härröras till trafikolyckan. 
J har från denna tidpunkt intyg från en överläkare A i ortopedi, där det konstateras 
att det föreligger ett samband mellan besvären och trafikolyckan. J har även ett intyg 
från en smärtläkare T som uttalat att det med överväldigande sannolikhet förelåg ett 
orsakssamband mellan besvären och trafikolyckan. 

Föreningen hävdade att J redan innan trafikolyckan haft degenerativa förändringar i 
ryggen till följd av tungt byggnadsarbete. Föreningen anförde utredning av en sak-
kunnigläkare N i neurologi och psykiatri, som vid tre tillfällen yttrat sig i samband 
med olyckan utan att finna några samband mellan besvären och trafikolyckan. Även 
sakkunnigläkare T2 har företagit en utredning för att bestämma den medicinska inva-
liditeten. Utlåtandet från TSN: s sakkunnigläkare, L, konstaterade även att det före-
låg konkurrerande skadeorsaker i form av degenerativa förändringar i halsryggen.  

TR: n gjorde inledningsvis bedömningen att skadelidande har bevisbördan. I samband 
med NJA 1977 s.176 fann TR att det räcker med ett beviskrav där J gör klart mer 
sannolikt att besvären har orsakats av trafikolyckan. TR konstaterade vidare att de 
har att ta ställning till frågan om Whiplashskadan utgör en nödvändig betingelse för 
besvären. TR fann att J, gjort ett mycket trovärdig intryck, och lämnat en rimlig för-
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klaring till varför besvären förvärras efter Whiplashskadan. TR biföll därför käromå-
let. Domskälen grundade sig vidare på vad som uppgetts av smärtläkaren T, nämligen 
att de degenerativa förändringarna måste ha funnits innan olyckan och att olyckan 
föranledde J: s besvär. Enligt smärtläkare T uppstår inte sådana förändringar momen-
tant vid en kollision, varvid Whiplashskadan skulle ha utlösts av trafikolyckan. 

HovR ändrade TR: s dom, och satte större tilltro till den uppfattning som presente-
rades av sakkunnigläkarna och konstaterade att det inte var troligt att besvär som 
manifesterade sig lång tid efter olyckan härrör från denna. HovR fann därför att det 
inte med fog kunde påstås vara bevisat att det var klart mera sannolikt att det förelåg 
ett samband mellan de skador som J fick vid trafikolyckan och hans besvär än att be-
svären skulle kunna ha en annan förklaring. 

Målet illustrerar hur pass svårt det är för domstolarna att göra en enhetlig bedöm-
ning. Vi anser att både TR och HovR till stor del bygger sina domskäl på den medi-
cinska bedömningen. TR verkar ha satt större tilltro till J: s egna uppgifter om besvä-
ren, medan HovR i sina domskäl konstaterat att sakkunnigläkare har specialistkom-
petens inom neurologi, lång klinisk erfarenhet på området och dessutom försäk-
ringsmedicinska kunskaper. Målet illustrerar även att en Whiplashskada kan ha flera 
nödvändiga betingelser. Förutom trafikolyckan kan tungt arbete såväl som arbets-
ställningar utgöra en nödvändig betingelse för Whiplashskadan. Hellner har i det 
ovanstående (se avsnitt 6.2) formulerat att det är osäkert om orsaksförhållandet är 
styrkt för någon av betingelserna eller för dem alla. Att försäkringsgivarna yrkar 
konkurrerande skadeorsaker kan verka konstigt då det i NJA 1961 s.473 slagits fast 
att den skadelidanade får ta de skadande som han finner denna. En princip som inte 
verkar tillämpas när försäkringsgivarna är part i mål. 
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7 Preskription 

7.1 Inledning 
I detta kapitel kommer PreskL och lagens paragrafer som är centrala för framställ-
ningen att presenteras. Då uttrycket allmän preskription används i framställningen är 
det reglerna i PreskL som avses. Med specialpreskription avses alla andra bestämmel-
ser om preskription i andra lagar förutom PreskL. Orsaken till att speciella bestäm-
melser ansetts nödvändiga är att det rör sig om avtalsgrundande prestationsutbyten el-
ler om verksamheter som bedöms som speciellt farliga. Specialpreskription kan vidare 
delas in i svag och stark preskription. Svag preskription har den innebörd att pre-
skriptionsfristen avbryts genom en enkel påminnelse om förhållandet som råder mel-
lan parterna. Med stark preskription menas att det krävs att en part vidtar rättsliga 
åtgärder för att avbryta preskriptionsfristen.105 

Först skall dock redogöras för vad som menas med begreppet preskription. I doktri-
nen är det framförallt kommentaren skriven av Jan Forsström, föredragande till 
PreskL, och Stefan Lindskogs106 ”Preskription” som används. Lindskog och Fors-
ström är två av de ledande auktoriteterna på området. 

Svenska Akademins ordlista definierar preskription som förhållandet till en viss rät-
tighet och i synnerhet då utgången av denna. Lindskog, konstater inledningsvis i sin 
bok, Preskription, att den nya PreskL inte klarlagt rättsreglerna på området utan sna-
rare gjort rättsläget mera oklart. Hans slutsats av detta är att i situationer där lagen 
inte ger någon ledning, att man får använda sig av typfallsmetoden. Metoden innebär 
att olika intressen och argument vägs mot varandra, och den lämpligaste lösningen 
från ett helhetsperspektiv får utgöra rättsregeln för det genomsnittliga fallet.  

Effekten av preskription är att borgenären går miste om sitt anspråk och att gäldenä-
ren befrias från sin förpliktelse. Det är denna risk för preskription som är avsedd att 
se till att borgenären tillvaratar sin rätt. En annan effekt av preskriptionsinstitutet är 
den så kallade bevarandeeffekten, att borgenären spar den bevisning som krävs för att 
bevisa ett visst faktum under en längre tidsperiod. 

Med borgenärsintresset menas det faktum att borgenären har ett självklart intresse av 
att bevara sin materiella rätt, att kunna kräva sin fordran. Preskription i detta avseen-
de skulle med andra ord vara en följd av borgenärens försummelse. Lindskog menar 
att det ofta framhålls att då en fordran preskriberas att det kan anses vara ett tecken 
(indicium) på att borgenärens fordran saknar fog. En preskription bör inte inträffa på 
ett oväntat sätt. Borgenärsintresset anses även ha den funktionen att det gör det möj-
ligt för borgenären att tillvarata sin rätt på ett sätt som inte är för honom onödigt 
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svårt och att det skall vara enkelt för borgenären att åstadkomma ett preskriptionsav-
brott. 

Med klargörandeintresset avses det faktum att det kan vara av intresse för båda parter 
att klargöra vad som gäller ur ett preskriptionsmässigt avseende. Exempelvis om en 
borgenär har för avsikt att göra fordringen gällande då en längre tid förflutit utan att 
fordringens innebörd klarlagts. Ett klargörande intresse för gäldenären skulle exem-
pelvis kunna vara att göra klart för sig om borgenären har tänkt göra sin fordran gäl-
lande, så att han kan vidta de dispositioner som är nödvändiga för att kunna infria 
den förpliktelse som är associerad med fordran. Lindskog beskriver även en situation 
där det bevismässigt kan vara av intresse för gäldenären att få klart för sig vad som 
gäller, då det finns en risk att bevisningen som utgörs av annat än skriftliga handling-
ar blir svagare ur bevishänseende ju längre tid som går. 

Nära sammankopplat med preskriptionsinstitutet är frågor om bevisbördan. Pre-
skriptionens funktion i detta sammanhang är då att se till att de bevis som företas in-
för en domstol har ett tillräckligt starkt bevisvärde för att kunna klargöra om ett visst 
förhållande råder. Preskriptionen skulle då se till att de bevis som framläggs är för 
gamla eller för svaga. Lindskog framhåller att bevismedel i allmänhet blir svagare med 
tiden. Preskriptionens funktion brukar i dessa sammanhang kallas bevisbegränsnings-
funktionen. Att den allmänna preskriptionen är tio år underlättar bevisbördan på så 
sätt att domstolen har möjlighet att anpassa sin bedömning av bevis enligt det faktum 
om ett visst förhållande är preskriberat eller inte. Till exempel att domstolen inte be-
dömer ett anspråk på betalning på en faktura då mer än tio år förflutit sedan ansprå-
ket skulle ha gjorts gällande. 

Nära sammankopplat med denna funktion är anpassningsfunktionen. Med detta avses 
att preskriptionsinstitutet hjälper till att anpassa bevisbördereglerna till hur situatio-
nen ser ut rent tidsmässigt. Från en samhällsekonomisk utgångspunkt är preskription 
av betydelse då det ser till att skuldförehavanden mellan medborgare inte förblir 
ouppklarade. Lindskog uttrycker det så: ”… att det från det allmännas sida föreligger ett 
intresse av en snar avveckling av förfallna skulder”.107 Denna avvecklingfunktion hos 
preskription sätter då en yttersta gräns för när en skuld eller ett anspråk kan göras 
gällande. Avvecklingsfunktionen har sin största betydelse i fall där det råder oklara 
förhållanden, till exempel Whiplash.108 

Sammanfattningsvis kan sägas att preskription tjänar till att säkerställa säkerhet, 
trygghet och ekonomin i rättslivet.109 
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7.2 Preskriptionslagen (1981:130)  
”1 § Denna lag gäller ifråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av 
vad som är särskilt föreskrivet.” 

PreskL kom till 1981. Enligt förarbeten är PreskL: s tillämpningsområde alla slags 
fordringar. I detta begrepp inkluderas pengar, varor, tjänster, och andra förpliktelser. 
Fordringsbegreppet inbegriper dock inte sakrättsliga anspråk såsom rätt till pant eller 
nyttjande. Begreppet avser inte heller rättigheter som är av obligationsrättslig karak-
tär, till exempel arvsrätt eller upphovsrätt. Observera att uttrycket är tillämpligt på 
obligationsrättsliga anspråk som grundar sig på en sådan rättighet.110 Lindskogs upp-
fattning är att PreskL kan tillämpas på individuella anspråk som har en bestämd 
adressat och där förpliktelsen upphör då gäldenären infriar sin förpliktelse.111 När det 
gäller frågan om Lex Generalis gentemot Lex Specialis kommenteras det i propositio-
nen på så sätt att föredraganden slår fast att det i detta avseende inte finns några skäl 
att frångå de allmänna principerna om att speciallagstiftning går före generell lagstift-
ning av preskriptionsrättslig karaktär. Detta framgår även av formuleringen i första 
paragrafen ”i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet”. När det i en 
speciallagstiftning, till exempel FAL och TSL, finns en preskriptionstid som är korta-
re än den som finns stadgad i PreskL skall preskriptionstiden i speciallagstiftningen 
gälla. Detta är dock en regel med undantag. I lagstiftning där preskription inte be-
handlas uttömmande kan de allmänna reglerna av preskription fylla ut frågor som 
inte besvaras av speciallagstiftningen. 112 

7.2.1 Preskriptionens längd 
”2 § En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dess-
förinnan. 

Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en 
vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har 
tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran 
mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskrip-
tionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. För fordran 
på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande.”  

Problemet som aktualiseras i denna paragraf är vad som avses med uttrycket tillkoms-
ten. Uttrycket tillkomsten kan likt kännedomsrekvisitet i 31 § TSL uppfattas tvety-
digt. En fordran kan till exempel tillkomma stegvis, så kallade villkorade fordringar. 
Fordran skall dock om den bygger på ett avtal anses vara tillkommen vid tiden för 
avtalets ingående. Vid villkorade fordringar skall preskriptionstiden även i detta avse-

                                                
110 Prop. 1979/80:119, s.88. 

111 Lindskog,  Preskription, s.73. 

112 Prop. 1979/80:119, s.83. 
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ende anses löpa från det att avtalet ingicks.113 En uppfattning som Lindskog redovisar 
är att detta bör kunna åsidosättas när vägande skäl talar för det. Exempelvis nämns 
när det råder ett närstående förhållande mellan borgenären och gäldenären. I detta fall 
kan det vara av intresse för gäldenären att se till att hans skuld till borgenären pre-
skriberas. Här skulle således preskriptionstiden förskjutas till den dag då denna intres-
segemenskap upphör.114 I övrigt är Lindskog av den uppfattningen att preskriptions-
fristen börjar löpa i samband med det första rättsfaktumets uppkomst, då detta ligger 
mest i linje med lagtextens utformning och bevisbegränsningsfunktionen hos pre-
skriptionsinstitutet.115  

Ur skadeståndssynpunkt innebär detta att preskriptionstiden räknas från när den 
skadegörande handlingen inträffar. I förarbetena till lagen konstateras också mycket 
riktigt att detta kan utgöra ett problem vid skador som visar sig lång tid efter den 
skadegörande handlingen. Föredraganden konstaterar: 

”Däremot kan det behövas en särskilt lång preskriptionstid beträffande vissa slag av ska-
deståndsfordringar. Det gäller framför allt ersättningsanspråk på sådana områden där det 
typiskt sett föreligger en risk för fördröjda skador. Som framgår av vad jag nyss har sagt 
finns det redan nu en del specialbestämmelser som gör det möjligt att kräva ut skadestånd 
eller få annan skadeersättning efter lång tid. Frågan i vad mån det därutöver behövs spe-
cialregler på olika områden bör inte behandlas i detta sammanhang.”116 

Lindskogs uppfattning i frågan är att antingen släpps tillkomstrekvisitet eller så börjar 
preskriptionstiden löpa från den tidpunkt då gäldenären blir aktivlegitimerad för 
fordringen.117 

Ett syfte med den nya PreskL var att förkorta preskriptionstiden för fordringar som 
näringsidkare hade gentemot konsumenter på varor avsedda för enskilt bruk, till ex-
empel hushållsartiklar. Det ansågs inte brukligt att ha en preskriptionsfrist på tio år 
gentemot konsumenter.118 Lagstiftningen skulle närmast ha en avvecklande funktion. 
Preskriptionstiden bestämdes till tre år. 

7.2.2 Preskriptionsavbrott 
”5 § Preskription avbryts genom att  

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen 
på annat sätt gentemot borgenären, 

                                                
113 Forsström, Preskription av fordringar, s.26. 

114 Lindskog, Preskription, s.412. 

115 Lindskog, Preskription, s.363. 

116 Prop. 1979/80:119, s.49. 

117 Lindskog, Preskription, s.378. 

118 Prop. 1979/1980: 119, s.1. 
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2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenä-
ren eller 

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot 
gäldenären vid domstol, hos exekutiv myndighet eller i skiljeförfarande, konkursförfaran-
de eller förhandling om offentligt ackord.” 

 
Preskriptionsbrott under punkt ett kan åstadkommas både genom muntligt och kon-
kludent handlande. Med konkludent handlande avses att ett erkännande kommer till 
uttryck genom en aktivitet.119  
 
Under punkt två så sker ett preskriptionsbrott först när borgenären fått en skrivelse 
från gäldenären. Att borgenären skickat iväg en skrivelse i syfte att åstadkomma pre-
skriptionsbrott är alltså inte tillräckligt.120 Det krävs att skrivelsen kommit gäldenä-
ren till handa.  Bevisbördan ligger på gäldenären som har att bevisa att kravet kommit 
borgenären tillhanda.121För att säkerställa att preskriptionsbrott åstadkommits i 
ovanstående situation krävs det således att gäldenären avskickat ett rekommenderat 
brev. 

En intressant aspekt av detta är att det genom praxis slagits fast att ett erkännande 
från försäkringsgivaren om att rätt till ersättning existerar, har samma innebörd som 
om att talan har blivit väckt. 122Detta är av intresse då det i praxis (NJA 1999 s.232) 
har slagits fast att om försäkringsgivaren sänder ett sådant meddelande till försäk-
ringstagaren måste det klart framgå redan i detta meddelande om försäkringsgivaren 
vill göra specialpreskription gällande. Att försäkringsbolagen vill hävda att specialpre-
skription är tillämplig enligt till exempel TSL skulle medföra att preskriptionstiden 
begränsas till tre år. Något som är i försäkringsbolagens intresse för att slutreglera 
ärendet. Om försäkringsbolaget således inte nämner specialpreskription i det första 
meddelandet kan de sedan inte heller komma och göra gällande att frågan skall be-
dömes enligt reglerna om specialpreskription. 123 

Under punkt tre är det värt att notera att preskriptionsavbrott bara anses ske om 
borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, exekutiv myndighet, skiljeför-
farande, eller vid förhandling om offentligt ackord.  

Bestämmelserna om hur preskription avbryts är tvingande enligt 12 § PreskL och av-
tal som strider mot detta är ogiltiga.  

                                                
119 Lindskog, Preskription, s.222. 

120 Prop. 1979/80:119, s.96. 

121 NJA 1996 s.809. 

122 Nordgård, Preskription i försäkringsavtalsrätten, NFT 2002;1 s. 45. 

123 NJA 1999 s.232. 
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”Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på 
annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt. Detsamma gäller avtal om längre pre-
skriptionstid än tre år för en fordran som avses i 2 § andra stycket.” 

Dock finns det ingen bestämmelse som förbjuder att det avtalats om kortare preskrip-
tionstid än den som föreskrivs i PreskL. Om denna avtalade tid är orimligt kort kan 
den dock troligtvis angripas med stöd av 36 § Avtalslagen.124 

 

 

                                                
124 Forsström,  Preskription av fordringar, s. 73. 
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8 Preskription enligt Trafikskadelagen 

8.1 Inledning 
Detta kapitel inleds med att avhandla preskriptionsbestämmelsen i FAL, då FAL har 
stått som förebild till TSL: s preskriptionsbestämmelser. Reglerna om preskription 
har framförallt utvecklats i praxis och i doktrin och beskrivs ingående. Efter detta in-
ledande avsnitt behandlas TSL, och lagens preskriptionsbestämmelse i 31 § som i lik-
het med 29 § FAL utgör Lex Specialis i förhållande till PreskL. Även här har praxis 
och doktrin varit avgörande för utvecklingen. Rättsfallen återges i fler instanser för 
att visa vilken skillnad som förelåg när preskriptionsfristen skulle ha ansetts börja 
löpa. 

8.2 Försäkringsavtalslagen (1927:77) 
Lagen tillämpas på försäkringsavtal meddelade av bolag som driver en försäkringsrö-
relse men med undantag från särskilda försäkringar som exempelvis berör trafikska-
dor eller patientskador.125 Lagen är ålderdomlig, den kom till redan år 1927. Preskrip-
tionsbestämmelsen i 29 § FAL lyder som följer: 

”Den, som vill bevaka fordringsrätt på grund av försäkringsavtal, skall i laga ordning 
anhängiggöra sin talan inom tre år från det han fick kännedom om att fordringen kunde 
göras gällande samt i varje fall inom tio år från det sådant tidigast kunnat ske. Underlåtes 
det, vare fordringsägaren sin rätt förlustig. Har sådan fordran kommit under dispaschörs 
behandling, vare så ansett som om den blivit genom talan bevakad.” 

8.2.1  FAL i doktrinen 
Kännedomsrekvisitet i 29 § har varit föremål för diskussion. Skall preskriptions-
fristen anses börja löpa när den skadelidande fått kännedom om att han kan föra en 
fastställelsetalan angående försäkringsanspråk eller när han kan föra en fullgörelseta-
lan? Skillnaden är att en fullgörelsetalan avser ett förhållande där ena parten är för-
pliktigad till att utföra en viss handling. I en fastställelsetalan däremot är frågan om 
ett visst förhållande råder mellan parterna.126 I doktrinen gav Nial så tidigt som på 
1960-talet uttryck för att preskriptionsfristen börjar löpa redan när försäkringshava-
ren fått kännedom om att försäkringsfallet inträffat och den skadelidande har möjlig-
het att föra en fullgörelsetalan.127 Andra åsikter är att preskriptionstiden börjar löpa 
när försäkringstagaren kan föra en fastställelsetalan om skadan. Enligt Hellners upp-
fattning torde detta kunna innebära att preskriptionen kan börja löpa redan innan en 
fullständig utredning har fastställt omfattningen av skadorna. Den skadelidande kan 

                                                
125 1 § FAL. 

126 Ekelöf, Rättegång 2:a häftet, s.106. 

127 Nial,  En försäkringsrättslig preskriptionsfråga i Teori och praxis. Skrifter tillägnade Hjalmar Karlgren, 
s.265 ff. 
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vara medveten om att en skada inträffat men på grund av skadans natur inte kunnat 
fastställa hur pass omfattade skadan kommer att bli.128 Ett enkelt exempel är att nå-
gon råkat ut för en olycka men ännu inte blivit opererad och därför inte vet hur 
länge frånvaron av arbetet kommer att bli. Att de ekonomiska konsekvenserna av ett 
försäkringsfall inte kan bestämmas hindrar alltså inte preskriptionsfristen från att 
börja löpa.129  

8.2.2   FAL i praxis 
Klargörande om dessa frågor har nåtts genom praxis, först genom ett hovrättsavgö-
rande från år 1994. I RH 1994:129 konstaterade HovR i sina domskäl i samklang med 
TR: s yttrande: 

”Av vad som ovan anförts talar övervägande skäl för att tillämpa 29 § FAL på sådant sätt 
att preskriptionstiden börjar löpa från det försäkringshavaren fått kännedom om att för-
utsättningarna föreligger för anhängiggörande av talan, och att det därvid är tillräckligt 
att det föreligger förutsättningar att uppta en fastställelsetalan till prövning. En sådan till-
lämpning av regeln är väl förenlig med såväl dess ordalydelse som dess bakomliggande in-
tentioner.”130 

HD har i fall NJA 1997 s.97 om 29 § FAL inte fokuserat på när kärande skulle kunna 
anhängiggöra en talan utan mera sett på de objektiva förutsättningar som förelåg för 
att kärande borde ha insett att han skulle kunna göra anspråk på ersättning. Omstän-
digheterna i fallet var att kärande ramlat från en stege och slagit huvudet i en dörr-
karm under sommaren 1990. Efter olyckan uppsökte han läkarvård då han drabbades 
av ryggproblem. Under sommaren och hösten år 1990 förvärrades kärandes tillstånd 
men hans sjukdomsbild var diffus och hans problem bedömdes vara av psykisk natur. 
Under en läkarundersökning i december 1990 konstateras det i sjukjournalen att 
käranden lider av ”postcommotionellt syndrom”. Tillståndet ledde till att han från 
september 1990 varit sjukskriven. I april 1991, då käranden insåg att han inte kunde 
bli kvitt sina problem vände han sig till försäkringsföretaget med en skadeanmälan. 
Försäkringsföretaget avböjde hans krav i juni 1992. Det dröjer sedan fram tills i mars 
1994 innan han inkommer med stämningsansökan gentemot försäkringsföretaget och 
yrkar på ersättning för invaliditetsersättning. Försäkringsföretaget bestred käromålet 
på grund av att preskription inträtt enligt 29 § FAL. Samtliga tre instanser fann att 
kärandes anspråk preskriberats. Det är HD: s bedömning att käranden i alla fall se-
nast i samband med sjukskrivning i september 1990, måste ha fått sådan kännedom 
om sitt tillstånd att preskriptionsfristen börjat löpa. HD tog således inte upp frågan 
om det är när fastställelsetalan eller fullgörelsetalan kan föras som preskriptionsfristen 
börjar löpa, utan såg till när käranden objektivt sett måste ha fått kännedom om sina 
besvär. Enligt Dufwa gav domen klara besked om att varken tre läkarbesök eller en-

                                                
128 Hellner,  Försäkringsrätt, s.196. 

129 Lindskog, Preskription, s.442. 

130 RH 1994:129. 
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bart olyckstillfället är tillräckligt för att det skall anses att käranden fått kännedom.131 
Den bedömningen att inte enbart ett olyckstillfälle skulle vara tillräckligt för känne-
domsrekvisitet har även gjorts av ARN.132  

Varför är det då av vikt att skilja på om den skadelidande kan föra en fastställelsetalan 
eller en fullgörelsetalan? Betydelsen ligger möjligtvis i det förgångna då preskriptions-
tiden började löpa i samma ögonblick som den skadelidande kunde föra en fastställe-
setalan samt att bevisbördan torde vara mindre krävande för kärande i ett fastställel-
semål. 

Även i fråga om preskriptionen av den tioåriga tidsfristen i TSL fanns det tidigare 
skilda meningar mellan författarna i doktrin. Osäkerheten ansågs ligga i när den tio-
åriga tidsfristen började löpa. Dessa frågor skulle lösas i samband med tre mål (NJA 
2000 s.285, NJA 2001 s.93 och NJA 2001 s.695) på trafikskadeersättningsområdet. 

8.3 Trafikskadelagen (1975: 1410)  
TSL innehåller regler om dels trafikförsäkring och dels ersättning för trafikskador.133 
Försäkringen är en ”no-fault” försäkring, vilket innebär att ersättning skall utges oav-
sett vem som anses vållande.134 Ersättningssystemet härstammar från USA där detta 
system utvecklats på så sätt att det har betalats ut bestämda schablonbelopp i samband 
med olyckan oberoende om vållande anses finnas.135 Även den som framfört bilen 
olovligt eller i samband med en brottslig gärning täcks av försäkringen i fråga om per-
sonskador. Sakskador som uppstår i samband med olovlig skada täcks inte136 och det 
har lämnats utrymme för jämkning i lagen för ersättning vid skador som uppstår i 
samband med handlingar som dessa och om bilen framförts till exempel under alko-
holpåverkan.137 Den svenska lagen som bygger på objektivt ansvar, att även föraren 
av bilen skyddas av sin egen fordonsförsäkring, är tämligen unik. I Norge och Fin-
land är lagstiftningen likartad men inte lika liberal som i Sverige. För resten av Euro-
pa är bilden inte enhetlig, ersättningssystemen sträcker sig från trafikskadeersättning 
som ett vanligt skadestånd i Storbritannien till olika former av objektivt ansvar i 
Frankrike och Tyskland.138 Ur ett ersättningshänseende har detta lett till att person-

                                                
131 Dufwa, Whiplashskador, trafikförsäkring och preskriptionstidens inträde, SvJT häfte 5-6 2001, s. 451. 

132 Se ARN 1994-2202, ARN 1998-3712 och ARN 2000:3354. 

133 1 § TSL. 

134 Prop. 1975/76:15 s.37. 

135 SOU 1974:87 s.102. 

136 Prop. 1975/76:15 s.39 ff. 

137 10 § TSL. 

138 Trafikskadelagen och andra ersättningssystem vid olyckor, s.26. 
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skador sedan SkL: s införande, åtnjutit en i förhållande till andra typer av skador mer 
förmånlig ställning.139 

När det gäller beräkningen av trafikskadeersättning kommer denna enligt 9 § TSL, att 
påverkas av 5 kapitlet SkL, även när ansvaret är närmast kontraktsmässigt och ersätt-
ningen inte alls anses vara ett skadestånd. Ersättning för personskada är objektiv och 
lämnas från trafikförsäkringen enligt 10 § TSL.  

Enligt 8 § TSL har den som lider av personskada till följd av biltrafik rätt till trafik-
skadeersättning. Skälet är att ge ett fullgott skydd åt biltrafikens offer, dels en strävan 
att undvika de komplikationer i lagtext och regelsystem som undantag kan medföra. 
Skadeståndet är alltså huvudsakligen av en reparativ natur (se avsnitt 2.1). 

Preskriptionsbestämmelsen i 31 § TSL lyder som följer: 

”Den som vill bevaka rätt till ersättning enligt denna lag eller fordringsrätt i övrigt på 
grund av avtal om trafikförsäkring skall väcka talan inom tre år från det han fick kän-
nedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det ford-
ringen tidigast hade kunnat göras gällande. Försummar han det, är talan förlorad. 

Har den som vill kräva trafikskadeersättning anmält skadan till försäkringsgivaren inom 
den tid som anges i första stycket, har han alltid sex månader på sig att väcka talan mot 
försäkringsgivaren sedan denne har förklarat att slutlig ställning har tagits till ersättnings-
frågan. 

Vad som sägs i andra stycket om försäkringsgivaren skall i fall som avses i 15 § gälla den 
myndighet som handlägger ersättningsärendet och i fall som avses i 16 § gälla trafikför-
säkringsföreningen.” 

8.3.1  Utvecklingen i doktrinen - Treårsfristen 
Då HD: s avgörande i de prejudicerande målen (NJA 2000 s.285, NJA 2001 s.93 och 
NJA 2001 s.695) till stor del bygger på den diskussion som förts i doktrinen är det av 
intresse att huvuddragen i denna diskussion återges efter att förarbetena kortfattat har 
presenteras. 

Som i PreskL är huvudfrågan när den skadelidande fått kännedom om att fordringen 
skulle kunna göras gällande. I förarbetena till TSL ges föga ledning till svar på denna 
fråga. Istället konstateras att vid tidpunkten för lagförslaget att en ny Preskriptionslag 
var under utredning. Därför föreslogs inga långtgående ändringar på området innan 
den nya lagen lades fram. Det konstateras att föregångaren till TSL, lag om ansvarig-
het vid skada till följd av automobiltrafik140 som innehöll en tvåårig preskriptionstid 
från det ”att skadan timade”141 var för kort och att preskriptionstiden måste förlängas, 

                                                
139 Trogsish,  Sambandsbevisning i mål om personskador, s.251, NFT 1996:3. 

140 Lag (1916:312) om ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik (BAL). 

141 9 § BAL. 
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varför man anslöt till FAL: s regler om en treårig preskription. Andra motiv än den 
allt för korta tiden angavs inte. Motiven till att använda sig av den treåriga preskrip-
tionen i FAL ansågs vara dels att försäkringsgivarna skulle kunna ha en överblick 
över sin ekonomiska ställning, dels att den rättsliga utredningen inte skulle bli för 
svår samt att det vid återförsäkring skulle kunna uppstå otillfredsställande mellanha-
vanden med återförsäkraren.142 

I förarbetena till TSL konstateras således med anknytning till 29 § FAL att preskrip-
tionstiden skall börja löpa från det att den skadelidande fått kännedom om att kravet 
kan göras gällande. En yttersta preskription om tio år från det att kravet tidigast skul-
le kunna ha gjorts gällande föreslogs även i förarbetet.143 

I kommentaren till TSL författad av Nordenson konstaterar han att det i normal fal-
let: ”i allmänhet inte erbjuda svårigheter att fastställa, när den skadelidande fick känne-
dom om sin fordran”.144 Nordenson konstaterar vidare att det inte räcker med att den 
skadelidande konstaterar att han lidit skada, utan även att den skadelidande fått kän-
nedom om gäldenärens identitet. Att kommentaren är skriven år 1977 kan förklara 
varför Nordenson inte i personskadefallet kunde se några problem att konstatera när 
den skadelidande ansågs bli medveten om att en fordran kunde göras gällande: ”Sär-
skilt när det gäller personskada torde tidpunkten för skadehändelsen och den tidpunkt då 
den skadelidande vinner kunskap om fordringen kunde göras gällande regelmässigt sam-
manfalla eller inträffa med endast en kort tids mellanrum.”145 

Trots att en bokstavstolkning av varken 31 § TSL eller 29 § FAL ger någon ledning 
om när den treåriga preskriptionsfristen börjar löpa, anser Nordenson i sin kommen-
tar att preskriptionsfristen inte börjar löpa förrän den skadedrabbande får kännedom 
om att skada inträffat, och vem gäldenären till denna skada är. Detta skall dock inte 
enligt Nordenson innebära att det uppställs några krav på att den skadelidande skall 
vara aktiv för att få fram de uppgifter som är nödvändiga för att denna skall kunna 
göra sina ersättningskrav gällande och i samband med detta att preskription anses 
börja löpa.146 

Uppfattningen om den skadelidandes passivitet har Nordenson till viss del reviderat. I 
Vänbok till Erland Strömbäck från år 1996, anser han att om 29 § FAL, som ligger 
till grund för 31 § TSL, tolkas ordagrant kan detta medföra en alltför betungande be-
visbörda för försäkringsgivarna. Han förespråkar inte att gäldenären skall tvingas 
göra ingående eller betungande undersökning men anser att gäldenären inte bör kun-
na förhålla sig helt passiv.147 För att illustrera detta anför Nordenson ett fiktivt exem-
                                                
142 NJA II 1927 s.405 ff.  

143 Prop. 1975/76:15 s.38. 

144 Nordenson, Kommentar till TSL, s.420. 

145 Nordenson, Kommentar till TSL, s.420. 

146 Nordenson, Kommentar till TSL, s.420 ff. 

147 Nordenson, Några frågor om preskription på TSL:s område, Vänbok  till Erland Strömbäck, s.228. 
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pel där en biträdande jurist råkar ut för en bilolycka. Hon känner sig inledningsvis 
öm i nacken, men då denna smärta går över sjukskriver hon sig inte. Åtta månader 
senare, efter en dyk- och badsemester, upplever hon intensiva smärtor i nacke och ax-
lar. Läkare konstaterar att detta kan vara följd av en Whiplashskada i samband med 
bilolyckan eller i kombination med en skada som hon ådragit sig i samband med dy-
kandet. Hon rekommenderas att söka specialistvård. Detta  gör hon inte förrän 18 
månader senare. Hon får viss behandling, känner sig bättre och fortsätter arbeta på 
heltid. Ett år senare så konstaterar hon att hon måste gå över till ett mindre krävande 
arbete.148  

Frågan som Nordenson nu ställer sig är när preskriptionsfristen börjat löpa. Hans 
åsikt är att det med den rådande lagstiftningen i jämförelse med 21 § atomansvarig-
hetslagen och 12 § produktansvarslagen (PAL) inte kan göras gällande att hon redan 
vid det första läkarbesöket fått sådan information att preskriptionsfristen skulle kun-
na anses börja löpa. Nordensons uppfattning är dock att då juristen fått råd om att 
uppsöka specialistvård, borde ha insett att fordran från trafikersättningen skulle kun-
na utgå, eller i alla fall att detta skulle kunna anses vara överväldigande sannolikt. Det 
faktum att hon fått råd om att uppsöka specialistvård skulle i sådana fall utgöra en så-
dan omständighet som skulle kräva att den skadelidande är aktiv i samband med 
framtida undersökningar då dessa från den skadedrabbades sida inte kan anses vara 
alltför betungande. Preskriptionsfristen skulle alltså enligt Nordensons syn börja löpa 
från den tidpunkt då hon skulle kunna ha fått kännedom om sitt tillstånd om hon 
hade på läkarens rekommendation uppsökt specialistvård. 149 

Ett sådant krav att gäldenären skall företa vissa undersökningar är dock ett resone-
mang som Strömbäck150 ej delar, då detta skulle kräva att den skadelidande efter en 
olycka vid minsta besvär skulle vara tvungen att läkarundersöka sig för att bevara sin 
ersättningsrätt.151  

Gabrielssons152 uppfattning är att den treåriga preskriptionsfristen börjar löpa när den 
skadelidande fått ett objektivt stöd för att det finns ett samband mellan besvären och 
olyckan. Detta objektiva stöd skulle kunna vara ett läkarintyg. Detta är ett synsätt 
som går tvärtemot den inställning som försäkringsbolagen haft om att preskriptions-
fristen börjar löpa redan i samband med de inledande besvären efter olyckstillfället 
som till exempel sveda och värk.153  

                                                
148 Nordenson, Några frågor om preskription på TSL:s område, Vänbok till Erland Strömbäck, s.227. 

149 Nordenson, Några frågor om preskription på TSL:s område, Vänbok till Erland Strömbäck, s.228 ff. 

150 Erland Strömbäck är f.d. hovrättsassessor och f.d. vice VD i folksam och var medförfattare till SOU 
1974:87. 

151 Strömbäck, Preskription av trafikskadeersättning – en trilogi från HD, SvJT 2001-2002, s.640. 

152 F.d. generaldirektör, ordförande i Trafikskadenämnden. 

153 Gabrielsson, Trafikskadenämnden – dess verksamhet och några rättsliga problem, s.656. 



 Preskription enligt Trafikskadelagen 

 39

8.3.2 Utvecklingen i doktrinen - Tioårsfristen  
Den tioåriga preskriptionstiden i 31 § TSL har även varit föremål för diskussion. Frå-
gan har gällt hur denna förhåller sig till den allmänna preskriptionsfristen i 2 § 
PreskL. Nordensons uppfattning är att fordran under alla förhållanden preskriberas 
senast tio år efter att den uppkom.154 Detta skulle innebära att den tioåriga preskrip-
tionsfristen i 31 § TSL sattes ur spel då den stipulerar att preskriptionsfristen börjar 
löpa från den tidpunkt då skadan tidigast gör sig gällande. Något som Nordenson 
själv har uppmärksammat och korrigerat i sin uppfattning på så sätt att han senare 
skrev att den tioåriga preskriptionsfristen i 31 § TSL aldrig kan ta sin början tidigare 
än den allmänna preskriptionsfristen, men väl senare. Detta resonemang innebär att 
den skadelidande fortfarande har möjlighet att framföra ersättningsanspråk då skadan 
manifesterar sig efter att den tioåriga preskiptionsfristen löpt ut. Nordenson erkänner 
även att konsekvensen av detta fel troligen är uppkomsten av den praxis inom trafik-
försäkringsbranschen som gjort gällande att startpunkten för den tioåriga preskrip-
tionsfristen i 31 § TSL är tiden för själva skadehändelsen.155 

Som framgått av ovanstående och det faktum att lagstiftning som TSL bygger på da-
terar till år 1927 var det viktigt att HD slog fast vad som gällde i fråga om när en ska-
da kom den skadelidande tillkänna och när preskriptionsfristerna börjar löpa.  

8.3.3 NJA 2000 s. 285 
Ett första klargörande i dessa frågor gavs i NJA 2000 s.285. Frågan i målet var när 
preskriptionsfristen i 31 § TSL börjar löpa i samband med att den skadelidande råkat 
ut för en Whiplashskada som manifesterade sig sex år efter olyckan. 

I april 1989 var A involverad i en trafikolycka. A väntade en vecka efter olyckan med 
att uppsöka läkarvård. A klagade då över nacksmärtor. Vid undersökningen konsta-
terades ingen skada men för säkerhets skull gjordes en röntgenundersökning där det 
konstaterades att A: s rörlighet var normal. A besökte ett flertal läkare på grund av 
nackvärk men det var inte förrän i samband med ett läkarbesök i september 1994 som 
det i sjukjournalen konstaterades att hon: ”sannolikt haft en Whiplashskada, övergåen-
de”.156 År 1995 uppsökte A läkare igen och det konstateras i sjukjournalen: ”Whiplash-
liknande skada… sekundär spänningshuvudvärk ibland och tidvis yrsel.”157 I januari 1996 
anmäldes till Försäkringsbolaget att A drabbats av en Whiplashskada till följd av en 
trafikolycka i april 1989. Anmälan inkom sju år efter olyckstillfället, och fyra år efter 
att preskiptionsfristen enligt 31 § TSL gått ut. 

Svarande, försäkringsbolaget, invände att preskription inträtt då A redan i samband 
med de inledande nacksmärtorna haft kännedom om att personskada uppkommit och 
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155 Nordenson,  Några frågor om preskription på TSL: s område, Vänbok till Erland Strömbäck, s.214. 
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då haft möjligt att göra anspråk om trafikskadeersättning. A har i utvecklande av ta-
lan uppgivit att det var först i samband med läkarbesöket i oktober 1995 som A fått 
kännedom om att det förelåg ett samband mellan smärtorna och trafikolyckan i april 
1989. 

HD konstaterade i sina domskäl att kravet på att kärande skall ha haft kännedom om 
alla de faktiska omständigheterna för att preskriptionen skall börja löpa inte bör 
luckras upp. Detta då preskriptionsfristen inte slutar löpa i samband med att försäk-
ringstagaren framställer ett krav om ersättning till försäkringsbolaget, utan försäk-
ringstagaren är skyldig att anhängiggöra sin talan vid domstol. Något som domstolen 
fann väl strängt då den drabbade riskerar att få betala rättegångskostnaderna. Dom-
stolen fann att då A led av värk i nacke och axlar att A haft sådan kännedom att hon 
kunde söka ersättning för skada och värk ur trafikersättningen. Denna rätt var där-
med preskriberad. Domstolen konstaterade vidare att det inte var förrän läkarens ut-
tryckliga konstaterande i oktober 1995 att A drabbats av ”whiplashliknande skada” 
som skall räknas som tidpunkten för när preskriptionen börjarde löpa. Det var alltså 
inte tillräckligt att det konstaterades i journalen ”sannolikt har en whiplash skada, 
övergående” för att preskriptionsfristen skulle börja löpa. Det tål att jämföras med de 
krav på sambandsbevisning som existerar, att den skadelidande skall ha gjort klart 
mera sannolikt att ett visst förhållande råder. Men HD fann således att preskription 
inte inträffat och att Försäkringsbolaget skulle utge trafikskadeersättning för person-
skada då den skadelidande inte bedömts ha fått kännedom innan 1995.   

Det viktigaste med målet var att HD slog fast att preskriptionstiden började löpa i 
samband med att den skadelidande fått kännedom om skadan och att HD slog fast 
vad som avsågs med uttrycket kännedom. För att den skadelidande skall ha fått kän-
nedom verkar det enligt HD: s resonemang krävas att läkare konstaterar att en Whip-
lashskada föreligger och att det finns ett samband med olyckan. Att det krävs faktiskt 
kännedom för även med sig ekonomiska konsekvenser då domstolen inte ansett det 
rimligt att den skadelidande vid förlust av tvisten, skall behöva betala rättegångskost-
naderna enbart på grund av misstanke om skada. Med den terminologi som Lindskog 
ställt upp så är det våran uppfattning att HD använt sig av typfallsmetoden i detta 
fall. HD: s dom innebar vidare att det räcker med att den skadelidande kan föra en 
fastställelsetalan om försäkringsanspråk, något som diskuterats i det ovanstående. En 
slutsats som kan dras av målet är även att skadorna skall bedömas separat.  

Att denna princip numera är accepterad i praxis framgår av mål RH 2001:33. I detta 
mål, som avgjordes efter NJA 2000 s.285, försökte försäkringsgivaren hävda att pre-
skription inträffat i ett försäkringsärende gällande Whiplash. Försäkringsgivaren häv-
dade att invaliditet är ett enhetligt begrepp och att det inte är möjligt att dela upp pre-
skriptionsfristen med avseende på medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Vidare häv-
dade försäkringsgivaren att då den skadelidande deltagit i flera rehabiliteringssessioner 
till följd av olyckan. Hon har även tilldelats ersättning för medicinsk invaliditet och 
att hon då fått sådan kännedom om skadan att preskriptionsfristen började löpa. Den 
skadelidande ansåg däremot att preskriptionsfristen för den ekonomiska invaliditeten 
inte började löpa förrän hon tilldelas halv förtidspension under år 1997. HovR fann 
med hänvisning till NJA 2000 s.285 att olika tidpunkter kan utgöra startpunkten för 
den medicinska respektive ekonomiska invaliditeten. HovR fann dock inte, med hän-
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visning till NJA 2000 s.285 det styrkt att den skadelidande tidigare än tre år innan 
hon väckt talan haft kännedom, i den mening som avses i FAL: s preskriptionsbe-
stämmelse, för att talan om ersättning skulle kunna ha förts.  

8.3.4 NJA 2001 s.93  
Händelseförloppet var att C i juni 1992 var inblandad i en trafikolycka där hon ska-
dade sitt knä. Hon uppsökte läkare för sina besvär men dessa tilltog under årens lopp. 
I oktober 1996 gjorde C en skadeanmälan till Försäkringsbolaget. År 1998 konstate-
rade läkare att besvären var bestående och att dessa var relaterande till olycksfallet. I 
januari 1998 inlämnade C stämningsansökan där hon yrkade att Försäkringsbolaget 
skulle till henne utge 75 000 kr för sveda och värk samt lyte och men. 

TR och HovR konstaterade att C redan vid olyckstillfället fått kännedom att hon li-
dit en trafikskada och att hon på grund av skadan haft möjlighet att söka ersättning 
från sitt försäkringsbolag och att preskriptionsfristen skulle anses börja löpa redan 
från detta tillfälle. Att C inte har förstått att hon kunde utnyttja sin trafikförsäkring 
ansåg TR inte inverka på frågan om när tidpunkten för när preskriptionsfristen bör-
jade löpa. Preskriptionsfristen skulle därför anses upphört att gälla i juni 1995. 

I frågan om ersättning för sveda och värk konstaterade domstolen inledningsvis att 
det i NJA 2000 s.285 slagits fast att tidpunkten för preskription av sådana anspråk är 
själva olyckstillfället. I frågan om lyte och men menade domstolen att det i NJA 2000 
s.285 fastslagits att preskriptionsfristen inte börjar löpa förrän den skadelidande ob-
jektivt erhållit någorlunda säkert underlag för sina besvär, för att kännedomsrekvisi-
tet skulle anses vara uppfyllt. HD fann således att de skador som C ådragit sig inte var 
preskriberad med avseende på lyte och men. 

Domslutet tjänade främst till att bekräfta de slutsatser som HD kommit fram till i 
NJA 2000 s.285. Således börjar preskriptionsfristen avseende kännedomsrekvisitet 
inte löpa förrän den skadelidande objektivt fått underlag för att det föreligger ett 
samband mellan besvären och olyckan. I detta mål liksom i föregående verkade det 
krävas läkarintyg för att preskriptionsfristen skulle anses börja löpa. Vidare bekräfta-
des att i fråga om sveda och värk så börjar preskriptionsfristen löpa redan i samband 
med olyckstillfället. 

8.3.5 NJA 2001 s.695 (I)  
Frågan i målet rörde när den tioåriga preskriptionstiden enligt 31 § TSL börjar löpa. 
M.P kolliderade med ett annat fordon i februari 1977. Han ersattes ur trafikskadeför-
säkringen för uppkommen sakskada. I januari 1996 yrkade M.P ersättning för Whip-
lashskada som han har ådragit sig i samband med olyckan i februari 1977. Försäk-
ringsbolaget bestred käromålet på den grund att fordran skulle vara preskriberad en-
ligt 31 § TSL. 

M.P hävdade i stämningsansökan att han var berättigad till ersättning för personskada 
då han anmälde skadan till försäkringsbolaget så fort han insåg att det förelåg ett sam-
band mellan olyckan och besvären. Preskription skall därför inte ansetts ha inträffat 
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enligt treårsregeln. Försäkringsbolaget hävdade i TR att den treåriga preskriptionsti-
den förflutit och även att den yttersta gränsen om tioårig preskription passerats. Det-
ta då det fanns ett invaliditetsintyg som bevisade att symtomen utvecklats under år 
1977 till 1982. 

HD konstaterade inledningsvis att utgångspunkten för tioårsfristen inte utan vidare 
kan utläsas ur lagtexten. Enligt HD: s uppfattning fanns det tre tidpunkter då pre-
skriptionstiden skulle kunna anses börjat löpa: 1. då olyckan inträffade, 2. när skadan 
visade sig och alltså skulle kunna anses vara konstaterbar, 3. när den skadelidande fått 
kunskap om att skadan orsakats av trafikolyckan och att han har tillräckligt med un-
derlag för att i en process kunna göra sina försäkringsanspråk gällande. 158 

HD: s majoritet gick emot revisionssekreterarens uppfattning om att preskriptionen 
börjat löpa i samband med utfärdandet av invaliditetsintyget och konstaterade att 
preskriptionstiden enligt 31 § TSL inte (generellt) sett börjar löpa redan vid 
olyckstillfället. HD grundade sin uppfattning på att: 

”att det är från den tidpunkt då en skada ger sig till känna och inte olyckstillfället som 
tioårsfristen skall räknas – talar att det torde vara då som det vid olycksförsäkring inträf-
far ett försäkringsfall, med det synsätt som ligger till grund för FAL. Att en skadelidande 
dessförinnan skulle kunna göra gällande att ett anspråk på ersättning skulle strida mot 
detta synsätt. En konsekvens av detta synsätt blir då att fordringen tidigast skulle kunna 
göras gällande vid den tidpunkten på skadan visar sig”.159 

Justitieråden Svensson och Beckman var skiljaktiga. Som skäl för sin skiljaktiga åsikt 
anförde de att det i förarbetena till FAL uttalas att preskriptionstiden löper oavsett 
om fordringsägaren har fått kännedom om fordran eller ej. Att vissa typer av skador 
inte ger sig till känna innan den tioåriga preskriptionsfristen hunnit löpa ut är något 
som de skiljaktiga tar för givet att lagstiftaren var medveten om. De påpekade vidare 
att den allmänna preskriptionstiden i PreskL och preskriptionfristen i Patientskadela-
gen börjar löpa från den tidpunkt då skadan inträffade.160 

Som i det föregående fallet om den treåriga preskriptionstiden så har HD i detta fall 
slagit fast att tioårsfristen börjar löpa när skadan ger sig tillkänna. Revisionssekretera-
rens uppfattning tycks enligt författarna ligga nära tillhands den uppfattning som 
Nordenson lagt fram i det föregående i samband med den fiktiva biträdande juristen 
(se avsnitt 8.3.1). Denna omständighet borde alltså ha varit tillräcklig för att den ska-
delidande skulle kunna ha sökt ersättning för personskada. Åtminstone borde det 
vara upp till den skadelidande att vidta närmare undersökningar för att utröna mer 
kunskap om sitt tillstånd. HD: s majoritet har enligt författarnas åsikt tolkat lagen så 
att den skadelidande tilldelas en ersättning som domstolen anser denne vara berättigad 
till. Ett möjligt sett att utläsa majoritetens domskäl är att de tolkade en lagstiftning 
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som kom till när kunskapen om Whiplash inte var stor på ett sådant sätt att det 
skyddar den skadelidande från att inte få någon ersättning alls för sin skada. Domslu-
tet skapade också en enhetlig praxis på området på så sätt att det både för den tre- och 
tioåriga fristen är när kännedomsrekvisitet är uppfyllt som fristen börjar löpa. HD 
har tydligen inte lagt någon större vikt vid avvecklingsfunktion hos preskriptionsre-
gel. Enligt författarnas åsikt är detta dock syftet med den tioåriga preskriptionsregeln 
i TSL, på grund av att förarbetena till FAL analogt kan tillämpas på TSL. Detta tycks 
vara den invändning som de två skiljaktiga Justitieråden har gjort, då de ansåg det 
vara lagstiftarens avsikt att klippa av alla anspråk som sträcker sig längre tillbaks i ti-
den än tio år. 

8.3.6   NJA 2001 s. 695 (II) 
Frågan i målet var när den tioåriga preskriptionsfristen började löpa samt när ett an-
språk på omprövning enligt 5:5 SkL preskriberas enligt allmänna preskriptionsregler. 
Denna fråga behandlas översiktigt i samband med detta rättsfall för att sedan närmare 
utvecklas och analyseras i avsnitt 9.1. 

S.H var i februari 1980 inblandad i en trafikolycka då hennes bil kolliderade med en 
buss. Hennes försäkringsbolag ersatte henne för sveda och värk i samband med denna 
olyckshändelse. Hon hade tilltagande besvär av sviterna av olyckan men då hon trod-
de dessa besvär orsakats av barnafödande väntade hon tills i april 1993 innan hon 
kontaktade läkare som diagnostiserade hennes åkommor som Whiplashskada. Efter 
det vände hon sig till sitt försäkringsbolag med ytterligare krav på försäkringsersätt-
ning och fick besked om att ärendet var preskriberat. I april 1994 fick S.H halvt sjuk-
bidrag. I september 1996 återkom S.H till försäkringsbolaget via sitt ombud och be-
gär att försäkringsbolaget skall ompröva sin inställning till livränta då förhållandena 
har förändrats. I juli 1997 beviljas hon halv förtidspension. 

Försäkringsbolaget har i utvecklande av talan gjort gällande att ärendet var slutregle-
rat i och med att ersättningen för sveda och värk utgått 1980. Då S.H dröjde med att 
framställa sin begäran om ytterligare ersättning till september 1996 ansåg försäkrings-
bolaget att ärendet var preskriberat enligt både den tre- och tioåriga preskriptionsre-
geln i 31 § TSL. Försäkringsbolaget hävdade vidare att rätten till omprövning av in-
komstersättning var preskriberat enligt PreskL, då preskriptionsfristen enligt denna 
lag börjar löpa i samma stund som skadehändelsen inträffar. 

Både TR och HovR kom fram till att SH: s rätt till ersättning för Whiplashskadan var 
preskriberad, enligt tioårsfristen i TSL och att rätten till omprövning av ersättning 
för inkomstbortfall var preskriberad enligt 2 § PreskL. HovR konstaterade i sina 
domskäl att:  

”Även om det kan finnas goda skäl för den uppfattningen med hänsyn till den enskilda 
skadelidandes intressen skulle en annan utgångspunkt för tioårspreskriptionen än skade-
tillfället innebära en betydande osäkerhet om när preskriptionen inträder i det enskilda 
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fallet och om hur reglerna om hur tioårspreskriptionen och treårspreskriptionen förhåller 
sig till varandra”.161 

HD konstaterade att det med anledningen av domslutet i del ett av detta mål, är fast-
slaget att preskriptionstiden på tio år enligt 31 § TSL börjar löpa vid den tidpunkt då 
skadan ger sig tillkänna. HD konstaterade vidare att den treåriga preskriptionstiden 
började löpa i april 1994 och att fordran därför inte ens skulle vara preskriberad enligt 
den treåriga preskriptionstiden i 31 § TSL. I frågan om talan var preskriberad enligt 
den tioåriga preskriptionsfristen utvecklade HD sitt resonemang med att uppkomsten 
av regeln motiverades av försäkringsgivarens behov av att kunna överblicka sin eko-
nomiska ställning och att kunna slutreglera ärenden. Detta skulle närmast tyda på att 
det skulle vara det lätt identifierbara olyckstillfället som skulle utgöra startpunkten 
för preskriptionen. HD: s resonemang fortsatte sedan med att uppmärksamma Nor-
densons kommentar till TSL och det faktum att det med det synsätt som ligger till 
grund för FAL inte kan anses vara rimligt att det är olyckstillfället som utgör start-
punkten för preskriptionsfristen om den skadelidande inte ens vid detta tillfälle kän-
ner till att det råder ett försäkringsfall (se ovan). HD konstaterade således att det även 
för den tioåriga preskriptionsfristen är när den skadelidande får kännedom om skade-
sambandet som preskriptionsfristen börjar löpa.  

I frågan om rätt till omprövning enligt 5:5 SkL konstaterade domstolen att det vid 
trafikskadeersättning inte är frågan om något formellt skadestånd utan att det i 9 § 
TSL slås fast en självständig rätt till omprövning vid trafikskadeersättning. Detta skul-
le ha innebörden att preskriptionsbestämmelsen i 31 § TSL även tillämpas på frågor 
om rätt till omprövning i samband med trafikskadefrågor. SH: s rätt till omprövning 
enligt 5:5 SkL är således inte preskriberad enligt HD. 

HD slog i och med detta domslut fast principen som framkom i del ett av detta mål, 
att den tioåriga preskriptionsfristen i 31 § TSL börjar gälla när den skadelidande får 
kännedom om skadan. I målet hade det ingen betydelse att den treåriga preskriptions-
tiden enligt HovR gått ut, men värt att notera är dock att det råder en diskrepans i 
HovR: s bedömning och HD: s bedömning om när kännedomsrekvisitet manifesterar 
sig. I HovR sägs det att S.H senast i april 1993 i samband med att hon diagnosticera-
des med Whiplash fått kännedom om skadans omfattning. I detta fall skulle talan vara 
preskriberad i september 1996, men HD konstaterade att fordran inte skulle vara pre-
skriberad förrän år 1997 då försäkringsbolaget inte har gjort något sådant gällande. 
Domstolarna har alltså uppfattat kännedomsrekvisitet annorlunda. HD utsläckte i 
och med detta det sista halmstrå som försäkringsbolaget greppat efter. Genom att 
konstatera att preskriptionsfristen för omprövning av skadeersättning även den anses 
börja löpa från det att skadan gör sig påvisbar för den skadedrabbade.  

                                                
161 NJA 2001 s.695 (II) s.707.  
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9 Preskription enligt andra lagar 

9.1 Skadeståndslagen 
Enligt 9 § i TSL är det 5 kap SkL som skall användas för att bestämma om ersättning 
kan omprövas. Intressant är då huruvida om denna rätt preskriberas och i sådant fall 
när. Bestämmelsen är av intresse vid fall där skadan inte upptäcks direkt vid 
olyckstillfället men väl inom de tidsgränser som anges i 31 § TSL. Om den skadeli-
dande tilldelas ersättning för skada så verkar det ju rimligt att han fått kännedom om 
skadan innan ersättningen utdelats. I det föregående så börjar preskriptionsfristen att 
löpa då den skadelidande fått kännedom om orsakssambandet mellan sina besvär och 
olyckan. Det är troligt att det dröjer (handläggningstid, administration och eventuell 
process) innan ersättning utbetalas från försäkringsbolagen kan det tänkas att pre-
skriptionsfristerna i 31 § TSL och den allmänna preskriptionsfristen för omprövning 
skiljer sig åt. Det går även att tänka sig fall där den skadelidande tilldelas ersättning 
för sina besvär varvid de olika preskriptionsfristerna börjar löpa, men att dessa kan 
skilja sig åt. 

”5 kap 5 § 

Sedan frågan om ersättning enligt 1 eller 2 § har avgjorts slutligt genom avtal eller dom, 
kan ersättningsfrågan omprövas, om förhållanden som enligt detta kapitel låg till grund 
för ersättningen har ändrats väsentligt. Ersättning som har fastställts i form av engångsbe-
lopp kan dock inte sänkas. 

Om ändring i skadeståndslivränta med anledning av förändringar i penningvärdet finns 
särskilda bestämmelser. Lag (2001:  732).” 

I förarbetena till SkL omnämns inte preskription av omprövningsrätten. Däremot 
konstateras det att då det saknas särskilda bestämmelser så är den allmänna preskrip-
tionsfristen tillämplig.162 I förarbetena till PreskL omnämns dock 5:5 SkL. Före-
dragande ansåg att de allmänna preskriptionsreglerna även borde gälla skadestånds-
fordringar. Preskriptionsfristen skulle alltså vara tio år från den skadegörande hand-
lingen och sedan skulle en ny tioårig frist löpa från det att skadeståndet fastställs.163 

I doktrinen är det Nordensons uppfattning som vunnit gillande hos HD. Nordenson 
ser omprövningsregeln i 5:5 SkL som ett alternativ för parterna att slippa föra en res-
ningstalan enligt 58 kap i RB eller att ogiltigförklara ett avtal genom 36 § AvtL. Re-
sonemanget bygger på att talan om ersättningen i och med en dom i tvisten vunnit 
rättskraftighet enligt 17:11 RB. I domen skulle då 5:5 SkL utgöra vad Nordenson kal-
lar en intaga. Denne skulle göra det möjligt för parterna att angripa en dom om en 
väsentlig förändring har skett i de förhållanden som legat till grund för domen. Skälet 
till detta synsätt skulle vara att det rör sig om ersättning för framtida förluster och att 

                                                
162 Prop.1975: 12 s.217. 

163 Prop. 1979/80:119 s.49. 
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då dessa drabbar individer är nödvändigt av sociala skäl att tillhandahålla ett alterna-
tiv till resningsinstitutet som är snabbare och enklare att använda. Med detta som 
bakgrund anser Nordenson att 5:5 SkL inte kan vara underkastad den tioåriga pre-
skriptionsfristen i PreskL. Nordenson tycks mena att själva rätten till omprövning 
inte preskriberas men dock själva fordran som uppstår i och med de väsentligt ändra-
de förhållandena har uppstått. Preskriptionsfristen skulle då börja löpa när den skade-
lidande fick kännedom att en fordran skulle kunna göras gällande enligt dessa väsent-
ligt ändrade förhållandena. Nordenson påpekar dock att det bara är de anspråk som 
den talande fört talan om som inte är utsatta för preskription. 164    

Detta stämmer enligt författarnas uppfattning väl överens med Lindskogs uppfattning  
att fordringar kan vara villkorade och uppkomma över en längre tidsperiod. Visserli-
gen avser Lindskog med villkorade fordringar allmän preskription men detta synsätt 
kan tillsammans med det som redovisades ovan användas för att förstå HD: s reso-
nemang (se avsnitt 5.2.1).  

HD konstaterar i NJA 2001 s.695 (II) att 5:5 SkL via 9 § TSL är tillämplig på trafik-
skadeområdet att rätten till omprövning inte är preskriberad. Domslutet och det fak-
tum att HD själv refererar till Nordensons resonemang talar för det faktum att de an-
slutit sig till ovanstående resonemang. 

9.2 Specialpreskription enligt KFL, Patientskadelag och PAL 
Specialpreskription finns som tidigare nämnts i ett antal andra lagar. FAL och TSL 
har behandlats i föregående kapitel och utgör grunden för reglerandet av preskription 
vid Whiplashskada. Vidare kommer preskriptionen i KFL, Patientskadelagen och 
PAL att studeras och speciellt då om det råder någon skillnad för när den skadelidan-
de skall ha anses ha fått kännedom om sin skada.  

Preskriptionsfristen i KFL: s 39 § stämmer överens med 29 § FAL och 31 § TSL. Den 
skadelidande har tre år på sig att göra sitt anspråk gällande från det att den skadeli-
dande fått kännedom om att fordringen skulle kunna göras gällande och i alla fall tio 
år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Även sexmånadersregel 
i 31 § TSL går att finna i KFL.165 Då KFL i likhet med TSL bygger på FAL anser vi 
att en analog tolkning av kännedomsrekvisitet skall kunna tillämplig för denna lag. 
Det vill säga preskriptionsfristen börjar löpa från det att den skadelidande får vetskap 
om sambandet mellan olyckstillfället och sina besvär, att försäkringsersättning kan 
utgå, och gentemot vem anspråk om ersättning kan riktas.  

Sverige har sedan år 1997 en ny patientskadelag. Den nya lagen stipulerar att det är en 
skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker patientskadeersättning.166 

                                                
164 Nordenson, Några frågor om preskription på trafikskadelagens område, Vänbok till Erland Strömbäck, s. 

219 ff. 

165 39 § KFL.  

166 1 § Patientskadelagen. 
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Ersättning lämnas för personskada som uppstår till följd av exempelvis undersökning, 
vård, behandling och oriktig hantering av läkemedel.167 Lagen är uppbyggd efter 
samma mönster som KFL varför preskriptionsfristerna och kriterierna för känne-
domsrekvisitet är detsamma.168 I nära anslutning till den nya patientskadelagen opere-
rar Läkemedelsskadenämnden. Nämndens uppfattning om kännedomsrekvisitet skil-
jer sig något åt. Nämnden kom i ett fall LY 1997:14 fram till att fristen börjar löpa 
när det borde stå klart för den skadelidande att dennes besvär med överväldiga sanno-
likhet vållats av ett visst läkemedel.  

PAL från 1992 skiljer sig från FAL, TSL, KFL samt Patientskadelagen på så sätt att 
kännedomsrekvisitet ställer högre krav på den skadelidande. Den treåriga preskrip-
tionen i PAL börjar löpa från det att den skadelidande fick eller borde (författarnas 
kursivering) ha fått kännedom om att fordringen kunde göras gällande.169 Lagen stäl-
ler således större krav på aktivitet från den skadelidande sida. Det talas i förarbeten 
om att preskriptionsfristen börjar löpa från det att det borde ha framstått som natur-
ligt för den skadelidande att undersöka om en skada inträffat, vem som är ansvarig 
och vad som orsakat skadan.170 Denna lag ställer strängare krav på producenter. Detta 
beror på att lagen kom till i samband med att strängare regler infördes på detta områ-
de inom EG och att det därför ansågs passande att svensk lagstiftning höll sig så nära 
som möjligt till dessa regler.171 

                                                
167 6 § Patientskadelagen. 

168 Prop. 1995/96:187, s.11. 

169 12 § PAL. 

170 Prop.1990/91:197 s.124. 

171 Bengtsson  &  Ullman, Det nya produktansvaret – en översikt, s.15. 
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10  Avslutande kommentarer 

10.1 De lege ferenda 
Bevisvärdering i mål om sambandsbedömningar anser vi vara svåra att förbättra. Att 
bevisbördan faller på den skadelidande är naturligt med avseende på att det är denna 
som hävdar att ett visst orsakssamband råder. Något de lege ferenda perspektiv är där-
för svårt att finna. När det gäller preskriptionsområdet anser vi däremot att reglerna 
kan förbättras. På grund av den nya praxis som tillkommit på området bör reglerna 
enligt vår åsikt även göras tydligare i form av lagtext. Vi har därför försökt att sum-
mera våra tankar kring detta i följande avsnitt.  

HD har klargjort rättsläget om preskription genom att slå fast att fristen inte börjar 
löpa förrän den skadelidande fått kännedom om orsakssambandet mellan sina besvär 
och skadan. Problemet med fristen uppmärksammades redan i förarbetena till den 
nya PreskL från 1982, där föredragande konstaterade att det ”kan behövas en särskilt 
lång preskriptionsfrist... där det typiskt sett föreligger en risk för fördröjda skador”.172 

Vidare har HD slagit fast att det i det närmaste krävs ett läkarintyg för att preskrip-
tionsfristen skall börja löpa och det kan ifrågasättas om det verkligen behövs en ny 
lagstiftning på området. I remissbehandling av den nya FAL konstaterar dock såväl 
Försäkringsförbundet som Lagrådet, att reglerna om preskription behöver ses över 
för att göras enklare och mera praktiskt hanterbara. Propositionen säger även att det 
visserligen funnits tolkningsproblem rörande när preskriptionsfristerna i 29 § FAL 
börjar löpa, men att det saknas tillräckligt med beslutsunderlag för att i dagsläget änd-
ra på preskriptionsfristens längd i den nya FAL. Regeringen har konstaterat att det 
numera råder ökad klarhet på området genom de prejudicerande rättsfallen.173  

Vi föreslår en enhetlig preskriptionsfrist på tio år som börjar löpa från skadetillfället. 
Fördelen är att tydligt markera när preskriptionsfristen börjar löpa. Den skadelidande 
skulle även tydligt veta att han/hon har tio år på sig att framföra ersättningskrav för 
besvär som kan tänkas ha uppstått i samband med olyckan. Det subjektiva känne-
domsrekvisitet förlorar sin betydelse och tolkningstvisterna om när den skadelidande 
ansetts fått kännedom om sin skada torde försvinna. Vi tycker att fristen skall börja 
löpa från och med den dag olyckan inträffade. En tioårsperiod är rimlig av den anled-
ning att de flesta Whiplashskador torde ha uppdagats inom denna tid. Från försäk-
ringsgivarnas sida skulle en preskriptionstid på tio år ha fördelen att de med säkerhet 
skulle veta när de kan avskriva ett ärende. För att ytterligare förstärka skyddet för 
den skadelidande föreslås även att preskriptionsavbrott skall kunna göras gällande ge-
nom skriftlig erinran till försäkringsgivaren. Vad vi vill uppnå med detta är att den 
skadelidande inte skall behöva föra en talan vid domstol för att preskriptionsavbrott 
skall ske. Men för att inte göra det för enkelt för den skadelidande att skicka in en 
skriftlig erinran till försäkringsgivaren var tionde år efter att olyckan har skett för att 
                                                
172 Prop. 1979/80:119, s.49. 

173 Prop. 2003/04:150 s.199 ff. 
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vara säker på att eventuella anspråk ej preskriberas, föreslår vi att det fortfarande 
krävs ett objektivt stöd för att Whiplashskada föreligger. Detta skulle ta sig formen av 
läkarintyg, där det tydligt framgår att den skadelidande har Whiplash eller att miss-
tanke finns därom, se NJA 2000 s.285. Vi upplever det som ett naturligare steg för 
den skadelidande att ta kontakt med läkare och i samband med detta få ett läkarintyg, 
som kan användas för att styrka den skadelidandes anspråk i en ersättningsprocess 
mot försäkringsgivaren. Detta kan jämföras med dagsläget där det krävs att den skade-
lidande måste föra talan vid domstol och riskera att få betala motpartens rättegångs-
kostnader om målet förloras. Något som är vanskligt för den skadelidande på grund 
av det låga rättsskyddet i Sverige. Att erinran är skriftlig ställer fortfarande krav på att 
den skadelidande måste agera, samtidigt som det kan få betydelse ur bevishänseende.  

En tioårig preskriptionsfrist har även fördelar från ett bevisbegränsande perspektiv. 
Begränsning till tio år säkerställer att de bevis som läggs fram inför rätten i en eventu-
ell tvist är aktuella. I dagsläget ställs det som vi har sett låga krav på aktivitet från den 
skadelidandes sida för att reda ut om det föreligger en skada och hur pass omfattande 
den är, något som försäkringsgivarna i alla fall torde uppfatta vara frustrerande. Att 
preskriptionsfristen inte börjar löpa i NJA 2000 s.285 då misstanke om Whiplash 
uppkom kan anses egendomligt. Detta i kombination med att den skadelidande borde 
uppleva sina besvär som smärtsamma är enligt vår åsikt tillräcklig för att det skall 
ställas krav på den skadelidande att aktivt engagera sig för att ersättning skall utgå. Vi 
föreslår därför att det ställs högre krav på aktivitet från den skadelidandes sida för att 
klargöra besvärens orsak. Ett första steg i detta högre krav på aktivitet skulle vara ut-
ställandet av läkarintyget enligt ovan. Vi är medvetna om att detta har sina för och 
nackdelar. Enligt oss skulle fördelarna vara att det krävs ett ansvar från den skadeli-
dandes sida att utreda vad som faktiskt hänt, och att den skadelidande är medveten 
om detta ansvar i och med att det uttrycks klart och tydligt i lagtexten. En sådan be-
stämmelse skulle också betona betydelsen av att den skadelidande faktiskt uppsöker 
läkare för sina besvär. Ju snabbare den skadelidande får ett utlåtande från en läkare 
om sitt tillstånd, desto större möjlighet torde denne ha vid en eventuell tvist med för-
säkringsbolaget. Dessutom borde möjligheten för den skadelidande att få korrekt 
vård öka ju tidigare de befarade Whiplashbesvären upptäcks. Svårigheterna med en 
sådan bestämmelse är som vi ser det att det ställer större krav på en redan överbelas-
tad sjukvård ifall skadelidande blir tvingade att söka läkarvård för de minsta besvär. 
Vi delar dock inte de farhågor som Strömbäck ser i att den skadelidande skall bli 
tvungen att uppsöka vård för minsta besvär för att säkerställa sig om att preskrip-
tionsfristen inte går dem förbi. Exakt hur detta aktivitetskrav skall utformas för att 
tillgodose dessa krav är vi inte på det klara med, men det skulle till exempel kunna 
krävas att läkare uppsöks om nackbesvär eller liknande besvär inte blir bättre en 
längre tid efter olyckan, annars så skulle den skadelidandes rätt till ersättning försa-
kas.  

Vårt förlag ansluter sig alltså till en del till uppfattning som de två skiljaktiga Justitie-
råden lade fram i NJA 2001 s.695 (I) och den uppfattning som Nordenson represente-
rar i doktrinen om att det skall ställas åtminstone vissa krav på den skadelidande att få 
sina besvär undersökta. I de fall där ersättning redan har betalas ut och besvären till-
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tagit med tiden så står ju fortfarande möjlighet till omprövning av ersättning möjlig 
enligt 5:5 SkL.  

10.2 Summering och synpunkter 
Vår uppfattning efter att ha studerat lag, förarbeten, praxis och doktrin är att tyngd-
punkten har skiftas från att ur en preskriptionsrättslig ståndpunkt främst ha tillvara-
tagit försäkringsbolagens intressen av att reda upp ekonomisk osäkerhet, till att ge 
den skadelidande ett ökat skydd och rätt till ersättning i samband med Whiplashska-
dor. Då de flesta lagar på specialpreskriptionsområdet bygger på FAL från 1927 har 
domstolarna, när lagstiftaren inte velat ta denna uppgift i sina händer, tydligen insett 
att något var tvunget att göras för att kunna hantera det ökande antalet ersättningsan-
språk i samband med Whiplash. Vad domstolarna har gjort genom sina avgöranden är 
att öppnat upp en möjlighet att skifta över den ekonomiska bördan för Whiplashska-
dor till försäkringsbolagen. Nog för att detta kan rättfärdigas i sig, trafikförsäkringen 
är till för att täcka oväntade, slumpmässiga händelser, men frågan är då, om det inte 
som i det ovanstående behövs en ny FAL som tydligare adresserar dessa problem. Yt-
terligare en synpunkt som kan framföras med grund på den praxis som framkommit 
de senaste åren är om det egentligen spelar någon roll att det finns en treårig preskrip-
tionsfrist i TSL, då den tioåriga fristen liksom den treåriga börjar löpa när den skade-
lidande fått kännedom om sambandet mellan olyckan och besvären. Den treåriga 
fristen i 31 § TSL är således överflödig enligt författarnas åsikt. Ur ett de lege ferenda 
perspektiv behöver lagen förenklas och förtydligas i detta hänseende, till exempel ge-
nom att en enhetlig preskriptionsfrist om tio år används på frågor som rör person-
skador i trafikolyckor. 

Preskriptionsfristen börjar inte löpa förrän den skadelidande fått kännedom om or-
sakssambandet mellan skadan och sina besvär. Det kanske kan tyckas att behovet av 
en längre preskriptionsfrist har försvunnit då det slagits fast att den inte börjar löpa 
förrän den skadelidande har ett läkarintyg, något som de flesta skadelidande inte är 
medvetande om. En ny preskriptionsbestämmelse skulle då tjäna till att göra detta 
mer klart. 

Från försäkringsgivarnas sida har det även framförts att preskriptionstiden skall ta sin 
början vid själva olyckstillfället. Något som tycks stödjas av Lindskogs uppfattning 
om allmän preskription, att den skall anses börja löpa i samband med första rättsfak-
tumets tillkomst, något som borde vara själv olyckan eller åtminstone olycksanmä-
lan. Men här skiljer sig alltså HD:s uppfattning från de allmänna skadeståndsreglerna. 
Grunden för att preskriptionstiden skall börja löpa i samband med olyckstillfället är 
att försäkringsgivarna gentemot sina återförsäkrare skall kunna uppnå ekonomisk 
förutsägbarhet. Detta argument skulle närmast kunna sägas vara av preskriptionsmäs-
sig karaktär, där försäkringsgivarens behov av att säkerställa sin ekonomiska framtid 
har fått gå före den skadelidandes behov av ersättning. Det är vår uppfattning att om 
preskriptionstiden förlängs till tio år, så skulle detta vara en tillräckligt lång tid för att 
täcka de flesta Whiplashfall. Det är troligtvis få fall av fördröjd skada som visar sig se-
nare än tio år, därför skulle även en sådan bestämmelse vara gynnsam för att tillgodo-
se försäkringsgivarens behov av att veta när de kan avskriva ett ärende. Den  skadeli-
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dandes ersättningen skulle även säkerställas. Från försäkringsgivarnas sida torde även 
en tydligare formulering av preskriptionsfristen i TSL leda till kortare handläggnings-
tider och ekonomiska vinster i form av färre tvister med de skadelidande. Som 
nämnts tidigare har det ofta varit en massmedial fokus på försäkringsbolagen som 
svartmålats i media. En tänkbar fördel med en klarare lagstiftning skulle också kunna 
vara goodwillfördelar för försäkringsgivarna. 

Det är svårt att dra någon slutsats om vad som gäller avseende sambandsbedömning 
för den skadelidande. I den praxis som författarna studerat har det nästintill uteslu-
tande varit den medicinska bedömningen som legat till grund för om det funnits nå-
gon adekvat kausalitet mellan olyckan och besvären. Det verkar ofta uppstå en kon-
flikt mellan försäkringsgivarnas medicinska rådgivare och de skadelidandes behand-
lande läkare. I den praxis som studerats har bevisbördan till slut hamnat på den skade-
lidande. Det faktum att det är så pass svårt för domstolen att sätta sig in i den medi-
cinska bedömningen av en Whiplashskada gör att författarna får intrycket att dom-
stolarna helt förlitar sig på läkarnas uppfattning och att det finns tydliga journalan-
teckningar. Det som talar för den skadelidande är då att det före olyckan inte funnits 
några besvär som kan bedömas utgöra en grund för konkurrerande skadeorsaker. Det 
kan låta cyniskt att säga det, men den vars arbete omfattar tunga lyft eller annan an-
strängning av nack- och ryggmusklerna, verkar ha mindre möjlighet att hävda Whip-
lashskada. När det gäller Whiplashmål uppfattar vi att principen om att ”skadevålla-
ren får ta den skadelidande som han finner denna” inte tillämpas.  

Rättsskyddet i de flesta svenska hemförsäkringar är relativt lågt. Ett problem med 
detta är att det belopp som avser att täcka den skadelidandes rättegångskostnader helt 
enkelt tar slut. Risken är att den skadelidande inte skall våga överklaga en dom till 
HovR på grund av att det skulle vara för ekonomiskt kostsamt att förlora målet. Om 
försäkringsgivaren däremot förlorar målet i TR drar de sig sällan för att överklaga 
detta, eftersom deras ekonomiska styrka gör detta möjligt. Försäkringsgivarens eko-
nomiska övertag leder alltså till att rättssäkerheten på försäkringsområdet för den 
skadelidande kan ifrågasättas. Ett radikalt förslag för att komma till rätta med detta 
problem skulle kunna vara att lagstifta om att kostnaderna i Whiplashmål uteslutande 
skall betalas av försäkringsgivarna. Fördelen med detta skulle tvinga försäkringsgivar-
na att vara mera generösa i sin bedömning och att istället förlika ett tvistigt fall istället 
för att dra det inför domstol. Säkerligen så skulle handläggningstiderna för dessa ty-
per av mål minska efter att en praxis för bedömningen av dessa byggts upp av försäk-
ringsgivarna. Den skadelidandes utsikter att få rätt mot försäkringsgivarna skulle sä-
kerligen öka. Olikheterna mellan försäkringsgivarna att processa om en tvist skulle 
säkerligen även den minska vilket skulle bidra till att skapa enhetlig praxis på trafik-
försäkringsområdet.  

Nackdelarna med detta är att antalet oseriösa stämningsansökningar skulle öka, vilket 
skulle öka bördan på domstolarna. Den ekonomiska förutsägbarheten för försäk-
ringsgivarna skulle minska, men detta skulle de kunna återförsäkra sig mot. Risken är 
även att den skadelidande försöker använda hotet om att gå till domstol för att sätta 
press på försäkringsgivarna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns även risken 
för att detta skulle kunna snedvrida konkurrensen på trafikförsäkringsområdet då 
mindre försäkringsbolag skulle få det svårare att klara av den ekonomiska bördan.  
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Författarna kan inte tillräckligt understryka vikten av att den skadelidande är tydlig 
om sina besvär vid ett läkarbesök, och ser till att besvären noggrant dokumenteras. 
Utan att försöka manipulera den behandlande läkaren så skall helst formuleringen 
Whiplash finnas med i journalen. Om detta är nödvändigt för att öka utsikten för 
framgång i tvister angående sambandsbedömningen så är fallet nästan tvärtom när det 
gäller preskription. Här har HD kommit fram till att för att preskriptionsfristen skall 
börja löpa enligt 31 § TSL inte är tillräckligt att anteckningen ”troligen Whiplashska-
da, övergående” finns i den skadelidandes journal. Inte heller att det utfärdas ett inva-
liditetsintyg, visserligen inte specifikt nämnande Whiplash, är tillräckligt för att 
fristen skall anses börja löpa. För den skadelidandes ombud blir uppgiften närmast att 
fungera som en återhållande kraft. Det blir upp till denna att studera likartade fall och 
avgöra om det finns så pass stora skillnader i bedömningen att det inte är värt för den 
skadelidande att driva processen till en rättegång. Ett förslag är även att ombudet stu-
derar vilka läkare som tidigare har varit framgångsrika i domstol och försöker att få 
dessa att även åta sig den skadelidandes fall. Att de medicinska rådgivarna på försäk-
ringsgivarnas sida upplevs som cyniska och partiska är naturligtvis ett problem för 
många skadelidande. Farhågorna är att de försäkringsmedicinska rådgivarna ”inte vå-
gar bita den hand som föder dem”. Att de medicinska rådgivarna inte behöver under-
söka de skadelidande gör det säkert enklare för dem att se till att deras bedömning ut-
faller till försäkringsgivarnas fördel. Detta stämmer även överens med de slutsatser 
som Stanley Millgram fann i sin studie av auktoritet och den mänskliga naturen. San-
nolikheten är större att människor utför handlingar som egentligen strider mot deras 
värderingar om de avskiljs från den person som drabbas av handlingarna. Att slippa se 
och höra gör det så att säga enklare. 

Frågan är om Whiplashskadorna i samhället går att förebygga. Visserligen skulle en 
förenklad lagstiftning klargöra vad som gäller på preskriptionsområdet för den skade-
lidande och vad som krävs av den för att ersättning skall utgå, men problemet för den 
skadelidande att bevisa den adekvata kausaliteten skulle fortfarande kvarstå. Men det 
som varken lagstiftning, trafikskadeersättning eller skadestånd kan göra är att bota de 
ofta livslånga besvär som den Whiplashskadade lider av. Ansvaret att förebygga 
Whiplashskador hamnar närmast på biltillverkarna, vars bilar kan bli säkrare. På lä-
kare, vars forskning på området kan utöka vår kunskap om skadan och hjälpa biltill-
verkarna att bygga bättre bilar och utveckla behandlingsmetoder för att bota den ska-
delidandes besvär. På lagstiftare, som sin roll som samhällets väktare kan göra våra 
vägar säkrare. Men i slutändan hamnar alltid ansvaret hos oss själva, individen, som 
har att vara så pass försiktiga i trafiken att antalet olyckor minimeras. Kan Whiplash 
vara en metafor för det alltmer stressade samhället? Anledningarna till det ökade anta-
let Whiplashskador skulle vara påkörningar bakifrån vid till exempel rödljus, av stres-
sade bilister, som inte hinner stanna i tid. Det enklaste sättet att förebygga dessa typer 
av skador kanske skulle kunna vara att vi alla försöker ta det lite långsammare, stressa 
lite mindre. 

Med anledning av detta anser författarna att syftet med denna uppsats är uppnått. 
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