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Förord 

 

När jag under arbetet med denna uppsats förklarat för vänner och bekanta, såväl jurister som 

lekmän, vad jag skrivit om har bristen på entusiasm knappast gått att ta miste på. Jag kan till 

viss del förstå dem, det finns gott om ämnen inom rättsvetenskapen som lockar mer och jag 

skall erkänna att ämnet preskription inte heller väckte någon större fascination hos mig när jag 

första gången kom i kontakt med begreppet. Den som skrapar lite på ytan hittar dock mängder 

av intressanta problem och frågeställningar och det går inte att bortse från att 

preskriptionsinstitutet de facto aktualiseras oftare än vad vi tror. En praktiserande jurist som 

är dåligt insatt i preskriptionslagstiftningen riskerar således att göra ett dåligt jobb, oavsett om 

han har en gäldenär eller en borgenär som uppdragsgivare. 

 Jag vill här inledningsvis passa på att rikta ett stort tack till alla de personer som på något 

sätt under arbetes gång hjälpt mig genom att svara på frågor eller tillhandahålla information. 

Främst vill jag tacka min handledare Stefan Olsson samt Åke Hasselrot, Per Karlsson och 

övrig hjälpsam personal på kronofogdemyndigheten i Karlstad. Tack även till Stefan 

Lindskog för synpunkter och tips. 

 

Karlstad i januari 2007 

 

 

………………………………. 

Martin Magnusson  
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Abstract 

 
The problem this study sets out to investigate is what a creditor has to do to achive an 

interruption of the period of limitation according to Swedish law and also if the authority of 

enforcement in Karlstad follows the practice from the Swedish supreme court.  In order to do 

that the thesis is divided into two parts. In the first part the Swedish rules of limitation are 

explained with focus on interruption of the period of limitation and the creditor’s burden of 

proof. By law and in old cases from the Swedish supreme court it’s obvious that the creditor 

has to prove both that he has sent letters to the debtor and that the letters have reached the 

debtor. If he can’t prove this the period of limitation has expired. 

 The second part contains a study of verdicts from the court of appeal and the authority of 

enforcement in Karlstad. The results of the study are that in some cases it’s enough for a 

creditor to prove that he has sent the letters. He doesn’t have to prove that they have reached 

the debtor. In spring 2007 the Swedish supreme court will rule in a case concering a creditor 

that sent nine letters to the debtor without getting any of them in return, even though the 

debtor claimed that he had not recieved any letters. The court of appeal considered that the 

creditor had fulfilled his burden of proof only by proving that he sent the letters. The court 

found it unlikely that none of the letters had reached the debtor since they where sent to his 

address of national registration. Therefor the court considered the period of limitation 

interrupted. 

 As a complement a study has been made of the routines on five Swedish debt-collection 

agencies. The purpose with this study was to find out how the agencies register the letters they 

send out and get in return since extracts from these registers has been considered enough to 

prove that the letters have been sent to the debtor. The result of the study shows that every 

letter gets a unique bar-code which is registered when the letter is sent and also if it returns to 

the agency. A copy of every letter is also saved in a data base. 

 My opinion is that changes in the existing law of limitation aren’t necessary, but I also 

think that the courts must construe the law in order to look after the material rights. 

Furthermore I hope that the Swedish supreme court this spring will stipulate the above 

mentioned verdict from the court of appeal, since that would make things easier for the 

creditor in situations like the one in the case.  
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Sammanfattning 

 
Denna uppsats tar sikte på att utreda vad som krävs av borgenären för att han ska anses ha 

uppfyllt sin bevisbörda vid preskriptionsavbrott samt hur KFM i Karlstad följer den praxis 

från HD som finns beträffande preskriptionsavbrott åstadkommet av gäldenären. Uppsatsen 

kan därför delas in i två delar där den första delen förklarar den svenska 

preskriptionslagstiftningen tillsammans med praxis från HD. Fokus ligger på 

preskriptionsavbrott åstadkommet av borgenären och den bevisbörda han då har. Både praxis 

och lagstiftning ger ett och samma svar, nämligen att det krävs av borgenären att han visar att 

de brev med preskriptionsavbrytande verkan som han sänt gäldenären även kommit fram till 

denne. Kan han inte bevisa detta anses fordran vara preskriberad. 

 I uppsatsens andra del studeras dels domar från HovR och dels beslut från KFM i 

Karlstad. Det visar sig att det i vissa fall räckt med att borgenären endast bevisar att han 

avsänt brev med preskriptionsavbrytande verkan till gäldenären för att han skall anses ha 

uppfyllt sin bevisbörda. Han behöver således inte visa att breven verkligen kommit 

gäldenären tillhanda. Under våren 2007 kommer HD att ta upp ett fall där en borgenär skickat 

nio brev till en gäldenär utan att ett enda av dem kommit i retur, trots att gäldenären hävdar att 

han inte mottagit något brev. HovR över Skåne och Blekinge dömde till borgenärens fördel då 

de fann det osannolikt att inget av dessa nio brev kommit fram till gäldenären. 

 I kompletterande syfte har en undersökning även gjorts av rutinerna hos fem svenska 

inkassoföretag. Syftet med denna undersökning var att få veta vilka rutiner som finns kring 

registrering av utskick vid avsändande och vid eventuell returnering då det visat sig att ett 

utdrag från ett sådant register räckt för att bevisa att brev med preskriptionsavbrytande verkan 

skickats till gäldenären. Studien visade att samtliga utskick förses med en streckkod som läses 

av både vid avsändande och vid returnering. Dessutom sparas samtliga brev i sin helhet i en 

databas. 

 Uppsatsen avslutas med att jag redogör för mina egna åsikter och dessa kan kort 

sammanfattas med att jag inte anser att någon lagändring på området är nödvändig, men att 

domstolarna bör tolka lagen så att den materiella rätten bäst tillvaratas. Jag hoppas dessutom 

att HD fastställer ovan nämnda dom från HovR över Skåne och Blekinge då detta skulle 

innebära en betydligt mer human verklighet för borgenären. 
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Förkortningar 

 
ARN Allmänna reklamationsnämnden 

AvtL Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

  område 

BrB Brottsbalken 

FAL Försäkringsavtalslagen (2005:104) 

HB  Handelsbalken 

HD  Högsta domstolen 

HovR Hovrätten 

JB  Jordabalken 

KFL Konsumentförsäkringslagen (1980:38)  

KFM Kronofogdemyndigheten 

KTL Konsumenttjänstlagen (1985:716) 

KöpL Köplagen (1990:931) 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

PreskF KF (1862:10 s. 1) om tioårig preskription och om kallelse å okända 

  borgenärer 

PreskL Preskriptionslagen (1981:130) 

Prop. Proposition 

RH  Rättsfall från hovrätterna 

RR  Regeringsrätten 

TR  Tingsrätten 

UB  Utsökningsbalken 
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1 Inledning 

 

1.1 Ämnesval 
 

Preskriptionsinstitutet innehåller mängder av intressanta problem och frågeställningar, vilka 

är alldeles för många för att samtliga skall kunna rymmas inom ramen för en C-uppsats. 

Denna framställning kommer därför att fokusera på ett problem som jag uppmärksammades 

på av kronofogden Åke Hasselrot när jag besökte KFM i Karlstad i oktober 2006. Det har 

nämligen visat sig att både KFM och lägre rättsinstanser på senare år ibland frångått den 

praxis om beviskrav i fråga om preskriptionsavbrott som HD fastställt i NJA 1996 s. 809 och 

NJA 1998 s. 750. Detta beviskrav kommer nedan att redogöras för mer ingående, men kan 

kortfattat sammanfattas med att borgenären har bevisbördan för att ett av honom avsänt 

meddelande har kommit gäldenären till handa. Intressanta frågor uppkommer då om vad som 

skall krävas av borgenären för att han skall anses ha uppfyllt sin bevisbörda eller om en viss 

del av bevisbördan även borde läggas på gäldenären. 

 

1.2 Syfte 
 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda huruvida KFM i Karlstad följer den praxis som 

HD har fastställt i ovan nämnda domar. Dessutom ämnar jag utreda vad som krävs av 

borgenären för att han skall anses ha uppfyllt sin bevisbörda vid preskriptionsavbrott samt att 

försöka se om det görs någon skillnad i bedömning beroende på hur många kravbrev som 

sänts från borgenären eller om den praxis som finns från HD anses gälla oavsett antal. Utöver 

ovanstående syftar uppsatsen även till att undersöka hur svenska inkassoföretag arbetar med 

preskriptionsavbrytande åtgärder. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Utifrån uppsatsens syfte har jag valt att dela upp min problemformulering i fyra olika frågor: 

• Vad krävs av borgenären för att uppfylla sin bevisbörda i fråga om 

preskriptionsavbrott? 

• Följer KFM i Karlstad den praxis som finns från HD beträffande preskriptionsavbrott? 

• Går det att skönja en utveckling mot att borgenärens bevisbörda lättas upp? 

• Hur arbetar svenska inkassoföretag med preskriptionsavbrytande åtgärder? 
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1.4 Avgränsning 
 

Jag har endast berört de viktigaste och för uppsatsen mest relevanta delarna av 

preskriptionsområdet. Det finns gott om regler och tolkningsfrågor som visserligen är 

intressanta i sig, men som inte hade bidragit till uppsatsens syfte och därför har utelämnats.1 

 Preskription enligt PreskL kallas för allmän preskription. Det finns även ett begrepp som 

kallas för specialpreskription och innebörden av detta är att det finns en specialregel om 

preskription i någon annan lag2, t.ex. 16 kap. 4 § FAL.3 I enlighet med lex specialis har i 

sådana fall specialregeln företräde framför den allmänna regeln.4 Denna uppsats fokuserar på 

de regler som finns i PreskL och kommer i vissa avsnitt endast kortfattat att beröra 

specialpreskription. 

 I uppsatsen berörs inte några EG-rättsliga aspekter då det ännu inte finns någon 

gemensam EU-lagstiftning på preskriptionsområdet. Dock har Comission on European 

Contract Law inom ramen för framtagandet av en European Civil Code i art. 14:203 lagt fram 

särskilda preskriptionsregler och dessa kan i framtiden eventuellt påverka den svenska 

preskriptionslagstiftningen.5 

 Som kommer att framgå nedan behandlar KFM invändningar av olika slag, som t.ex. att 

någon fordring överhuvudtaget inte existerar eller att den redan är betald. Denna uppsats 

fokuserar dock på invändningar som rör preskription då detta område aktualiserar spännande 

frågeställningar kring bevisbörda och beviskrav. 

 Frågeställningen i denna uppsats fokuserar på preskriptionsavbrott enligt 5 § 2 p. PreskL 

då det är vid tillämpningen av denna rättsregel som svårigheter främst förekommer. Vissa 

svårigheter finns även vid tillämpningen av punkt 3 i samma paragraf, men med hänsyn till 

omfattningen av denna uppsats berörs detta endast kortfattat. 

 

 

 

 

                                                
1 För vidare studier rekommenderas t.ex. Stefan Lindskogs Preskription och Herbert Jacobsons Preskriptionens 

funktioner. 
2 Mellqvist och Persson, Fordran & skuld, s. 87. 
3 16 kap. 4 § FAL: ”Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot 
försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall 
inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om 
anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex 
månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.” 
4 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 135. 
5 Clive, m.fl., Principles of European Contract Law, Part III, s. 157 ff. 
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1.5 Tidigare forskning 
 

För att få veta om det finns någon tidigare framställning som behandlar denna specifika del av 

preskriptionsinstitutet har jag i databaserna Rixlex och Libris samt på samtliga svenska 

universitet där det finns en juridisk fakultet gjort en sökning på nyckelorden ”preskription” 

och ”preskriptionsavbrott”. De träffar jag fick var antingen inte nog aktuella eller så rörde de 

andra preskriptionsfrågor. 

 Den mest djupgående forskning som gjorts i Sverige sedan tillkomsten av PreskL är 

Stefan Lindskogs Preskription – Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid 

samt Herbert Jacobsons Preskriptionens funktioner. Båda dessa framställningar uppvisar en 

imponerande bredd och behandlar till viss del problematiken kring borgenärens bevisbörda 

vid preskriptionsavbrott. Under de senaste åren har dock mycket hänt, bl.a. i och med en 

intressant dom från HovR över Skåne och Blekinge,6 vilket gjorde att jag ansåg det vara på 

plats med ytterligare forskning. Inte minst för att se hur KFM förhåller sig till den praxis som 

finns i dagsläget. 

 

1.6 Målgrupp 
 

Då denna uppsats skrivs på uppdrag av KFM i Karlstad är den primära målgruppen dess 

kronofogdar och kronoinspektörer. Uppsatsens sekundära målgrupp är borgenärer, gäldenärer 

och deras ombud. Det finns dock inte utrymme att förklara samtliga de juridiska begrepp som 

används i uppsatsen vilket innebär att det är fördelaktigt om läsaren har grundläggande 

kunskap inom det civilrättsliga området. För att uppsatsen inte skall få en allt för elementär 

karaktär har jag dessutom valt att inte närmare förklara vad t.ex. KFM och inkassoföretagens 

verksamhet går ut på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Se bilaga 1. 
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1.7 Disposition 
 

Inledning ����  Uppsatsen inleds med en inledning där presentation av ämne, syfte, 

frågeställningar och avgränsning står i fokus. 

Metod ����  Här presenterar jag den metod som använts samt redogör för urval 

och källkritik. 

Preskription ���� I detta avsnitt görs en genomgång av preskriptionsinstitutets 

historia fram till idag. Med fokus på preskriptionsavbrott redogörs 

dessutom för uppsatsen relevant gällande rätt på området. 

Rättstillämpning ����  Hur tillämpas preskriptionsreglerna och den praxis som finns? I 

avsnittet om rättstillämpning behandlas domar från HovR och 

beslut från KFM. 

Inkassobranschen ����  Inkassoföretagen kommer ofta i kontakt med preskriptionsområdet 

och i detta avsnitt redovisas vilka rutiner dessa har kring 

preskriptionsavbrytande åtgärder.  Anledningen till att detta till 

synes deskriptiva kapitel placerats i slutet av uppsatsen är att dess 

syfte är att på ett verklighetsrelaterat sätt knyta an till gällande rätt 

och KFM:s arbete. Detta kapitels placering har stötts och blötts 

under arbetets gång men jag anser att det trots allt passar bäst där 

det nu finns. 

Slutsats ���� Slutsatsen knyter an till inledningen genom att besvara 

frågeställningarna med hjälp av det som framkommit i teori- 

respektive empiridel. Uppsatsen avslutas dessutom med en kortare 

diskussion om gällande rätt och ett resonemang de lege ferenda. 

 

Tanken är att denna disposition skall kunna liknas vid en tratt eller en pyramid. 

Utgångspunkten för uppsatsen är tämligen bred och allmän för att efter hand smalna av och 

utmynna i en slutsats. 
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2 Metod och material 

 

2.1 Metodval 
 

Denna uppsats är till största delen författad utifrån ett rättsdogmatiskt perspektiv. Detta 

innebär i första hand analys, bearbetning och systematisering av en mängd material som på 

något sätt upplyser om rättsreglernas innehåll och dess användning. Exempel på sådant 

material kan vara författningstext och praxis från domstolar eller myndigheter. Utmärkande 

för rättsdogmatiken är att rättsreglerna studeras utifrån sin normativa egenskap, d.v.s. att de är 

bindande eller giltiga.7 För att sedan på ett bättre sätt förstå hur de olika rättsreglerna fungerar 

i praktiken söker sig rättsdogmatikern till situationer där reglerna tillämpas. Detta kan 

exempelvis ske genom studier av statistik eller intervjuer med kunniga personer.8 

 Den rättsdogmatiska metoden har applicerats på mitt uppsatsarbete genom att jag har 

utgått från lagar, rättspraxis och myndighetspraxis som har med preskription att göra. Detta 

har sedan studerats i ljuset av mina frågeställningar för att slutligen utmynna i en slutsats och 

ett resonemang de lege ferenda, d.v.s. ett resonemang om huruvida det är nödvändigt med 

eventuella förändringar i befintlig lagstiftning.9 

 Från rättsdogmatikern bör skiljas den praktiskt verksamme juristen. Visserligen har de 

båda till uppgift att tolka gällande rätt på ett sammanhängande och etiskt godtagbart sätt, men 

samtidigt skiljer de sig på åtskilliga punkter varav några finns återgivna nedan: 

 

• En rättsdogmatiker fattar inte bindande beslut och har heller ingen rätt att göra det. 

• Ett av rättsdogmatikerns syften med sitt arbete är att söka sig till problemen. En 

praktiserande jurist försöker i mesta möjliga mån reducera problemen till endast det 

som är nödvändigt för det aktuella fallet. 

• Rättsdogmatikern inriktar sig inte så mycket på konkreta fall utan uttalar sig istället 

mer generellt och abstrakt. 

• Största skillnaden mellan de två är att rättsdogmatikern ofta gör anspråk på att vara 

mer djupgående i sitt arbete.10 

                                                
7 Strömholm, Allmän rättslära, s. 9. 
8 Lehrberg, a.a. s. 38. 
9 Strömholm, a.a. s. 60. 
10 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 33-34. 
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Ett exempel på hur praktisk juridisk metod skulle kunna utövas av en uppsatsskrivande 

student är om studenten i fiktiva eller verkliga situationer intar ställningen av en domstol och 

själv gör en bedömning utifrån sina egna åsikter och kunskaper. Även rättsdogmatikern gör 

självklart bedömningar utifrån egna åsikter och kunskaper, men då på ett mer teoretiskt plan 

än den praktiskt verksamme juristen. 

 För att få ytterligare bredd och djup åt min studie har jag utöver den rättsdogmatiska 

metoden kompletterat genom att använda mig av den rättsgenetiska metoden samt en empirisk 

undersökning. Den rättsgenetiska metoden ger ett historiskt perspektiv på hur ett rättsområde 

utvecklats och kan förhoppningsvis ge en viss förklaring till varför det gällande systemet ser 

ut som det gör.11 Den empiriska undersökningen har gjorts genom intervjuer med för 

uppsatsen relevanta personer och syftet med detta är för att visa hur rätten tillämpas i 

verkligheten. Då lagtexten anger rätten ur sedvanlig mening anger den empiriska 

undersökningen gällande rätt i faktisk mening.12 

 

2.2 Urval av kontaktpersoner och företag 
 

Min utgångspunkt vid urvalet av kontaktpersoner och företag som jag planerade att samtala 

med i syfte att få information till denna uppsats var att dessa skulle ha stor kunskap inom 

preskriptionsområdet. Detta var en förutsättning för att deras information överhuvudtaget 

skulle vara värdefull i en uppsats på kandidatnivå.13 De samtal som sedan förts har varit av 

högst informell karaktär och kan närmast liknas vid öppna samtal där jag försökt att styra 

samtalet så lite som möjligt för att istället låta samtalspersonerna styra samtalets utveckling. 

Efter varje samtal har jag dock sammanfattat diskussionen för att inte gå miste om väsentlig 

information.14 

 För att på ett bättre sätt kunna analysera de beslut som tas på KFM har jag vid 

återkommande tillfällen under arbetets gång fört samtal med kronofogdarna Per Karlsson och 

Åke Hasselrot på KFM i Karlstad. Några av de viktiga frågor som jag fick svar på var: 

 

• Hur ser tillvägagångssättet ut då en preskriptionsinvändning kommer in till KFM?  

• Är ert mål att alltid följa praxis? 

• Hur resonerar ni vid avsteg från praxis? 

                                                
11 Lehrberg, a.a. s. 140-141. 
12 Steinberg, Skyddsombud i allas intresse, s. 55. 
13 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, s. 105. 
14 A.a. s. 99. 
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• Tittar ni på andra domar än de som är från HD? 

 

Liknande samtal samt e-postkonversationer har även förts med ett antal svenska 

inkassoföretag. Syftet med denna kontakt har varit att utreda hur inkassoföretagens rutiner ser 

ut när det handlar om preskriptionsavbrytande åtgärder. Det allra bästa hade givetvis varit att 

undersöka samtliga svenska inkassoföretag, något som dock inom ramen för denna uppsats 

hade varit en omöjlighet. Urvalet av inkassoföretag har istället skett med utgångspunkt från 

vilka företag som förekommer i relevanta beslut från KFM, ett så kallat bekvämlighetsurval 

eller tillfällighetsurval.15 Anledningen till detta urval är att inkassoföretagens arbete med 

preskriptionsavbrytande åtgärder och KFM:s beslut rimligtvis borde stå i samband med 

varandra. Mitt mål var dock att försöka kontakta åtminstone ett par av de största aktörerna på 

den svenska inkassomarknaden. De viktiga frågor som jag fick svar på under samtalen med 

dessa företag var: 

 

• När ni har för avsikt att få till stånd ett preskriptionsavbrott, är det då vanliga 

lösbrev eller rekommenderade försändelser som skickas ut? 

• Hur går registreringen av utskick till? 

• Sker det någon registrering av brev som kommer i retur? 

 

2.3 Källor och källkritik 
 

Jag har i mitt uppsatsarbete utgått från rättskällornas inbördes rangordning: 

 

1. Lagar och andra förordningar är den främsta rättskällan och skall därför alltid 

behandlas först. Utmärkande för dessa är att de är bindande och skall följas. Ett 

åsidosättande av bindande rättskällor kan anses som tjänstefel och under vissa 

omständigheter leda till åtal enligt 20 kap. BrB. 

2. Rättspraxis och förarbetsuttalanden står ett steg under lagar och förordningar i 

rättskällehierarkin och bör följas. I praxis är det avgöranden från HD och RR som är 

mest centrala och vägledande. Beträffande förarbetsuttalanden så intar de i Sverige en 

särställning jämfört med andra länder, men får dock inte tolkas på ett sådant sätt att de 

tar över istället för lagtexten. 

                                                
15 Holme och Solvang, a.a. s. 183. 
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3. Handelsbruk, sedvänja och juridisk litteratur har en lägre dignitet och det brukar 

populärt sägas att de får användas.16 

 

Vad som däremot inte får användas är emellertid inte lika lätt att sätta fingret på, men för att 

uppfylla opartiskhetskravet bör t.ex. uttalanden av politiska partier eller intresseorganisationer 

inte tillmätas något större värde.17 

 Den doktrin som finns på preskriptionsområdet kan delas upp i två kategorier. Dels den 

som är skriven efter 1982 då PreskL trädde i kraft och dels den som är skriven innan 

ikraftträdandet. Jag har valt att använda mig av båda kategorierna, dock på olika sätt. Den 

litteratur som härstammar från tidigt 1900-tal har använts främst för att beskriva 

preskriptionens historiska utveckling, medan senare författad litteratur har använts för att 

beskriva hur gällande rätt ser ut idag. 

 Mitt mål har varit att hämta information från många källor i doktrinen för att på så sätt 

inte fastna i en viss författares åsikter eller tankebanor. Det går dock inte att utesluta det 

faktum att Lindskogs Preskription kan sägas vara något av en bibel inom 

preskriptionsområdet då den refereras till i åtskilliga skrivelser och domar som berör ämnet. 

Få svenska rättsvetenskapsmän besitter den kunskap inom ämnet som Lindskog gör och hans 

bok har således varit en utgångspunkt för stora delar av uppsatsens beskrivning av gällande 

rätt. 

 Inom den rättsvetenskapliga litteraturen förekommer inte sällan att författarna utöver sitt 

författarskap även jobbar som praktiserande jurister inom t.ex. advokatväsendet. Detta gör att 

författarens åsikter och analyser stundtals kan vara färgade av antingen borgenärens eller 

gäldenärens synsätt. Jag har dock strävat efter att själv ha en så neutral hållning som möjligt 

och därför försökt att studera litteraturen på ett kritiskt sätt. 

 Det finns mängder av rättsfall från HD som tar upp ämnet preskription. En sökning i 

databasen Rättsbanken på ordet ”preskription” ger inte mindre än träffar på 308 rättsfall som 

avgjorts i HD sedan 1948. Ordet ”preskriptionsavbrott” ger inte fullt så många träffar, men 

nog många för att ge en insikt om att preskription är något som ofta behandlas i HD.18 Urvalet 

av de rättsfall som presenteras i denna uppsats har gjorts utifrån deras relevans för uppsatsen. 

Det är heller inte sällan som frågan om preskription endast är en av många frågor som tas upp 

i ett rättsfall och de frågor som inte har relevans för denna uppsats har lämnats utan avseende. 

                                                
16 Bernitz, m.fl., Finna rätt, s. 27-28 och Peczenik, a.a. s. 35 ff. 
17 Peczenik, a.a. s. 35-36. 
18 Sökningar gjorda 2006-12-14. 
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De beslut som ligger till grund för analysen av hur KFM arbetar med 

preskriptionsavbrottsfrågor har valts ut på följande sätt: 

 

1. I stort sett samtliga beslut i preskriptionsärenden som behandlats på KFM i Karlstad 

mellan januari 2004 och september 2006 har studerats. 

2. Med utgångspunkt från dessa har sedan 20 för uppsatsen relevanta beslut kunnat 

sorteras fram. Gemensamt för dessa är att de berör situationer då borgenären försökt 

åstadkomma preskriptionsavbrott genom att sända kravbrev till gäldenären. 

 

Anledningen till att endast beslut från de senaste åren studerats är att det är först på senare år 

som en utveckling mot en lättnad av borgenärens bevisbörda har kunnat skönjas i 

rättstillämpningen. Äldre beslut är således inte lika intressanta att studera och dessutom måste 

det inom ramen för en C-uppsats finnas någon form av begränsning. I samråd med KFM i 

Karlstad har jag därför beslutat mig för att endast studera beslut från 2004 och framåt.  Det 

hade självfallet varit intressant att även inkludera beslut från KFM på andra håll i landet, 

något som inom ramen för denna uppsats tyvärr hade varit alldeles för tidskrävande och 

därför har uteslutits. Det skall således poängteras att den del av uppsatsen som rör KFM:s  

arbete endast gäller KFM i Karlstad. Det finns anledning att tro att det ser likadant ut i hela 

landet, men detta är enbart spekulationer och skall inte tas för fakta. En mer utförlig 

beskrivning av hur urvalet gått till presenteras i kapitel 6.1 nedan. 
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3 Gällande rätt 

 

3.1 Historisk bakgrund 
 

Preskription har sitt ursprung i den romerska rätten och något som kallades för hävd 

(usucapio). Innebörden av hävd var att en egendom skulle ha förvärvats formellt riktigt och 

sedan besuttits i god tro under en viss tid, tio år för fast egendom och tre år för lösa saker. 

 Utöver hävd förekom ytterligare ett institut, förlusten av rätt att anställa rättegång 

(praescriptio actonis). Detta tillämpades främst på fordringsförhållanden och som namnet 

antyder var innebörden att borgenären efter en viss tid förlorade möjligheten att som kärande i 

en rättegång utkräva sin rätt. Tiden för att detta skulle inträda varierade och kunde vara så 

lång som 40 år. Ett avbrytande kunde dock ske genom att gäldenären medgav sin skuld eller 

att borgenären väckte talan för att utkräva den samma.19 Som vi kan se i 3.6 nedan påminner 

detta om vad som idag krävs för preskriptionsavbrott enligt svensk lag. 

 

3.2 Rättsutvecklingen i Sverige 
 

Första gången som ordet preskription förekom i den svenska rätten var tidigt under 1600-talet. 

Innan dess talades det, precis som i den romerska rätten (se 3.1 ovan) om hävd och till en 

början fungerade ordet preskription främst som en synonym till just hävd. Först 1629 

förekommer en entydig bestämmelse om preskription och den kungliga förklaringen från 10 

december detta år lyder: 

 

”Hans Kongl May:tz mening om Giäldzfordran är, att den icke i tijd och rätteligen fordrar sin betahlning af 

någon innan 20 år sig förlöpa, den samma Debitor må a solutione blifwa libererat, will ock Hans Kongl 

May:t låta ett Mandat därpå utgå.”  

 

Denna bestämmelse utvecklades sedan under de kommande 100 åren och i 1734 års lag 

stadgades följande i HB 9:12: 

 

”Hafver man fordran hos annan, i gods, penningar eller hvad thet är, och kräfver then ej skrifteliga eller 

munteliga, eller gifver then ej an för Rätta, eller hos Konungens Befallningshafvande, inom tjugo år; äge 

sedan ej någon talan ther å.” 

                                                
19 Lindskog, Preskription, s. 35-36. 
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Med befriandeintresset (se 3.4.1 nedan) som motiv förkortades år 1800 preskriptionstiden till 

tio år. 

 1862 tillkom PreskF som i själva verket var en kodifiering av redan gällande rätt.20 Denna 

förblev mer eller mindre orörd under en lång period och först efter andra världskriget uppkom 

diskussioner om en ny lagstiftning där syftet var att harmonisera de nordiska ländernas regler 

på preskriptionsområdet. Långtgående förhandlingar fördes men i efterhand visade det sig att 

det inte var möjligt att åstadkomma enhetliga preskriptionsregler för samtliga nordiska länder. 

För svensk del utarbetades istället 1975 en departementspromemoria,21 vars förslag var att 

ersätta PreskF med en ny preskriptionslag som stämde överens med de övriga nordiska 

ländernas lagstiftning på området. Detta förslag kritiserades dock hårt av remissinstanserna 

som ansåg att den nya lagen skulle missgynna borgenärerna. Som exempel kan nämnas att det 

förordades om en treårig preskriptionstid som huvudregel och att en borgenär endast skulle 

kunna avbryta preskription genom ett rättsligt förfarande. Dessutom ansågs det inte vara 

nödvändigt med gemensamma regler för de nordiska länderna. 

 Trots ändringar i förslaget avslog riksdagen senare prop. 1976/77:5 och arbetet på en ny 

departementspromemoria påbörjades där fokus låg på att förkorta preskriptionstiden endast 

för konsumentfordringar. Några större nyheter förutom detta samt en modernisering av 

språket fanns sedan inte i prop. 1979/80:119 som röstades igenom av riksdagen och ledde 

fram till att PreskL trädde i kraft 1982.22 Denna lag är i stort sett oförändrad sedan dess och 

har endast genomgått mindre språkliga förändringar. Exempelvis så har orden ”exekutiv 

myndighet” bytts ut mot ”kronofogdemyndigheten”.23 

 

3.3 Verkan av preskription 
 

Att en fordran är preskriberad innebär att den inte längre kan göras gällande mot gäldenären, 

något som fastställs i 8 § PreskL: 

 

”Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran.” 

 

                                                
20 Fehr, Bidrag till läran om fordringspreskription, s. 20 ff. 
21 Ds. Ju. 1975:11 med förslag till preskriptionslag. 
22 Jacobson, Preskriptionens funktioner, s. 302 ff. 
23 Prop. 2005/06:200 s. 50. 
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Preskription inträder då en viss lagbestämd tid löpt utan att borgenären har agerat. Detta 

innebär inte per automatik att en preskriberad fordran är ogiltig utan endast att borgenären 

inte längre kan ta hjälp av domstol eller KFM för att utkräva en prestation. 

 Det finns dock tillfällen då en preskriberad fordran kan göras gällande, ett exempel på 

detta är vid kvittning av fordringar.24 Eftersom domstolar i normalfallet inte beaktar 

preskription ex officio25 är det dessutom helt upp till gäldenären att komma med en 

preskriptionsinvändning. Gör han inte detta kan han senare inte åberopa condictio indebiti26 

för att få tillbaka sina pengar.27 

 

3.4 Preskriptionsinstitutets syften 
 

Det finns självklart flera olika syften med preskriptionsreglernas existens. Dessa kan 

sammanfattande sägas tjäna säkerhet, trygghet och ekonomi i rättslivet28 och kan enligt 

Lindskog även delas upp i två grupper; partsintressen och samhälleliga funktioner.29 Då denna 

indelning är både logisk och lättöverskådlig väljer jag att redovisa preskriptionsinstitutets 

syften efter Lindskogs modell.  

 

3.4.1 Partsintressen 
 

I borgenärens intresse ligger att preskriptionen inte bör inträffa snabbare än vad han normalt 

kan förvänta sig och att preskriptionsavbrott skall vara relativt lätt att åstadkomma. 

Gäldenären å sin sida skall inte behöva spara kvitton och bevisning i all oändlighet då detta 

skulle bli orimligt betungande, ett syfte som omnämns som befriandeintresset. Dessutom har 

gäldenären ett intresse av att inte riskera att drabbas av en oväntad utgift, något som det finns 

risk för om det går en allt för lång tid mellan fordringens uppkomst och tidpunkten för dess 

utkrävande. Denna situation kan uppstå i framförallt två fall. Dels då gäldenären helt enkelt 

glömmer bort att fordringen existerar och dels då rättsgrunden för fordringen är så svag att 

gäldenären förutsätter att borgenären valt att avstå från att göra den gällande. Detta intresse 

benämns därför ibland som klargörandeintresset.30 

 

                                                
24 Mellqvist och Persson, a.a. s. 84 ff. 
25 På eget initiativ. 
26 Rätt att kräva betalning som erlagts i den oriktiga tron att betalningsplikt förelåg. 
27 Tiberg, Fordringsrätt s. 59. 
28 Mellqvist och Persson, a.a. s. 86. 
29 Lindskog, a.a. s. 51 ff. 
30 A.a. s. 51 ff. 
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3.4.2 Samhälleliga funktioner 
 

En mycket viktig samhällelig funktion som preskription fyller är den så kallade 

bevisbegränsningsfunktionen. Då bevismedel som regel blir svagare ju äldre de är bör en 

tidsbegränsning för dess användande finnas. Om domstolar tvingas grunda sina domar på allt 

för gammal bevisning skulle rättsosäkerheten öka och förtroendet för domstolarna samtidigt 

minska.31 

 Samhället har även ett intresse av att dess medborgare har en god relation till varandra. 

Inom detta ryms intresset av att förfallna skulder avvecklas inom en rimlig tidsperiod istället 

för att ligga i träda. Denna samhälleliga funktion brukar därför kallas för 

avvecklingsfunktionen.32 

 Inom rättsvetenskapen talas det ibland om det presumtiva rättsläget, ett slags nolläge från 

vilket det krävs bevisad rättsfakta för att avvika. Detta står i samband med 

bevisbegränsningsfunktionen och preskription är ett sätt att anpassa rättsläget tillbaka till noll, 

något som leder till att preskription även har en anpassningsfunktion.33 

 

3.5 Preskriptionstid 
 

I och med ikraftträdandet av PreskL 1982 infördes för första gången i svensk rätt olika 

tidsfrister för preskription av konsumentfordringar respektive övriga fordringar.34 

Huvudregeln stadgar att preskriptionstiden är tio år och det undantag som gäller för 

konsumentfordringar finns i 2 § 2 st. PreskL: 

 

”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 preskriptionen gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande 

skuldebrev.” 

 

Det är följaktligen den första meningens rekvisit som avgör om det rör sig om en 

konsumentfordran.35 Enligt sista meningen skall dock fordringar som grundar sig på löpande 

skuldebrev bedömas enligt huvudregeln, oavsett om de avser ett konsumentförhållande eller 

                                                
31 Lindskog, a.a. s. 54-55. 
32 A.a. s. 56. 
33 A.a. s. 57. 
34 A.a. s. 41. 
35 A.a. s. 412-413. 
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inte. Det bör dessutom förtydligas att en konsumentfordran endast rör förhållandet 

näringsidkare mot konsument och inte tvärtom.36 

 I prop. 1979/80:119 ges ingen utförlig motivering till den förkortade preskriptionstiden 

för konsumentfordringar. Det som nämns är att det är av konsumentintresse att fordringar 

inom konsumentområdet avvecklas inom rimlig tid.37 Någon mer ingående förklaring till detta 

uttalande ges dock inte. Utredarna i prop. 1976/77:116 är däremot inte riktigt lika fåordiga 

och påpekar bl.a. att privatpersoner sällan sparar kvitton och dylikt under en så lång period 

som tio år. Risken för att bli utsatt för dubbelkrav är därför större för en konsument och detta 

skulle således motivera en förkortad preskriptionstid.38 

 

3.5.1 Starttid 
 

Det är givetvis av stor vikt för alla inblandade att veta när preskriptionstiden börjar löpa. Att 

avgöra detta är emellertid inte alltid helt lätt och 2 § 1 st. PreskL lämnar utrymme för tolkning 

då det där endast stadgas att en fordran preskriberas tio år (respektive tre år i undantagsfallen) 

efter tillkomsten, förutsatt att preskriptionen inte avbryts dessförinnan. Det krävs således en 

studie av förarbetena för att helt säkert kunna sätta en starttidpunkt. Där nämns att själva 

förfallodagen saknar betydelse för preskriptionstiden, oavsett om denna dag infaller senare än 

tio år från tillkomsten av t.ex. ett avtal. Det som är av betydelse för starttiden är med andra 

ord tidpunkten för ett avtals tillkomst. Vid utomobligatoriskt skadeståndsanspråk gäller 

tidpunkten då den skadegörande handlingen utförs.39 

 Inte sällan förekommer det att det finns flera rättsfakta som tillsammans ligger till grund 

för en fordring och vid sådana situationer ges ingen större ledning i förarbetena. Däremot har 

frågan behandlats i HD, där något som ibland benämns det första rättsfaktumets princip 

tillämpats. 

 

I NJA 1930 s. 27 hade två parter avtalat om att framställa en ny sorts medicinsk tvål. 

Tillverkningen kom dock igång först nio år efter avtalsslutet och när den avtalskontrahent 

som hade kommit på tvålreceptet skulle utkräva royalty för försäljning hade mer än tio 

sedan gått avtalet slöts. Fordringen ansågs därmed vara preskriberad. 

 

                                                
36 Prop. 1979/80:119 s. 90-93. 
37 A.prop. s. 24. 
38 Prop. 1976/77:5 s. 116. 
39 Prop. 1979/80:119 s. 89. 
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 I NJA 1982 s. 573 ansågs preskriptionstiden för fastighetsköpares fordring p.g.a. dolt fel i 

fastigheten börja löpa från tiden för köpeavtalet och inte från den tidpunkt då felet 

upptäcktes.40  

 

I enlighet med nyss nämna princip skall preskriptionstiden således börja löpa från tidpunkten 

då det första rättsfaktumet inträffade.41 

 

3.6 Preskriptionsavbrott 
 

Både gäldenären och borgenären kan agera på sätt som är preskriptionsavbrytande. Ett 

preskriptionsavbrott innebär i enlighet med 6 § PreskL att en ny preskriptionstid börjar löpa 

från den dag då avbrottet ägde rum.42 Vissa undantag finns dock och dessa redogörs för i 3.6.2 

nedan. 

 

3.6.1 Preskriptionsavbrott åstadkommet av gäldenären 
 

Enligt 5 § 1 p. PreskL avbryter gäldenären preskriptionstiden genom att utfästa betalning, 

erlägga ränta eller amortering eller på annat sätt erkänna fordringen gentemot borgenären. 

Detta kan sammanfattas med att gäldenären ger uttryck för en viljeförklaring genom att 

erkänna skulden och bekräfta fordringens existens. Viktigt att poängtera är även att denna 

viljeförklaring skall vara riktad mot borgenären. En anteckning av en skuld i en 

bouppteckning räknas t.ex. inte som preskriptionsavbrytande, även om borgenären senare 

skulle få kännedom om bouppteckningen. Inte heller då gäldenären erkänner en skuld för 

tredje man verkar detta preskriptionsavbrytande, förutsatt att avsikten med erkännandet inte är 

att tredje man skall föra det vidare till borgenären.43 

 Det händer ibland att någon annan än gäldenären står för betalning till borgenären och det 

går då att skilja på två olika situationer. Dels då betalning sker på uppdrag av gäldenären och 

dels då betalning sker utan uppdrag. I förstnämnda fall finns inga större problem, betalningen 

är att betrakta som gjord av gäldenären. Detta har även fastställts av HD i NJA 1994 s. 95 som 

där uttalade att betalning från någon annan än gäldenären verkar preskriptionsavbrytande om 

den ”sker på gäldenärens uppdrag eller åtminstone med hans samtycke”. 

                                                
40 Detta har dock senare reglerats i JB 4:19 b och det är numera tillträdesdagen som gäller som starttidpunkt. 
41 Lindskog, a.a. s. 371 ff. 
42 Mellqvist och Persson, a.a. s. 89. 
43 Lindskog, a.a. s. 221 ff. 
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 Då betalning sker utan uppdrag från gäldenären är emellertid lösningen inte alltid lika 

glasklar. Det finns här skäl att beakta såväl borgenärens som gäldenärens intressen. I 

borgenärens intresse ligger att han skall kunna förutsätta att t.ex. en amortering verkar 

preskriptionsavbrytande. Samtidigt skall gäldenären inte försättas i ett rättsligt sämre läge 

p.g.a. inblandning från tredje man. 

 Är borgenären i ond tro, d.v.s. att han är medveten om att erkännandet sker utan uppdrag, 

har preskriptionsavbrott självklart inte skett. Frågan är dock hur situationen skall bedömas då 

borgenären är i god tro. Enligt Lindskog bör gäldenärens intresse sättas främst och hans åsikt 

får stöd av HD som i NJA 1994 s. 95 anför att ”man inte kan kräva att gäldenären, sedan han 

fått kännedom om betalningen, upplyser borgenären om det rätta förhållandet”. Detta 

uttalande torde innebära att ett erkännande från annan än gäldenären endast verkar 

preskriptionsavbrytande om det sker på uppdrag av denne. 44 

 

3.6.2 Preskriptionsavbrott åstadkommet av borgenären 
 

Enligt 5 § PreskL kan borgenären åstadkomma preskriptionsavbrott på två sätt. Dels genom 

att han delger gäldenären ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran (p. 2) och dels genom att 

han väcker talan eller åberopar fordringen hos KFM, vid domstol, i skiljeförfarande, 

konkursförfarande eller offentligt ackord (p. 3). 

 I PreskF räckte det med att borgenären muntligen delgav gäldenären sitt krav. Enligt den 

proposition som senare skulle ligga till grund för PreskL ansågs dock detta vara ett alldeles 

för lättvindigt sätt för borgenären att avbryta preskriptionen. Framförallt pekades det på att 

bevissvårigheterna blir större ju längre tiden går och att ett formlöst krav ytterligare ökar 

dessa svårigheter. För att minska risken för tvister om preskriptionsavbrott förordades det 

därför att en skriftlig erinran skall krävas för att preskriptionen skall anses ha avbrutits.45 

 Utöver kravet på skriftlighet följer vidare att gäldenären skall kunna förstå att borgenären 

anser sig ha en fordring hos honom. Det krävs med andra ord ett visst krav på klarhet, något 

som även innefattar att gäldenären skall kunna utläsa vilket anspråk det rör sig om då det inte 

sällan händer att en gäldenär har flera olika skulder till en och samma borgenär.46 

 Nästa fråga som uppstår är vid vilken tidpunkt preskriptionsavbrott skall anses ha skett. 

Lagtexten ger här inget uttömmande svar utan stadgar endast att gäldenären skall ”få” ett 

                                                
44 A.a. s. 260-261 
45 Prop. 1979/80:119 s. 55-56. 
46 Lindskog, a.a. s. 281-282. 
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skriftligt krav. I propositionen till PreskL uttalas något oklart att det krävs att gäldenären tar 

del av meddelandet för att det skall få preskriptionsavbrytande effekt.47 

 I doktrinen är dock de flesta författare av en annan åsikt och jag anser att Lindskog sätter 

fingret på problemet när han skriver: ”Gäldenären skall ju inte ha möjlighet att få till stånd 

preskription genom att stoppa ett strategiskt urval av olästa brev i makuleringsapparaten.” 

Anhängare av denna åsikt anser att preskriptionsavbrott sker i det ögonblick då kravet 

kommer gäldenären till handa. 

 Det är här på sin plats att ställa frågan om vad som räknas som skriftligt meddelande. 

Grundtanken är självklart att borgenärens erinran skall författas på papper, men ju längre den 

teknologiska utvecklingen når desto fler blir möjligheterna och det går inte att blunda för 

dessa hur länge som helst. Framförallt är det krav via e-post som troligen kommer att bli 

vanligare i framtiden och enligt min uppfattning även borde accepteras i praxis. Ännu finns 

dock ingen praxis att tillgå i detta avseende och främsta anledningen till detta är med stor 

sannolikhet att borgenärerna fortfarande finner det säkrast att använda de traditionella 

metoderna. Lindskog finner att om gäldenären uppgivit sin e-postadress till borgenären så 

torde detta innebära att han godtar att bli meddelad på detta sätt.48 Även här kan självklart 

bevissvårigheter uppstå där gäldenären hävdar att han inte mottagit något e-postmeddelande, 

men denna situation skiljer sig enligt min mening inte nämnvärt från den som redan finns med 

lösbrev och torde i sig således inte vara något hinder mot att använda e-posttekniken. 

 Preskriptionsavbrott sker även då borgenären väcker talan mot gäldenären men för att en 

ny preskriptionstid skall börja löpa krävs dessutom att gäldenären har delgivits. Detta är dock 

inte alltid möjligt och för att skydda borgenären mot fall då gäldenären systematiskt håller sig 

undan mot slutet av en tidsfrist kompletteras 5 § 3 p. PreskL med 7 § 2 st. PreskL som stadgar 

att i fall då gäldenären inte har kunnat delges preskriberas fordran tidigast ett år efter det att 

det rättsliga förfarandet avslutats. I 7 § 3 st. stadgas vidare att en sådan förlängning inte kan 

ske mer än en gång. Motivet till denna begränsning är att borgenären inte skall kunna förlänga 

preskriptionstiden i all oändlighet bara genom att lämna in stämningsansökningar.49 

Ovanstående gäller även för ansökan om betalningsföreläggande och verkställighet. Detta 

innebär i extremfall att en utmätning hemma hos en gäldenär som inte är närvarande inte 

verkar preskriptionsavbrytande om gäldenärskontakt inte förekommit.50 

                                                
47 Prop. 1979/80:119 s. 64. 
48 Lindskog, a.a. s. 287. 
49 Prop. 1979/80:119, s. 65-66. 
50 Åke Hasselrot 
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 Som nämnts ovan börjar en ny preskriptionstid löpa först när ett förfarande eller ärende 

avslutas, detta enligt 7 § 1 st. PreskL. Anledningen till detta synes vara att så länge ett 

förfarande pågår borde det stå klart för både borgenären och gäldenären att ett 

fordringsförhållande föreligger.51 

 Beträffande konkurs kan preskriptionsavbrott härigenom ske på flera sätt. Vanligast är 

dock att borgenären ansöker om att gäldenären försätts i konkurs eller att han bevakar en 

fordring i konkursen. Även här sker preskriptionsavbrottet genom själva inlämnandet av 

ansökan. 

 Värt att notera är att preskriptionsavbrott inte sker om rättsligt förfarande inleds hos annan 

myndighet än domstol eller KFM, t.ex. ARN. Gäldenären måste då få ett skriftligt krav i 

enlighet med 5 § 2 st. PreskL för att preskriptionsavbrott skall ske.52 

 

3.7 Bevisbörda och beviskrav 
 

Viktiga spörsmål som uppstår vid frågor om preskriptionsavbrott är givetvis vem som står 

risken för ett skickat meddelande och vem som har bevisbördan för att avbrott har skett. 

Huvudregeln är att borgenären har bevisbördan i samtliga fall, oavsett vem som företagit den 

preskriptionsavbrytande handlingen.53 

 I 40 § AvtL, 82 § KöpL och 17 § KTL finns bestämmelser om att det är adressaten som i 

vissa fall står risken för att ett meddelande kommer fram. Det ligger därför nära till hands att 

tro att samma förhållande föreligger när det rör sig om preskriptionsavbrott. Så är dock inte 

fallet utan här står borgenären ensam risken för alla de meddelanden han sänder till 

gäldenären. I förarbetena motiveras detta med att ett annat förhållande vore alltför generöst 

mot borgenären. Dessutom skiljer sig situationen från ovan nämnda lagar på så sätt att det där 

rör sig om fall då påföljden av underlåtenhet att lämna meddelande skulle innebära att 

avsändaren blir bunden av t.ex. ett avtal. Från gäldenärens sida skulle det dessutom vara 

oskäligt om preskriptionsavbrott sker p.g.a. ett meddelande han överhuvudtaget inte 

mottagit.54 

 Fråga uppkommer här om vad som krävs av borgenären för att han skall anses ha uppfyllt 

de krav som ställs på honom. För att få ett svar på detta krävs studier av praxis och det finns 

två vägledande avgöranden från HD som rör denna fråga. 

                                                
51 Lindskog, a.a. s. 448. 
52 Forsström, Preskription av fordringar, s. 50-51. 
53 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 242 ff. 
54 Prop. 1979/80:119, s. 64. 
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I NJA 1996 s. 809 hade X och Y tillsammans drivit en rörelse i början av 1980-talet. De 

gick då i borgen för varandras lån och efter att företaget gått i konkurs utkrävde banken Y 

på betalning, dels för sitt eget lån och dels för borgensåtagandet. Y betalade dessa belopp 

den 20 april 1982. Den 22 september 1993 väckte han talan mot X genom att ansöka om 

betalningsföreläggande. X bestred detta på grund av att Y:s fordran var preskriberad. Y 

hävdade däremot att preskriptionsavbrott hade skett den 10 oktober 1983 då X hade 

tillsänts ett krav. Detta hade sänts per lösbrev och ej kommit i retur. Enligt X kom brevet 

honom aldrig till handa och HD gick på hans linje. Fordran ansågs därför vara 

preskriberad eftersom det inte gick att utesluta att försändelsen försvunnit i 

posthanteringen. 

 

Inte heller ett rekommenderat brev utan att undertecknat mottagningsbevis erhålls räcker för 

att borgenären skall anses ha uppfyllt sin bevisbörda. Detta fastställdes av HD i NJA 1998 s. 

750. 

 

Omständigheterna där var att makarna X och Y den 31 januari 1985 ålades att till Z 

solidariskt utge ett kapitalbelopp jämte ränta. Den 18 februari samma år ålades de 

dessutom att betala ytterligare belopp till Z. I en ansökan till KFM sökte Z den 8 januari 

1997 verkställighet av dessa utslag. Y och X gjorde dock gällande att fordringarna hade 

preskriberats. Z menade att preskriptionsavbrott hade skett den 10 september 1993 då han 

hade sänt påminnelser till både X och Y genom rekommenderade försändelser. Dessa 

saknade dock mottagningsbevis. Ett av breven löstes aldrig ut och returnerades till Z 

medan det andra brevet aldrig kom i retur. Att fordran på personen som aldrig löste ut 

brevet hade preskriberats var självklart då kravet uppenbarligen inte kommit denne 

tillhanda. HD ansåg dessutom att det inte kunde uteslutas att ett fel i posthanteringen gjort 

att inte heller det krav som inte returnerades nått sin mottagare. 

 

Ytterligare praxis från HD finns inte beträffande skriftliga påminnelser vid allmän 

preskription och ser man till den praxis som finns så torde rättsläget vara glasklart. Kan 

borgenären inte bevisa att gäldenären fått kravbreven tillhanda har preskriptionsavbrott inte 

skett.    
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3.7.1 Bevisbördans placering i vissa fall 
 

Både NJA 1996 s. 809 och NJA 1998 s. 750 handlar om allmän preskription, d.v.s. fall som 

regleras i PreskL. Det finns emellertid ytterligare ett par intressanta rättsfall som berör just 

borgenärens bevisbörda vid preskriptionsavbrott i form av kravbrev. Dessa fall gäller 

specialpreskription och den regel som tidigare fanns i 39 § 2 st. KFL men som numera 

motsvaras av 16 kap. 5 § FAL: 

 

”Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år 

efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att 

anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har 

framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader 

från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.” 

 

Skillnaden mot PreskL är som synes att det i sista meningen finns ytterligare en tidsfrist och 

det är just kring denna tidsfrist som praxis i bevisbördefrågan skiljer sig från NJA 1996 s. 809 

och NJA 1998 s. 750. Då rättsfall med anknytning till 16 kap. 5 § FAL ofta omnämns i 

samband med frågor rörande preskriptionsavbrott och borgenärens beviskrav finner jag det 

relevant att redogöra för några av dessa rättsfall här. 

 

I NJA 1992 s. 303 var omständigheterna sådana att X hade haft inbrott i sin bostad den 31 

december 1985, något som hon anmälde till sitt försäkringsbolag den 2 januari 1986. 

Försäkringsbolaget svarade dock först den 16 mars 1987 efter att X den 5 mars samma år 

hade skickat ytterligare ett brev. I sitt brev redogjorde försäkringsbolaget för utredningen i 

ärendet och anförde sedan: ”Då försäkringsfall ej är styrkt, kan vi ej betala ut någon 

ersättning till Er.” Den 7 februari 1989 väckte X talan mot försäkringsgivaren som då 

invände att yrkandet var preskriberat. X hävdade dock att hon inte mottagit något brev den 

16 mars 1987. Detta brev var ostridigt ställt till rätt adress och X hade dessutom uppsökt 

en advokat kort efteråt, något som gjorde att HD ansåg att X hade tagit del av brevet och 

dess innehåll trots att hon hävdade motsatsen. 

 

I NJA 1997 s. 734 yrkade X ersättning ur sin hemförsäkring för egendom som förstördes i 

en brand den 19 september 1985. Försäkringsgivaren betalade den 3 oktober samma år ut 

ett förskottsbelopp på 37 000 kr och beslutade den 1 augusti 1986 att inte betala ut någon 

ytterligare ersättning. Detta beslut meddelades per brev till X på den adress han uppgivit, 
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vilket var en postlåda vid den bostad som brann. Den 1 december 1991 väckte X talan mot 

försäkringsgivaren och menade samtidigt att han inte fått del av det brev som skickades i 

augusti 1986. HD anförde att: ”Bevisbördan för att förklaringen kommit 

försäkringstagaren tillhanda ligger på försäkringsbolaget. Beviskravet kan som regel anses 

uppfyllt om förklaringen avsänts till försäkringstagaren under hans vanliga adress och 

försändelsen inte returnerats som obeställbar.” Vidare menade HD att det var ostridigt att 

postlådan tömts efter branden och att den således utgjort en fungerande postadress. 

Försändelsen den 1 augusti 1986 ansågs därför ha kommit X tillhanda och hans rätt till 

talan var därför preskriberad. 

 

Som nämnts ovan berör dessa rättsfall en specialpreskriptionsregel vars innebörd och 

tillämpning kan liknas vid de regler som finns i 40 § AvtL, 82 § KöpL och 17 § KTL där 

avsändaren endast behöver bevisa att han avsänt meddelandet till en korrekt adress för att 

beviskravet skall anses vara uppfyllt. Med andra ord skiljer sig detta från vad som är praxis 

vid allmän preskription. 

 

3.8 Avtal om preskription 
 

PreskL är en semidispositiv lag, något som innebär att det finns utrymme för avtalsfrihet 

samtidigt som det finns tvingande delar. 12 § PreskL ger uttryck för detta: 

 

”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 preskriptionstid än tre år för en fordran 

som avses i 2 § andra stycket.” 

 

Med andra ord så går det inte att avtala bort preskriptionen som sådan och detta torde även 

innebära att det heller inte går att avtala om en oskäligt lång preskriptionstid. I praktiken 

innebär ett sådant avtal närmast att preskriptionstiden försvinner. I förarbetena påpekas detta 

och det föreskrivs inte direkt att det är olagligt, men att ett sådant avtal skulle kunna jämkas 

eller lämnas utan avseende med stöd av 36 § AvtL. Ett liknande förhållningssätt har 

förarbetena till oskäligt kort preskriptionstid.55 

 Enligt svensk konsumentlagstiftning får konsumenten genom avtal inte försättas i en 

sämre ställning. PreskL är inget undantag och detta får sitt uttryck i att det i 

                                                
55 Jfr dock NJA 1952 s. 555 där en majoritet av HD ansåg att en preskriptionstid på två månader inte var för kort 
tid beträffande giltighetstiden på ett presentkort. 
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konsumentförhållanden inte får avtalas om en längre preskriptionstid än tre år. Syftet med 

detta är framförallt att hindra näringsidkare från att föra in en förlängd preskriptionstid i sina 

standardkontrakt riktade mot konsumenter. 

 Slutligen är det inte tillåtet att avtala om andra preskriptionsavbrytande åtgärder än de 

som lagen föreskriver. Ändamålet här är att förhindra borgenären från att kunna avbryta 

preskriptionen genom t.ex. en formlös påminnelse, något som skulle kunna försvåra 

bevismöjligheterna.56 Lindskog anser dock att parterna bör ges möjlighet att avtala om 

alternativa preskriptionsavbrytande åtgärder, framförallt i fall då dessa är ämnade att vara 

strängare än lagens åtgärder. Han motiverar sin åsikt med att strängare krav skulle ”kunna 

jämställas med ett eftergivande av fordringen” och därmed endast ställa borgenären i en sämre 

ställning.57 

 

3.9 Sammanfattning av gällande rätt 
 

Definitionen av preskription är att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran och detta 

inträder då en viss lagbestämd tid löpt utan att borgenären har agerat. Vid allmän preskription, 

d.v.s. preskription som regleras av PreskL, är denna tid tio år. I förhållanden där en 

näringsidkare är borgenär och en konsument är gäldenär gäller dock en preskriptionstid på tre 

år. Enligt praxis från HD påbörjas preskriptionstiden vid det tillfälle då det första 

rättsfaktumet inträffar. 

 Avbryts preskriptionstiden innan den har gått ut börjar en ny tidsfrist löpa från dagen för 

avbrottet. Både gäldenären och borgenären kan åstadkomma preskriptionsavbrott. Gäldenären 

gör det genom att utfästa betalning, ränta eller amortering eller på något annat sätt erkänna 

fordringen gentemot borgenären som å sin sida avbryter preskriptionen genom att väcka talan 

mot gäldenären eller åberopa fordringen hos t.ex. domstol eller KFM. Preskriptionen avbryts 

dessutom genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen 

från borgenären. Det krävs att gäldenären får detta tillhanda och räcker således inte med att 

borgenären kan bevisa att han har skickat ett krav eller en erinran till gäldenären. Detta 

beviskrav har fastställts av HD i NJA 1996 s. 809 och NJA 1998 s. 750. I vissa fall av 

specialpreskription, d.v.s. preskription som regleras av någon annan lag än PreskL, räcker det 

dock med att borgenären visar att han avsänt kravbrev till gäldenären. 

                                                
56 Prop. 1979/80:119, s. 102-103. 
57 Lindskog, a.a. s. 618. 
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 Då PreskL är en semidispositiv lag finns utrymme för avtalsfrihet. Det är dock inte tillåtet 

att avtala om att preskriptionen skall kunna avbrytas på andra sätt än de som finns föreskrivna 

i lag eller att helt avtala bort preskriptionstiden. Dessutom är ett avtal ogiltigt om det stadgar 

en längre preskriptionstid än tre år i ovan nämnda konsumentförhållanden. 
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4 Rättstillämpningen i hovrätterna 

 

4.1 Varför är domar från HovR relevanta? 
 

Den rättspraxis gällande preskriptionsavbrott som finns från HD är, precis som inom de flesta 

rättsområden, inte helt uttömmande. Som framkommit ovan har HD sedan PreskL trädde i 

kraft endast tagit upp ett fåtal fall som rör preskriptionsavbrott åstadkommet genom kravbrev 

vid allmän preskription och gemensamt för dessa fall är att de rör situationer då borgenären 

säger sig ha skickat endast ett fåtal brev. Det är emellertid inte ovanligt att borgenärer numera 

åberopar att tiotals kravbrev skickats, något som ger upphov till frågan om det finns någon 

gräns för hur många kravbrev som skall anses vara tillräckligt eller skall HD:s avgöranden 

anses gälla för samtliga fall, oavsett hur många brev som skickas? 

 Det finns en mängd domar från TR och utslagen i dessa varierar. Då domar från TR inte 

har något prejudicerande rättskällevärde har jag valt att inte återge dem i denna uppsats. Det 

finns däremot två fall från HovR där det varit fråga om borgenärer som hävdar att de sänt ut 

ett mycket stort antal kravbrev till gäldenären. Domar från HovR har inte ett lika stort 

prejudikatvärde som domar från HD, men då dessa två domar är de enda som för tillfället 

finns att tillgå finner jag det ändå relevant att återge dem här. 

 

4.2 RH 2002:66 
 

Första gången ett preskriptionsmål som gällde ett stort antal utskick av kravbrev prövades i 

HovR var i fallet RH 2002:66. Omständigheterna här var att borgenären (företrädd av 

inkassoföretaget X) ansökte hos KFM om verkställighet av en tingrättsdom. Gäldenären Y 

åberopade dock att fordran var preskriberad, något som X invände mot och hävdade att 

preskriptionsavbrott ägt rum vid åtskilliga tillfällen då krav och erinringar skickats till Y utan 

att ha kommit i retur. KFM hänvisade i sitt beslut till NJA 1996 s. 809 och att det är 

borgenären som står risken för att de brev han tillsänder gäldenären når densamme samt att 

det är borgenären som har att visa att preskriptionsavbrott har skett. KFM ansåg inte att X 

kunde bevisa detta och beslutade således att fordran preskriberats, något som TR senare 

fastställde efter att X överklagat KFM:s beslut.  
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 X överklagade dock ännu en gång och beviljades prövningstillstånd i HovR. Även Svea 

hovrätt hänvisade till NJA 1996 s. 809 och ansåg inte att det som X åberopade visade på att 

preskriptionsavbrott skett. Således fastställde HovR:n TR:s dom. 

 

4.3 ÖÄ 2531-05 
 

Det andra och senaste fallet med ett stort antal utskick som varit föremål för prövning i HovR 

är mål nr. ÖÄ 2531-05 där borgenären (företrädd av inkassoföretaget X) ansökte hos KFM 

om verkställighet av en dom om betalningsföreläggande. Gäldenären Y invände att fordran 

var preskriberad då något preskriptionsavbrott inte hade skett. X åberopade som bevisning ett 

utdrag ur sitt register som visade att nio brev avsänts till Y:s folkbokföringsadress utan att ha 

kommit i retur. I likhet med RH 2002:66 hänvisade KFM till NJA 1996 s. 809 och beslutade 

till gäldenärens fördel då X inte ansågs ha kunnat styrka att preskriptionsavbrott skett, ett 

beslut som senare även fastställdes i TR. Att X kunde bevisa att kravbrev de facto hade 

skickats till Y:s folkbokföringsadress tillmättes ingen betydelse. 

 X överklagade sedermera till HovR där prövningstillstånd beviljades. HovR över Skåne 

och Blekinge delade upp frågan i två delar. Dels frågan om själva avsändandet och dels frågan 

om X kunde visa att breven kommit Y tillhanda. På frågan om avsändandet fann HovR inte 

anledning att betvivla att de handläggningsanteckningar som fanns i företagets inkassoregister 

korrekt återgav de inkassoåtgärder som vidtagits mot Y och att brev med 

preskriptionsavbrytande verkan därför ansågs ha avsänts. I frågan om X bevisat att breven 

kommit Y tillhanda ansåg HovR att sannolikheten för att inget av de nio breven skulle ha 

kommit fram framstod som så liten att den kunde lämnas utan avseende. Stöd för detta 

hämtades i de ändringar som gjordes i delgivningslagen (1970:428) och vars förarbeten58 

anger att risken för fel i posthanteringen är i det närmaste obefintlig redan vid dubbla 

försändelser. En domare var dock skiljaktig och ville fastställa TR:s beslut. 

 Denna dom har i skrivande stund ej vunnit laga kraft då Y överklagat och beviljats 

prövningstillstånd i HD, där dom väntas under början av 2007.59 

 

 

 

 

                                                
58 Prop. 1990/91:11, s. 23. 
59 Kontroll med HD:s registrator den 6 december 2006. 
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4.3.1 Rättsutlåtande av Stefan Lindskog 
 

I samband med rättegången i HovR ombads advokat Stefan Lindskog, sakkunnig inom 

preskriptionsområdet, av Allmänna Inkassobyrån i Sverige AB att göra ett rättsutlåtande.60 I 

detta utlåtande ställer Lindskog upp ett antal tänkbara förklaringar till varför parterna är oense 

om huruvida preskriptionsavbrott har skett genom ett kravbrev. Dessa förklaringar är: 

 

1. Borgenärens påstående om att han skickat ett kravbrev kan vara sanningslöst. 

2. Brevet kan ha kommit bort under postbefordran. 

3. Brevet kan ha lämnats ut till fel adress (kan ses som en variant av 2) 

4. Gäldenärens påstående om att han inte har tagit del av brevet kan vara 

sanningslöst. 

5. Brevet har visserligen kommit gäldenären tillhanda, men har kommit bort hos 

honom sålunda att han inte har tagit del av det (t.ex. har det av misstag följt med 

när reklam slängts). 

 

Denna lista är på något sätt inte uttömmande utan tar endast upp de förklaringar som kan 

tänkas vara mest troliga. 

 Lindskog anser att det inte bör räcka med att gäldenären hävdar att han inte fått något 

kravbrev utan att han även bör precisera och lämna påståenden om vad anledningen är till att 

brevet inte kommit honom tillhanda, exempelvis enligt listan ovan. En utredning av detta 

åvilar domstolen genom materiell processledning, något som enligt Lindskog inte skett nog 

effektivt i förevarande fall.  Han skriver vidare att om det kan anses vara utrett och bevisat att 

borgenären avsänt kravbrev torde utgångspunkten vara att postbefordran har fungerat. Hänsyn 

måste givetvis tas till risken för att ett brev försvinner under postbefordran, men i det aktuella 

fallet har borgenären avsänt ett stort antal kravbrev till gäldenärens folkbokföringsadress och 

det borde därför helt gå att bortse från denna risk.61 

 

4.3.2 Analys 
 

Lindskogs utlåtande är intressant på flera sätt, inte minst för att han ålägger gäldenären ett 

visst förklaringsansvar. Detta finns inte tidigare upptaget i den litteratur som behandlar 

preskription och de rättsfall som finns på området lägger hela tyngden på borgenären. 

                                                
60 Se bilaga 2. 
61 Lindskog, Rättsutlåtande i viss preskriptionsfråga, s. 1-5. 
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Utlåtandet lyfter dock inte bevisbördan från borgenären på något sätt. Däremot är min 

tolkning att Lindskog förespråkar en gnutta sunt förnuft där gäldenären inte längre bara kan 

hävda att han inte fått några brev, utan även måste lämna påståenden om vad som kan ha gått 

snett utifall borgenären lyckas bevisa att avsändande verkligen har skett. 

 Det bör dock beaktas att då en part i ett mål ger i uppdrag åt en sakkunnig att skriva ett 

rättsutlåtande ser parten givetvis till att anlita någon som förespråkar den åsikt som är mest 

gynnsam för parten själv och Lindskogs rättutlåtande skall således ses i ljuset av detta. Jag 

anser emellertid att det finns anledning att fästa avseende vid hans rättsutlåtande då han trots 

allt är en av Sveriges främsta auktoriteter inom preskriptionsområdet och besitter mer 

kunskap om preskription än de flesta. 

 

4.4 Analys 
 

Utgången i dessa fall skiljer sig åt trots att borgenären i bägge fall säger sig ha skickat en stor 

mängd kravbrev till gäldenären. Skillnaden är dock att borgenären i det sistnämnda fallet som 

bevisning åberopar utdrag från sitt dataregister och det verkar vara detta som gör att HovR går 

på hans linje. En sammanfattande tolkning av dessa två avgöranden är således att det krävs av 

borgenären att han på något sätt kan bevisa själva avsändandet. 

 Fråga uppkommer sedan om varför HovR över Skåne och Blekinge inte följt den praxis 

som finns från HD. Min åsikt är att HovR ansett att fallen skiljer sig så mycket åt och att en 

annorlunda bedömning därför varit påkallad. Skillnaden ligger dels i mängden kravbrev och 

dels i att borgenären i det senare av fallen kunde bevisa att kravbreven hade skickats. Det är 

dock tveksamt om HD hade dömt till borgenärens fördel i NJA 1996 s. 809 om han där hade 

kunnat visa upp något som bevisade att han skickat ett brev. Jämför t.ex. med NJA 1998 s. 

750 där ett rekommenderat brev skickats men ej kommit i retur. HD ansåg då att det inte gick 

att utesluta att brevet kommit bort i postbefordran. 

 Ovanstående tyder på att borgenären inte bara måste kunna bevisa att han verkligen avsänt 

kravbrev till gäldenären, han måste dessutom bevisa att han avsänt ett flertal. Hur många 

kravbrev som kan anses vara tillräckligt går givetvis inte att svara på och någon dylik riktlinje 

är enligt min mening heller inte nödvändig då små detaljer kan skilja från fall till fall. Varje 

fall är helt enkelt unikt och måste således bedömas efter sina egna unika egenskaper. 

 En annan anledning till att domarna skiljer sig åt kan vara något som genomsyrar hela 

rättstillämpningen från högsta nivå ner till myndighetsnivå. Två personer kan ha olika 

uppfattning om hur praxis eller en rättsregel skall tolkas, något som gör att utgången av två 
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liknande fall trots allt kan skilja sig åt. Exempelvis fanns det som nämnts ovan en skiljaktig 

domare i mål ÖÄ 2531-05 och detta är som bekant långt ifrån ovanligt. Mest utmärkande och 

betydelsefullt torde dock skilda uppfattningar ha på myndighetsnivå där en enda person fattar 

beslut, till skillnad från domstolsbeslut där majoriteten avgör utgången. 
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5 Kronofogdemyndigheten 

 

5.1 Kronofogdemyndighetens arbete med preskriptionsinvändningar 
 

Då KFM är en verkställande myndighet och får in åtskilliga ansökningar om verkställighet 

faller det sig även naturligt att de är första instans i prövningen om huruvida en invändning 

om hinder mot verkställighet har bäring. Invändningar om att verkställighet inte kan äga rum 

regleras i 3 kap. 21 § UB som stadgar följande: 

 

”Visar svaranden att han har fullgjort betalningsskyldighet eller annan förpliktelse som ansökningen om 

verkställighet avser, får verkställighet ej äga rum. Detsamma gäller om svaranden till kvittning åberopar fordran, 

som har fastställts genom exekutionstitel vilken får verkställas eller som grundas på skuldebrev eller annat 

skriftligt fordringsbevis, och i övrigt förutsättningar för kvittning föreligger. 

Gör svaranden gällande att annat förhållande som rör parternas mellanhavande utgör hinder mot verkställighet 

och kan invändningen ej lämnas utan avseende, får verkställighet ej heller äga rum.” 

 

Preskription är att klassificera som ”ett annat förhållande” och invändningar om att en fordran 

är preskriberad skall därför bedömas utifrån 3 kap. 21 § UB.  

 Preskriptionsinvändningar är inte det enda slaget av invändningar om hinder mot 

verkställighet som behandlas hos KFM. Däremot så utgör de den i särklass största andelen av 

det totala antalet invändningar och i Karlstad uppskattas preskriptionsinvändningarna utgöra 

närmare 4/5 av samtliga invändningar. Den sista femtedelen utgörs av invändningar om t.ex. 

kvittning, ackorduppgörelser och givetvis att fordran redan är betald. 

 När en preskriptionsinvändning kommer in till KFM sänds en skriftlig underrättelse om 

detta till borgenären. Han ombeds i denna skrivelse att komma in med bevisning för att styrka 

att preskriptionsavbrott har skett. Det händer ibland att han inte inkommer med någon 

bevisning alls eller att ansökan om verkställighet dras tillbaka och handläggaren på KFM 

beslutar då direkt till fördel för gäldenären eftersom borgenären har bevisbördan för att bevisa 

att preskriptionsavbrott har skett. Oftast inkommer dock borgenären med någon form av 

bevisning och det blir då upp till handläggaren att värdera denna bevisning. I vissa fall är den 

så stark att ett beslut om att hinder mot verkställighet inte föreligger kan tas direkt. I andra fall 

skickas ett brev till gäldenären där han ombeds att ta ställning till denna bevisning och 

inkomma med svaromål. Återkommer gäldenären inte inom en viss tidsperiod (i normalfallet 

2-3 veckor) beslutar handläggaren nästan uteslutande till fördel för borgenären. Det är 
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emellertid inte alltid så enkelt och i regel måste handläggaren studera både praxis och doktrin 

för att kunna fatta ett så korrekt beslut som möjligt. Det bör tilläggas att KFM inte har någon 

utredningsskyldighet när det gäller invändningar mot verkställighet. Det är därför helt upp till 

parterna att se till så att KFM har tillräckligt med beslutsunderlag i form av bevisning etc.  

 Den praxis från HD som finns på området för preskriptionsavbrott kan anses vara något 

tunn och rör som tidigare nämnts endast fall där bara några få kravbrev skickats ut per lösbrev 

eller rekommenderad post. Fråga uppkommer då om dessa rättsfall skall appliceras på 

situationer som uppkommer där borgenären eller dess ombud skickat ut ett mycket stort antal 

kravbrev. Detta är självklart inte helt lätt att avgöra och har inneburit att KFM även tittar på 

olika domar från landets hovrätter. Det händer dessutom ofta att borgenären i sitt bemötande 

till preskriptionsinvändningen åberopar domar från dessa instanser.62 

 

5.2 Kronofogdemyndighetens styrsignal för preskriptionsavbrott vid krav 

och utmätning  
 

Under den senaste tioårsperioden har antalet preskriptionsinvändningar från gäldenärer ökat 

markant, så mycket att arbetet med att behandla dessa nu har blivit en stor arbetsuppgift för 

landets kronofogdemyndigheter. Från KFM:s huvudkontor i Stockholm har det därför 

författats en styrsignal som anger hur handläggarna skall sträva efter att agera vid frågor om 

preskriptionsavbrott.63 

 I denna styrsignal fastställs redan inledningsvis att ”det tycks vara oklart hur frågan om 

preskriptionsavbrott på grund av borgenärens krav och tidigare utmätningsförfarande ska 

hanteras”. Kontentan av det som sedan skrivs är att KFM skall utgå från att borgenären måste 

bevisa att gäldenären faktiskt fått del av kravet för att preskriptionsavbrott skall anses ha skett 

enligt 5 § 2 p. PreskL Det påpekas dock att HD har gjort avsteg från detta i två fall (se 3.7.1 

ovan) men att en tolkning i enlighet med dessa rättsfall endast har bärighet vid tillämpning av 

16 kap. 5 § FAL och att handläggarna därför uppmanas att vara uppmärksamma på att 

borgenärer ibland hänvisar till dessa rättsfall trots att de egentligen inte är relevanta i de flesta 

fall.64 

 

 

                                                
62 Per Karlsson & Åke Hasselrot. 
63 Se bilaga 3. 
64 Dahnell, Preskriptionsavbrott vid krav och utmätning, s. 1-4. 
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5.2.1 Analys 
 

Att en statlig myndighet använder sig av styrsignaler är inget unikt och det bör här därför 

nämnas något om deras egenskap av rättsliga hjälpmedel. Styrsignaler kan normalt sett 

sorteras in under allmänna råd i 1 § författningssamlingsförordningen: 

 

”allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon 

kan eller bör handla i ett visst hänseende.” 

 

Ett allmänt råd är således inte att anse som bindande vilket innebär att handläggarna på KFM 

inte är tvingade att strikt följa det som föreskrivs i de styrsignaler som sänds ut. Däremot så 

förutsätts de vara generella, något som torde innebära att handläggarna förväntas att följa 

dem.65 

 Min första reaktion på styrsignalen är att allt är väldigt generaliserat och det är inte svårt 

att få känslan av att ett syfte med styrsignalen är att handläggningen ute på de lokala kontoren 

skall gå så snabbt och rutinmässigt som möjligt. Detta torde vara en fara för rättssäkerheten då 

vissa fall med all säkerhet riskerar att inte bli korrekt bedömda. Samtidigt är det självklart bra 

att KFM själv uppmärksammar problemet med bevisfrågor vid preskriptionsavbrott och 

försöker att underlätta för de handläggare som behandlar frågor i ärendet. Viktigt är dock att 

detta inte går ut över de enskilda handläggarnas egna erfarenheter och bedömningar då varje 

fall är unikt och endast små skillnader mellan två fall kan påkalla olika utfall. 

 Det bör i sammanhanget påpekas att just denna styrsignal är ett nytt inslag i KFM:s arbete 

och började gälla först den 30 november 2006. De beslut som analyseras i kapitel 6 nedan har 

därför inte tagits mot bakgrund av styrsignalen.  

 Som nämns i 5.2 ovan har antalet preskriptionsinvändningar från gäldenärer ökat markant 

under den senaste tioårsperioden och frågan är vad detta beror på. Anledningarna till detta kan 

givetvis vara många och något helt säkert svar kan inte ges. En tämligen rimlig anledning 

vore dock att antalet preskriptionsinvändningar ökat i takt med att antalet skuldtyngda 

gäldenärer kraftigt stigit under de senaste åren. Dessutom är det inte omöjligt att 

medvetenheten ökat bland gäldenärerna, inte minst efter utgången i NJA 1996 s. 809 och NJA 

1998 s. 750 och att fler gäldenärer därför åberopar preskription för att få en möjlighet att 

slippa betala sina skulder. 

                                                
65 Robert Påhlsson, professor i handelsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg, har tagit upp ämnet styrsignaler i 
nummer 7-8/2006 av tidskriften Skattenytt. Denna artikel handlar förvisso om Skatteverkets styrsignaler, men 
torde ha relevans även för de styrsignaler som sänds ut av KFM. För vidare studier om styrsignaler och dess 
rättskällevärde rekommenderas därför Påhlssons artikel. 
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6 Genomgång och analys av beslut från KFM 

 

6.1 Urval av relevanta beslut 
 

Som framkommit ovan har jag tagit del av i stort sett samtliga de beslut rörande 

preskriptionsinvändning som tagits av KFM i Karlstad sedan 2004. Dessa fall ser naturligtvis 

väldigt olika ut och är av varierande karaktär. Då denna uppsats fokuserar på borgenärens 

bevisbörda vid preskriptionsavbrott med anledning av att kravbrev skickats till gäldenären är 

således inte alla beslut relevanta. Därför har en stor mängd beslut kunnat sorteras bort p.g.a. 

av att de inte fyller någon funktion i denna undersökning. Anledningar till att beslut sorterats 

bort kan vara t.ex.: 

 

• Ett rättsligt förfarande har inletts i domstol eller hos KFM enligt 5 § 3 st. PreskL. 

Detta är dessutom den i särklass största gruppen av beslut. 

• KFM har fastställt att preskriptionstiden ännu inte löpt ut och att det således inte är 

aktuellt att utreda om ett preskriptionsavbrott har skett. 

• KFM har fastställt att preskriptionstiden löpt ut innan den tidpunkt då borgenären 

hävdar att preskriptionsavbrott har skett. En sådan situation kan vara då borgenären 

tror att preskriptionstiden är tio år men att den i själva verket endast är tre år. 

 

Det bör tilläggas att det i många av ovan nämnda fall även förekommit att borgenären skickat 

kravbrev till gäldenären. Detta har dock inte legat till grund för KFM:s beslut i ärendet och 

dessa beslut har av den anledningen inte ansetts vara relevanta för uppsatsen. 

 Efter denna gallring återstår 20 beslut där huvudfrågan är att borgenären eller dess ombud 

har skickat kravbrev till gäldenären för att åstadkomma preskriptionsavbrott. 

Omständigheterna som ligger till grund för dessa beslut kan enligt mig generellt sett delas in i 

fyra olika kategorier: 

 

1. Borgenären har tillsänt gäldenären ett eller flera kravbrev, i ett fall så många som 54 

stycken. Gäldenären hävdar dock att han inte mottagit något brev. 

2. Borgenären har tillsänt gäldenären ett eller flera kravbrev. Gäldenären medger att han 

fått breven men att han inte läst dem. 
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3. Borgenären har tillsänt gäldenären ett eller flera kravbrev per lösbrev eller 

rekommenderad post. Gäldenären har sedan på något sätt skriftligen svarat borgenären 

genom att sända honom ett brev, svarskort eller mottagningsbevis. 

4. Borgenären har genom delgivningsförfarande underrättat gäldenären och denne har 

även undertecknat ett delgivningsbesked. 

 

Givetvis är inte omständigheterna i samtliga beslut identiska med varandra, men indelningen 

ovan visar ändå på det som utmärker respektive kategori av beslut. Nedan följer en mer 

ingående genomgång av varje kategori. 

 

6.1.1 Kategori 1 – Gäldenären hävdar att han inte mottagit något brev 
 

Detta är den i särklass största kategorin (drygt 50 %) och ur denna kan utkristalliseras 

ytterligare två grupper av beslut vars omständigheter skiljer sig markant från varandra. Det 

handlar dels om de borgenärer som åberopar ett utdrag från inkassoregister för att bevisa att 

kravbreven har skickats iväg och dels om de borgenärer som inte kan styrka avsändandet på 

något sätt mer än med eventuella datumnoteringar. Något utdrag ur ett datasystem finns 

således inte i sistnämnda fall. Det kan även nämnas att en uppdelning mellan dessa två 

undergrupper ger en liten övervikt för de fall där borgenären åberopat utdrag från 

inkassoregister. 

 För att till börja med fokusera på de fall där borgenären kan uppvisa någon form av 

bevisning för att han avsänt kravbrev så är en gemensam nämnare för dessa att det är ett stort 

antal brev som regelbundet sänts till gäldenärens folkbokföringsadress. Gemensamt för dessa 

beslut är även att borgenären i samtliga fall företräds av ett ombud i form av ett 

inkassoföretag.  

 En intressant detalj är att i ett beslut från januari 200466 har en borgenär hänvisat till en 

dom från Stockholms TR från 2002 där en borgenär ansågs ha uppfyllt sitt beviskrav genom 

att visa att han avsänt 20 kravbrev till gäldenären.67 Trots överklagan från gäldenären 

beviljades inte prövningstillstånd av Svea HovR. Då detta beslut är det första i raden där KFM 

i Karlstad godtar utdrag från inkassoregister som bevisning verkar det uppenbarligen som att 

denna dom och framförallt det faktum att HovR inte beviljade prövningstillstånd haft en 

påverkan på handläggarnas fortsatta beslutsfattande. Som bekant är domar från TR inte att 

anse som vägledande, men det faktum att HovR inte beviljade prövningstillstånd måste 
                                                
66 Dnr. U-6440-03. 
67 Mål nr. Ä 3438-02. 
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samtidigt tillmätas en viss betydelse och det är uppenbarligen så handläggarna på KFM 

resonerat.  

 Det kan i sammanhanget påpekas att i de beslut under 2006 där borgenären yttrat sig har i 

samtliga fall hänvisats till ovan nämnda dom från HovR över Skåne och Blekinge, något som 

faller sig tämligen naturligt då den domen är till fördel för borgenären och givetvis gör 

borgenärerna allt de kan för att påverka KFM att besluta till deras fördel. 

 Övrigt värt att nämna om dessa beslut är att de är tämligen likartade. Visserligen skiljer 

sig detaljerna, men omständigheterna är fortfarande dem att borgenären tillsänt gäldenären ett 

stort antal kravbrev (mellan ett tiotal och så många som upp till över 50) och bevisar detta 

genom utdrag från ett inkassoregister. Jag anser därför inte att det finns anledning till att 

närmare går in i varje beslut för sig och redogöra för detaljer då detta inte skulle tillföra något. 

 Beträffande de beslut där borgenären inte med utdrag från något inkassoregister kunnat 

bevisa att han avsänt kravbrev till gäldenären varierar antalet brev från ett enda upp till ett 

tiotal. Även här har borgenärerna överlämnat sina ärenden till inkassoföretag och trots detta 

finns inga utdrag från dataregister åberopade som bevisning för att utskick verkligen har 

gjorts. Det kan finnas flera orsaker till detta. Dels så finns möjligheten att inkassoföretagen 

inte registrerat de utskick som gjorts och dels så finns möjligheten att de missat att åberopa 

dessa handlingar i sitt yttrande till KFM. Då rutinerna för utskick verkar vara densamma på de 

flesta svenska inkassoföretag (se kapitel 7 nedan) är den mest troliga anledningen till att 

underlag saknas att ett åberopande av utskicksregister helt enkelt inte skett då det i besluten 

från KFM åtminstone inte framkommer något som pekar på det.  

 KFM har ett konsekvent förhållningssätt till dessa två grupper och det är tveklöst så att det 

krävs att borgenären på något sätt kan bevisa att kravbreven avsänts till gäldenärens 

folkbokföringsadress. Har borgenären inkommit med bevisning om att detta gjorts har KFM i 

samtliga fall beslutat till hans fördel med motiveringen att det måste tas för osannolikt att 

inget av dessa brev kommit gäldenären tillhanda. Finns ingen bevisning har KFM lika 

konsekvent beslutat till gäldenärens fördel. Antalet kravbrev har möjligen spelat en viss roll, 

men det är uppenbart att det är det förhållandet att borgenären kunnat bevisa avsändandet som 

legat till grund för KFM:s beslut. Detta visar sig även i formuleringen ”att inte något av dessa 

brev skulle ha kommit fram är att anse som osannolikt” som är återkommande i ett flertal av 

besluten. 
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6.1.2 Kategori 2 – Gäldenären har fått breven men inte läst dem 
 

Denna kategori av beslut är ingen stor grupp utan innehåller endast ett fall. Omständigheterna 

här var att gäldenären hade stora skulder hos flera borgenärer. Han lät därför vissa skulder gå i 

första hand och slängde således alla andra inkassobrev direkt i papperskorgen utan att ens ha 

öppnat dem. Med anledning av detta ansåg han att han inte hade tagit del av de kravbrev som 

regelbundet tillsänts honom. 

 Som framkommer i 3.6.2 ovan råder en viss skillnad mellan författning och doktrin om 

när ett meddelande anses ha kommit gäldenären tillhanda. Trots att författning som bekant har 

en högre rangordning på rättskälleskalan så är det är uppenbart att det i praktiken räcker med 

att gäldenären har mottagit ett kravbrev för att preskriptionsavbrott skall anses ha skett. KFM 

har i detta fall resonerat att ”däremot behöver borgenären inte visa att gäldenären, efter att ha 

mottagit brevet, också rent faktiskt har tagit del av dess innehåll” och har således beslutat till 

gäldenärens nackdel eftersom han själv medgivit att han mottagit de brev som borgenären 

tillsänt honom. KFM anser vidare att någon bevisning från borgenären om att kraven kommit 

gäldenären tillhanda därför inte är nödvändig och det framgår heller inte om det förekommit 

någon bevisning i form av utdrag från inkassoregister. 

 

6.1.3 Kategori 3 – Gäldenären har skriftligen besvarat borgenärens krav 
 

Gemensamt för dessa beslut är att borgenären i samtliga fall kan visa upp någon form av 

bevisning på att gäldenären mottagit hans kravbrev. Vad denna bevisning består av varierar 

mellan två alternativ: 

 

1. Gäldenären har besvarat kravbreven skriftligt där han t.ex. försöker få till stånd en 

jämkning av skulden eller meddelar att betalning inte kan ske. 

2. Borgenären har skickat en rekommenderad försändelse med ett mottagningsbevis som 

gäldenären har undertecknat och skickat tillbaka. 

 

Alternativ 1 tar sikte på 5 § 1 st. PreskL som stadgar att preskriptionsavbrott skall anses ha 

skett om gäldenären erkänner skulden gentemot borgenären medan alternativ 2 tar sikte på 

stycke två i samma lagrum där det stadgas att preskriptionen avbryts genom att gäldenären får 

ett meddelande om fordringen från borgenären. I praktiken så utgår borgenären från andra 

stycket men då gäldenären brevledes svarat honom saknas anledning att inte samtidigt gardera 

sig genom att även åberopa första stycket.  
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 Oavsett vilken bevisning som åberopats så har KFM ett tämligen lätt beslut att fatta. 

Förutsatt att kravbreven mottagits inom preskriptionstiden är denna att anse som avbruten då 

gäldenären genom att underteckna mottagningsbevis eller skriva personliga brev själv 

erkänner att han fått breven. Det är då ställt utom all rimlig tvivel att borgenärens kravbrev 

kommit gäldenären tillhanda. 

 

6.1.4 Kategori 4 – Gäldenären har underrättats genom delgivningsförfarande 
 

Inte heller denna kategori av beslut vållar några större svårigheter för KFM. Borgenären har 

delgivit gäldenären genom delgivningsförfarande och denne har undertecknat ett 

delgivningskvitto som borgenären sedan åberopar som bevisning i sitt yttrande till KFM. Har 

delgivningen skett inom preskriptionstiden finns det inget som talar emot att 

preskriptionsavbrott har skett. 

 

6.2 Analys 
 

De beslut som är av störst intresse för denna uppsats är kategori 1 då det är i denna kategori 

av beslut som de i bevishänseende mest intressanta frågorna uppkommer. Det är tydligt att 

KFM kräver bevisning i form utdrag ur dataregister för att borgenärens beviskrav skall anses 

vara uppfyllt. Detta är också något som går helt i linje med den dom från HovR över Skåne 

och Blekinge som redogjorts för ovan. Däremot är det tvärtemot vad som rekommenderas i 

KFM:s interna styrsignal. Då denna styrsignal inte fanns vid tidpunkten för dessa beslut går 

det endast att spekulera i vilken hänsyn handläggarna kommer att ta till den. Gissningsvis 

kommer de att i väntan på en dom från HD fortsätta att besluta som de tidigare gjort, d.v.s. att 

om en borgenär bevisar att ett flertal utskick gjorts så skall detta räcka för att 

preskriptionsavbrott skall anses ha skett. Visserligen nämns det i styrsignalen att domen i 

HovR inte kan anses ha något prejudikatvärde, men då handläggarna på KFM uppenbarligen 

inte tidigare följt HD:s praxis anser jag inte att det saknas anledning att tro att de skulle börja 

göra det nu. Skulle HD i sin dom komma fram till att ett utdrag från inkassoföretagens 

dataregister inte är tillräckligt är det självklart så att handläggarna kommer att följa denna 

praxis. Något annat vore ett högst tvivelaktigt yrkesutövande. 
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7 Inkassobranschen 

 

7.1 Inkassoföretagens rutiner kring utskick av krav och erinringar 
 

Som framkommit ovan är det av betydelse om borgenären fört register och noteringar över de 

kravbrev han tillsänt gäldenären. I de flesta fall har borgenären överlåtit detta arbete åt 

inkassoföretag och jag finner det därför intressant att undersöka vilka rutiner som svenska 

inkassoföretag har för utskick av kravbrev och preskriptionsavbrytande åtgärder. Det jag varit 

mest intresserad av är om inkassoföretagen skickar lösbrev eller rekommenderade 

försändelser, om och hur varje utskick registreras och hur brev som kommer i retur behandlas. 

Dessa frågor är av intresse då det visat sig att underlaget från inkassoföretagen är av stor 

betydelse ur bevissynpunkt. Som framkommer ovan så är ett utdrag från inkassoföretagets 

dataregister en förutsättning för att KFM överhuvudtaget ska överväga att besluta till 

borgenärens fördel i situationer där en stor mängd kravbrev skickats utan att ha kommit i 

retur.  

 

7.1.1 Lindorff Kundinkasso AB 
 

Lindorff Kundinkasso AB har sedan en tid tillbaka slutat att enbart åberopa utdrag från sitt 

dataregister som bevisning i preskriptionsmål. Förvisso sker fortfarande utskick av krav i 

form av vanliga lösbrev, men vid en eventuell tvist åberopas detta aldrig ensamt utan alltid i 

kombination med något annat. Det som Lindorff främst arbetar med är istället 

mottagningsbevis, svarskort och i viss mån även personlig delgivning då dessa metoder har ett 

avsevärt mycket starkare bevisvärde.68 

 

7.1.2 AK Inkassotjänst AB 
 

De flesta brev som AK Inkassotjänst AB skickar är lösbrev och i den kategorin ingår även 

påminnelser om krav på betalning. När ett brev skickas sparas en exakt kopia av detta i 

företagets datasystem. Brevens kuvert förses även med en streckkod som scannas både vid 

avsändande och vid en eventuell retur. Kommer ett brev i retur registreras detta i datasystemet 

tillsammans med ett meddelande om orsaken till returneringen. Sådana orsaker kan vara t.ex. 

                                                
68 Thomas Holmgren 
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avflyttning, ny adress eller okänd adress och en kontroll mot folkbokföringsregistret sker 

sedan för att uppdatera adressen utifall en ny adress finns.69  

 

7.1.3 AK Kontotjänst AB 
 

AK Kontotjänst AB använder både vanliga lösbrev och rekommenderade försändelser när de 

skickar ut påminnelser till gäldenärer. Varje försändelse sparas automatiskt i en historik 

specifikt för gäldenären, något som möjliggör att en kopia på brevet kan tryckas ut samt att 

respektive åtgärd sparas och loggas i datasystemet. Dessutom registreras ändringar i 

folkbokföringsregistret en gång varje vecka. Brev som kommer i retur gås igenom med en 

streckkodspenna och loggas därefter i historiken så att det går att se vilka brev som kommit i 

retur.70 

 

7.1.4 Alektum Inkasso AB 
 

Alektum Inkasso AB skickar huvudsakligen ut lösbrev då deras erfarenhet är att 

rekommenderade försändelser kvitteras ut i mycket liten omfattning. Peter Hellman på 

Alektum Inkasso AB säger angående detta: ”En gäldenär får ingen sanktion mot sig om 

han/hon inte hämtar ut sin rekommenderade post, och eftersom de flesta gäldenärer vet att 

preskription kan inträda om de inte blir delgivna så struntar de helt enkelt i att hämta sin 

post.” Företaget försöker därför i så många fall som möjligt jobba med personlig delgivning. 

 All brevutskrift sker i samarbete med Posten eBrev, en tjänst där Posten skriver ut och 

kuverterar utskicken vid olika postterminaler i landet. När en brevfil skickats till Posten och 

bekräftats som mottagen sker en registrering i inkassosystemet. Då denna hantering är helt 

automatisk minimeras risken för att en notering utan utskick skulle ske. 

 Vid eventuell eftersändning meddelar Posten företaget om den nya adressen och en 

notering om detta görs då per automatik i inkassosystemet. Finns ingen ny adress eller om 

adressaten är okänd kommer breven i retur till Alektum där de registreras med hjälp av 

streckkodsavläsning.71 

 

 

 

 

                                                
69 Per Järdö 
70 Anders Cardell 
71 Peter Hellman 



Preskription  Inkassobranschen 
___________________________________________________________________________ 
 

 39 

7.1.5 Intrum Justitia Sverige AB 
 

Intrum Justitia anpassar sitt arbete med utskick efter var ett ärende befinner sig i processen. 

Det är först mot slutet av preskriptionstiden som rekommenderade försändelser skickas ut och 

de flesta utskick som avsänds från Intrum Justitia är således lösbrev. Ungefär 2-3 brev per år 

skickas till varje gäldenär och dessa utskick sker per automatik. Utöver standardiserade 

utskick förekommer även delgivningsförfarande samt i vissa fall personligt anpassade brev. 

Vid avsändandet registreras utskicken med hjälp av en unik brevkod vilket gör att både datum 

för avsändande samt innehållet lagras i en databas. 

 Intrum Justitia tillämpar begränsad eftersändning och vill ha sina utskick i retur om 

gäldenären bytt adress. Detta för att på ett bättre sätt kunna uppdatera de adressregister som 

finns. Dessa register kontrolleras och uppdateras dessutom löpande mot 

folkbokföringsregistret. Företaget lägger ner stor möda på att hitta gäldenärens nya adress och 

om det är en delgivning som kommer tillbaka är denna ansträngning om möjligt ännu större.72 

 

7.2 Analys 
 

Även om företagens rutiner inte är karbonkopior av varandra är ändå principen densamma vid 

hantering av lösbrev. Samtliga jobbar med en unik streckkod på kuvertet till varje utskick. 

Denna läses av både vid avsändandet och vid en eventuell returnering. 

 Gemensamt för samtliga företag i inkassobranschen är att de med spänning ser fram emot 

HD:s dom i det fall från HovR över Skåne och Blekinge som rör just bevisning i form av 

utdrag från ett inkassoföretags dataregister. Denna förväntan är självfallet inte 

anmärkningsvärd på något sätt då en för inkassoföretagen positiv dom från HD skulle 

innebära något av ett paradigmskifte, där det i framtiden skulle bli mycket lättare för 

borgenären att bevisa att preskriptionsavbrott har skett. Skulle HD besluta åt motsatt håll blir 

det å andra sidan intressant att följa utvecklingen i inkassobranschen. Troligen kommer 

företagen då att börja jobba ännu mer med personliga delgivningar kompletterat med en viss 

mängd rekommenderade försändelser. Förfarandet med lösbrev kommer sannolikt att minska 

då endast besvarade sådana skulle räcka för att få till stånd ett preskriptionsavbrott.  

 Noterbart är att vissa av de inkassoföretag vars rutiner ovan redogjorts för tillhör de 

företag som hos KFM i några fall (se 7.2 ovan) ej visat upp bevisning i form av utdrag från 

dataregister. Detta förstärker min teori om att det är handläggaren på inkassoföretaget som 

helt enkelt missat att åberopa ett sådant datautdrag som bevisning. 

                                                
72 Carina Hedlund 
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8 Slutsats och egna reflektioner 

 

8.1 Slutsats 
 

Borgenären kan åstadkomma preskriptionsavbrott på två sätt. Dels kan han inleda ett rättsligt 

förfarande vid domstol eller hos KFM och dels kan han avbryta preskriptionen genom att 

tillsända gäldenären ett skriftigt krav. Bevisbördan för att avbrott har skett ligger på 

borgenären och då bevissvårigheter främst uppstår i det sistnämnda alternativet åligger det 

honom således att bevisa att gäldenären har mottagit hans kravbrev. Detta kan han göra 

genom att uppvisa mottagningsbevis eller svarsbrev från gäldenären och detta är även något 

som HD har fastställt i NJA 1996 s. 809 samt NJA 1998 s. 750. Det har dessutom visat sig att 

det i vissa fall räcker med att borgenären kan bevisa att han avsänt ett flertal kravbrev till 

gäldenärens folkbokföringsadress. Har bevisning i form av utdrag från ett inkassoföretags 

utskicksregister uppvisats har domstolen och KFM ansett det osannolikt att inget av det 

skickade breven skulle ha nått gäldenären. Något föreskrivet antal kravbrev som måste ha 

skickats finns dock inte. 

 KFM i Karlstad följer till viss del den praxis som HD fastställt i ovan nämnda rättsfall. 

Dessa rättsfall handlar endast om ett fåtal utskick och i sådana situationer har KFM strikt följt 

HD:s praxis. I fall där borgenären skickat en stor mängd kravbrev till gäldenären och 

samtidigt kunnat bevisa detta har dock KFM frångått den praxis beträffande beviskrav som 

HD fastställt. 

 HovR över Skåne och Blekinge beslutade i en dom från januari 2006 att det räcker med 

att borgenären bevisar att han skickat ett stort antal kravbrev till gäldenären för att han skall 

anses ha uppfyllt sin bevisbörda. Denna dom har dock överklagats till HD och dom där väntas 

under första halvan av 2007. Det är dock tydligt att borgenärens bevisbörda på senare år 

lättats upp något i och med domar från både TR och HovR. Om detta fastställs av HD återstår 

att nu se. 

 Det främst förekommande tillvägagångssättet hos svenska inkassoföretag när de arbetar 

preskriptionsavbrytande är att varje brev till gäldenären förses med en unik streckkod samt att 

en kopia av samtliga brev sparas i en databas. Streckkoden läses av vid avsändandet för att 

kunna bevisa att avsändande verkligen har skett. Dessutom registreras de brev som kommer i 

retur. Detta för att på bästa möjliga sätt kunna uppdatera företagens adressregister. 
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8.2 Egna reflektioner 
 

Efter att ha ägnat gott om tid till att sätta mig in i preskriptionsinstitutet i allmänhet och 

bevisbördefrågan i synnerhet har jag självfallet skapat mig gott om egna åsikter och tankar. 

Några av dem finns återgivna i den löpande texten ovan, men jag anser samtidigt att det är på 

sin plats att sammanfatta mina synpunkter på gällande rätt och hur jag anser att det borde 

vara. 

 Om själva PreskL som sådan finns egentligen inte så mycket att säga. Den är som 

framkommit ovan generellt sett tämligen klar och enkel att förstå. Problematiken uppstår, som 

i så många andra situationer inom juridiken, först vid tolkning och tillämpning. Denna uppsats 

fokuserar på preskriptionsavbrott och det är framförallt där som tolkningsproblematik kan 

uppstå. Jag anser dock inte att någon lagändring på detta område är nödvändig eller ens 

möjlig. Det går näppeligen att bestämma ett visst antal brev som borgenären måste skicka till 

gäldenären för att han skall anses ha uppfyllt sin bevisbörda. En sådan regel skulle dessutom 

undergräva hela idén med att borgenären kan avbryta preskriptionen genom att tillsända 

gäldenären ett skriftligt krav då det de facto skall räcka med att gäldenäreren mottar ett enda 

krav för att preskriptionsavbrott skall anses ha skett. Ansvaret för denna bedömning borde 

enligt min mening ligga hos domstolarna och det sunda förnuftet hos nämndemän och 

domare. Domstolarna skall självklart inte frångå det som är bestämt i lag men bör samtidigt 

tolka lagen så att den materiella rätten bäst tillvaratas. 

 Det är för mig osannolikt att en gäldenär inte mottagit något av de många brev som en 

borgenär bevisligen har skickat till gäldenärens folkbokföringsadress. Det må vara hänt att det 

ibland försvinner försändelser i postgången, men att samliga försändelser skulle försvinna är i 

mitt tycke högst otroligt. Därför är jag beredd att hålla med Lindskog i hans åsikt (se 4.3.1 

ovan) om att gäldenären borde åläggas att komma med en trolig förklaring till varför breven 

inte kommit fram. Detta innebär i sin tur dock inte att jag anser att borgenären skall befrias 

från bevisbörda, enbart att sunt förnuft måste råda i bedömningen. 

 Personligen hoppas jag att HD fastställer domen från HovR över Skåne och Blekinge då 

detta skulle innebära en betydligt mer human verklighet för borgenären. Givetvis måste även 

gäldenärens intressen tillvaratas, men min åsikt är som tidigare redovisats att dagens praxis är 

allt för generös mot gäldenären. Oavsett utgången i HD så är jag i vilket fall övertygad om att 

både gäldenärer och borgenärer ser fram emot att få klarhet i rättsläget. Dessutom så kommer 

KFM:s arbete med preskriptionsinvändningar att underlättas och rättsosäkerheten minska. 
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9 Källförteckning 
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