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1 Inledning 

Våren 2006 skadades Eva i en allvarlig trafikolycka. Olyckan inträffade då hon satt i sin bil 

vid en korsning och väntade för att göra en vänstersväng. En bil körde in i henne bakifrån 

med en hastighet om ca 90 km/h. Att bli påkörd med sådan hastighet kan jämföras med ett fall 

från tionde våningen i ett hus.
1
 Omedelbart efter olyckan fick hon besvär med värk i nacke, 

känselbortfall och muskelvärk. Skadorna visade sig senare vara en allvarlig nackstukning 

samt att huvudet delvis blivit avslitet från nackkotpelaren. Ligamentet som håller huvudet på 

plats är trasigt varför Eva med muskelkraft måste hålla huvudet upprätt.  

Före olyckan arbetade Eva som lärare i engelska och idrott på heltid. Efter olyckan gör Evas 

skador att hon måste sjukskrivas, initialt till 100% men efter en tid återgår hon till halvtidsar-

bete med anpassade arbetsuppgifter. Detta trots att två läkare har bedömt henne vara helt ar-

betsoförmögen. Förutom inkomstbortfall på grund av sjukskrivning och deltidsarbete kan Eva 

inte längre sköta sitt hem utan måste anlita hjälp utifrån. Städning, fönsterputsning, snöskott-

ning, trädgårdsskötsel och arbete med ved till hemmets uppvärmning är exempel på sysslor 

som hon numera inte kan genomföra själv.  

Eva vänder sig till sitt försäkringsbolag för att få ersättning för skadorna och bolaget medger 

att försäkringsfall enligt avtal och trafikskadelagen föreligger.
2
 Efter fyra år av skadereglering 

anser de, till skillnad från Eva, att hon skulle ha arbetat halvtid även om olyckan aldrig inträf-

fat samt att delar av hennes problem saknar samband med trafikolyckan. Som skäl för sin be-

dömning hänvisar de till att hon tidigare varit sjukskriven på grund av luftrörsproblematik och 

stress.  

Svårare skador, så som Evas, brukar aktualisera det ”frivilliga åtagandet” vilket innebär att 

försäkringsbolag finansierar ombudskostnader åt den skadelidande för att skaderegleringen 

ska gå fortare framåt samt bli så korrekt som möjligt. Eva upplyses inte om denna möjlighet 

trots att hon ber om ombudshjälp.  

Då Eva upplever att försäkringsbolaget inte ger henne seriös hjälp tar hon själv kontakt med 

en advokat. Försäkringsbolaget går därefter med på att betala skäliga och nödvändiga om-

budskostnader åt Eva. När Evas ombud lämnar in sin kostnadsräkning till bolaget anser de 

dock att de inte kan ersätta advokaten för allt nedlagt arbete med hänvisning till att de endast 

                                                 
1
 Vägverket, 2008, s. 11. 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/766/89127_tillsammans_i_trafiken_med_tillagg.pdf  
2
 Trafikskadelag (1975:1410) (TSL), 1 §, 8-9 §§ TSL. 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/766/89127_tillsammans_i_trafiken_med_tillagg.pdf
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tänker betala nödvändiga kostnader. Detta resulterar i att advokaten inte får betalt för alla ned-

lagda timmar och anser sig tvungen att avsäga sig uppdraget som ombud för Eva.
3
 

1.1 Syfte och avgränsningar 

Tillgodoser det svenska rättssystemet den enskildes behov av ombud i samband med skadere-

gleringen vid personskada till följd av trafik enligt Europakonventionen
4
? Den frågeställning-

en är utgångspunkten för den här uppsatsen.  

Syftet är att utreda och diskutera vilka möjligheter som finns för den som personskadats i tra-

fik att få ombudskostnader betalda i samband med skaderegleringen samt att undersöka om 

dessa möjligheter är tillräckliga för att Sverige ska anses uppfylla rätten till ombud enligt Eu-

ropakonventionen. För att kunna besvara syftet kommer grundläggande information om lag-

regler och principer på försäkringsavtalsrättens område att presenteras liksom regler för tolk-

ning av försäkringsavtal. Uppsatsen avgränsas till att endast behandla personskador till följd 

av trafik där det skadevållande fordonet är känt och försäkrat.  

1.2 Metod och material 

Utgångsläget för detta arbete är den situation som uppstår för den som personskadats i trafik 

avseende ombudskostnader i samband med skaderegleringen. Med anledning av detta har de 

olika regler, lagar och villkor gällande ombudskostnader som kan komma att aktualiseras i 

samband med skaderegleringen för den som personskadats i trafiken sorterats ut. I uppsatsen 

används rättsvetenskaplig metod, vilket innebär att lag, förarbeten, praxis och doktrin stude-

rats och analyserats med rättens innehåll och dess förståelse som målsättning. Huvudsakligen 

har förarbeten och litteratur använts medan praxis brukats mer sparsamt. Avsaknaden av prax-

is är särskilt tydligt i avsnitten som berör hur försäkringsvillkoren gällande ombudskostnader 

för trafikskadad ska tolkas vilket beror på att adekvat rättspraxis inte påträffats.  

Tillgången till material varierar mellan uppsatsens olika områden. Det finns en mängd littera-

tur som behandlar ämnet avtalstolkning. Även doktrin som särskilt beskriver hur försäkrings-

avtal ska tolkas har används. Avsnitt och praxis angående tolkning av sakförsäkringar har 

bedömts användbara i detta arbete till den del dessa berört allmänna principer för tolkning av 

villkor i konsumentförsäkring. Den juridiska debatten på området har sökts i facktidskrifter. 

                                                 
3
 Exemplet är baserat på en verklig händelse. Eva stämde så småningom bolaget vilket resulterade i förlikning 

där bolaget godtog samtliga ombudskostnader samt på nytt åtog sig att finansiera Evas ombud under den fortsat-

ta skaderegleringen. Skaderegleringen fortgår alltjämt. Namnet Eva är fingerat.  
4
 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). 
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Vad gäller Europakonventionen har praxis från Europadomstolen valts ut utifrån beskriven 

praxis i litteraturen.  

Ombudskostnader för personskadad i trafik finansieras huvudsakligen av olika försäkringsbo-

lag, vilket regleras närmare i enskilda försäkringsavtalsvillkor. Därför har även försäkrings-

villkor undersökts och analyserats. Totalt har nu gällande försäkringsvillkor motsvarande 

95,9% av marknadsandelarna år 2009 studerats.
5
 De granskade försäkringsvillkoren har under 

arbetets gång kunnat delas in i tre grupper baserade på villkoren för det frivilliga åtagandet i 

trafikförsäkringen. Det största bolaget i vardera av de tre grupperna har valts ut och dessa 

bolags äldre villkor, från 1990-talets mitt, har eftersökts och granskats. För äldre försäkrings-

villkor har således ytterligare avgränsning gjorts och endast villkor till motsvarande 76,7% av 

marknadsandelarna har studerats.
67

 Mina tolkningar och slutsatser av de skillnader respektive 

likheter som finns i äldre respektive nyare försäkringsvillkor måste ses i ljuset av att inte alla 

villkor studerats.  

Vid granskningen av rättsskyddsvillkoren har fokus legat på rättsskyddsförsäkringen i trafik-

försäkringen. För rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringen har jag nöjt mig med att konstatera 

att bolagen normalt har motsvarande formuleringar avseende personskadad i trafiken i bägge 

sina rättsskyddsförsäkringar.  

1.3 Disposition 

Efter uppsatsens inledande avsnitt med syfte och metod följer en kort bakgrund till uppsats-

ämnet och därefter introduceras försäkringsavtalsrätten. Eftersom en stor del av ombudskost-

naderna vid skaderegleringen finansieras av försäkringar krävs grundläggande kunskap på 

försäkringsavtalsområdet främst gällande vilka regler som omgärdar och begränsar försäk-

ringsavtalens utformning. Därefter ges en kort beskrivning av tolkning av försäkringsavtal. 

Tolkningsreglerna påverkar inte bara hur avtalet ska förstås utan också hur avtalen utformas. 

Avsnitten om försäkringsavtal och avtalstolkningsregler är ämnade att underlätta för läsaren 

att tillgodogöra sig uppsatsens undersökning avseende möjligheten att få ombudskostnader 

betalada genom försäkring. Efter de båda delarna om försäkringsavtal och avtalstolkning föl-

                                                 
5
 Försäkringsförbundet, 2009, s. 3. http://www.svenskforsakring.se/Statistics/StatBranch/Svfolder/sv2009.pdf 

6
 A.st.  

7
 De äldre utgångna försäkringsvillkoren har jag fått tillgång till genom respektive försäkringsbolag. Jag är 

tacksam inför den arbetsinsats som försäkringsgivarna tagit på sig för att jag ska kunna studera äldre villkor. Jag 

vill därför särskilt tacka Folksam, Gjensidige, If, Länsförsäkringar i Dalarna, och Trygg Hansa. 

 

 

http://www.svenskforsakring.se/Statistics/StatBranch/Svfolder/sv2009.pdf
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jer en beskrivning av försäkringsavtal och försäkringsvillkor av intresse för detta arbete, som 

fortlöpande analyseras. Först behandlas möjligheten till ombudskostnader i samband med 

skaderegleringen genom det så kallade frivilliga åtagandet i trafikförsäkringen och därefter 

rättsskyddet genom rättsskyddsförsäkringen. I uppsatsen redogörs därpå för möjligheten till 

betalda ombudskostnader genom rättshjälp från det allmänna. Efter avsnittet om rättshjälp 

följer en analys av hur möjligheten till ombudskostnader i samband med skaderegleringen ser 

ut med fokus på det frivilliga åtagandet i trafikförsäkringen. Därpå beskrivs kortfattat ombu-

dens roll under trafikskaderegleringen, för att ge en bild av vilka praktiska frågor som disku-

terats och debatterats gällande ombudens arbete i dessa ärenden. Europakonventionen, med 

fokus på när och hur rätt ges till ombud vid icke straffrättsliga spörsmål, presenteras därefter. 

Uppsatsen avslutas med analys och diskussion om det svenska systemet för ombudskostnader 

till trafikskadad i samband med skadereglering uppfyller det svenska åtagandet enligt Euro-

pakonventionen.  

1.4 Bakgrund 

Det är inte svårt att föreställa sig att omfattande personskador ofta innebär betydande påfrest-

ning för den skadelidande och dennes anhöriga. År 2010 anmälde nästan 30 000 personer till 

försäkringsbolag att de skadats till följd av trafik i Sverige.
8
 För dem som skadas allvarligt 

kan livet komma att påverkas radikalt. Invaliditet och förlorad arbetsförmåga medför bety-

dande ekonomiska konsekvenser. Till stöd och hjälp för den drabbade finns såväl privata som 

allmänna försäkringar vilka har till uppgift att skydda individen från negativa verkningar av 

olyckan. Trafikförsäkringen är privat men är liksom den allmänna skattefinansierade social-

försäkringen, obligatorisk.
9
 Försäkringsbolagen finansierar i vissa fall ombud under skadere-

gleringsperioden för att den skadelidande bättre ska kunna tillvarata sin rätt, samt för att 

snabba på handläggningen. Sådan finansiering har i perioder även gjorts med allmänna medel 

genom rättshjälpslagen.
10

 Behovet av ombud vid trafikskaderegleringen motiveras ofta med 

att skaderegleringen vid svårare skador kan vara invecklad och inte sällan berör ett komplice-

rat rättsområde.
11

 Ersättningen grundar sig idag på ett frivilligt åtagande från försäkringsgi-

varna att finansiera juridiskt ombud till den skadelidande under skaderegleringen.
12

 Enligt 

flera ombud tillämpar vissa bolag det frivilliga åtagandet i allt mindre omfattning på bekost-

                                                 
8
 Svensk Försäkring, www.svenskforsakring.se  

9
 Mannelqvist, 2008, s. 338 f. 

10
 Schönning och Svendenius, 2007, s. 140 f. Prop. 1987/88:73 s. 27 f. 

11
 Se exempelvis RN beslut nr 210/00. 

12
 Schönning och Svendenius, 2007, s. 140 f. 

http://www.svenskforsakring.se/
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nad av de skadelidandes rättssäkerhet.
13

 Det har framförts att sådan åtstramad tillämpning inte 

är överensstämmande med den ursprungliga innebörden av det frivilliga åtagandet.
14

 Det star-

ka försäkringsskyddet för den som personskadas i trafiken undermineras om den skadelidande 

saknar möjlighet att tillvarata sina intressen vid en tvist med försäkringsbolaget. Vidare utgör 

en förutsättning för att de flesta personer ska kunna driva privat civilprocess förekomsten av 

någon form av ekonomiskt stöd för att finansiera processen.
15

 Ett juridiskt biträde kan endast 

åta sig att hjälpa den enskilde om det finnas garantier för betalning av nedlagt arbete. Finns 

inte sådan garanti riskerar alltså den enskilde att stå utan tillgång till juridisk konsultation. 

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet fastslagen i Europakon-

ventionen.
 
För vissa fall innebär denna rättighet även en rätt till juridiskt ombud.

16
 Vikten av 

ombudsrepresentation blir extra tydlig när styrkeförhållandet mellan tvistens parter är stor, så 

som ofta kan vara fallet när en privatperson tvistar mot en näringsidkare. Vid försäkringstvis-

ter gäller dessutom oftast det motstridiga förhållandet att försäkringsbolaget genom det frivil-

liga åtagandet eller rättsskyddet de facto finansierar sin motparts processkostnader. Det är 

staten som har till uppgift att se till att konventionsrättigheterna upprätthålls i landet.
17

  

2 Försäkringsavtal och begränsningar i avtalsfriheten 

Som huvudregel finansieras ombudskostnader genom olika privata försäkringar. Försäkrings-

produkternas innehåll framgår av försäkringens villkor. För att kunna klarlägga avtalsparter-

nas skyldigheter och rättigheter enligt avtalet måste kännedom om försäkringens syfte och 

den tvingande lagreglering som finns på området analyseras och förstås. 

2.1 Försäkringsavtalets huvuddrag  

Försäkringsavtalets syfte är att ge den försäkrade ett ekonomiskt skydd mot att en framtida 

risk förverkligas.
18

 Risker som är säkert förutsägbara, liksom helt beroende av den försäkra-

des vilja, kan inte försäkras. Det är det faktum att risken är oförutsägbar som möjliggör en 

premiesättning och kostnad som är lägre för den försäkrade än om det med visshet gick att 

                                                 
13

 Reveman m.fl., Advokaten, nr 3 2009. 
14

 Schönning och Svendenius, 2007, s. 141 f. 
15

 Prop. 1972:4 s. 53.  
16

 Artikel 6.1 EKMR. Cameron, DV-rapport 2001:6 Del B bilaga 15. 
17

 Danelius, 2007, s. 22. 
18

 Prop. 2003/04:150 s. 123.  
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förutspå skadan. Det är den försäkrade som har bevisbördan för att den försäkrade risken för-

verkligats det vill säga att försäkringsfall är för handen.
19

  

Försäkringar som fenomen är av stor vikt för vårt samhälle. De omfördelar och sprider risker 

vilket resulterar i riskminskning och ekonomisk trygghet för såväl privatpersoner som före-

tag.
20

 Det är alltså av stor vikt såväl för den enskilde försäkrade som för samhället i stort att 

försäkringen fungerar som tänkt. För att garantera detta inskränks avtalsfriheten på försäk-

ringsrättens område av ett omfattande regelverk.
21

 Regelverket syftar även till att stävja oba-

lans mellan försäkringsavtalets parter. Försäkringsgivaren har stora ekonomiska resurser och 

besitter naturligtvis större sakkunskap på försäkringsområdet än den försäkrade. Det är också 

försäkringsgivaren som ensidigt, i vart fall i konsumentförhållanden, utformat och formulerat 

försäkringsavtalet. Den försäkrade har störst möjlighet att påverka riskens förverkligande och 

kan sitta inne med information som påverkar hur riskbedömningen ska göras i det egna fallet. 

För försäkringsbolagen kan felaktig information leda till felaktiga premiesättningar med för-

ödande ekonomiska konsekvenser som följd. Regelverket anses även behövligt då det går att 

identifiera en intressekonflikt mellan parterna. Den försäkrade vill ha ett gott försäkrings-

skydd till en rimlig premie. Även om försäkringsbolagen vill erbjuda en bra produkt så har de 

också intresse av att driva en ekonomiskt försvarbar och vinstdrivande rörelse.
22

  

För att bolagen ska kunna bedriva lönsam verksamhet samt kunna anpassa försäkringsproduk-

ten efter marknadens behov rör försäkringsavtalslagen främst parternas förpliktelser mot var-

andra.
23

 Lagen är som huvudregel tvingande till skydd för försäkringstagare och försäkrad.
24

 

Särskilt konsumenter har ett långtgående skydd.
25

 Försäkringsproduktens innehåll lämnas 

huvudsakligen oreglerad vilket brukar uttryckas med att produktfrihetsprincipen tillämpas. 

Huvudregeln är att bolagen fritt får ange vilken risk försäkringen täcker och de undantag som 

görs från försäkringsskyddet.
26

 Istället för lagstyrning kring försäkringsprodukten anses för-

säkringstagarnas intresse av skäliga och rättvisa premier främjas genom föreskrifter med hår-

                                                 
19

 Bengtsson, 2010, s. 45. 
20

 SOU 1991:89 s. 11, Mannelqvist, 2008, s. 338 f, Tullberg, 1994, s. 13. 
21

 Bengtsson, 2010, s. 15 f. 
22

 Prop. 2003/04:150 s. 123 ff. Bengtsson, 2010 s. 16 och s 18 ff. 
23

 Försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL).  
24

 1:6 FAL. 
25

 Bengtsson, 2010, s. 197. 
26

 Prop. 2003/04:150 s. 126 och s. 139. 
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da krav på tydlig och relevant information vilket anses ge bättre förutsättningar för konkur-

rens mellan bolagen.
27

  

Genom försäkringsavtalet åtar sig den försäkrade främst att utbetala en premie till försäk-

ringsgivaren, men av avtalet följer även en rad biförpliktelser.
28

 Dessa utgörs bland annat av 

en skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter, undvika försäkringsfall samt att vid försäkrings-

fall lämna uppgifter för att möjliggöra korrekt skadereglering.
29

 Den försäkrades biförpliktel-

ser finns till för att skydda försäkringsgivaren. Exempelvis anses preventions- och rättvise-

hänsyn motivera en möjlighet för försäkringsbolagen att sätta ner eller helt undgå ansvar vid 

försäkringsfall som framkallats av försäkringstagarens oaktsamhet.
30

 För försäkringsgivaren 

innebär försäkringsavtalet som huvudregel ett åtagande att utge ekonomisk ersättning till den 

försäkrade. Vidare anses god försäkringsstandard mana försäkringsbolaget till en välvillig 

tillämpning av lag och villkor mot parter som anses svaga, konsumenter och mindre företag. 

Det går även att identifiera biförpliktelser för försäkringsbolaget även om dessa brukar omta-

las mer sällan. Försäkringsbolaget har exempelvis en långtgående skyldighet att hålla den 

försäkrade informerad om försäkringen och eventuella förändringar i villkoren.
31

  

Försäkringsgivarnas skyldighet att tillhandahålla information om försäkringsvillkor m.m. ut-

ökades under 1990-talet i samband med att den offentliga kontrollen av försäkringsavtalen 

reducerades. Konsumenterna ska genom god information om försäkringens villkor kunna väl-

ja den försäkring som är mest fördelaktig ur pris- och produktsynpunkt. Skyddet för den en-

skilde mot oskäliga premier och andra ofördelaktiga villkor anses numera tillgodosedda ge-

nom marknadsekonomiska krafter. Försäkringsgivarnas skyldighet att informera om ekono-

miska villkor m.m. kring försäkringen brukar benämnas genomlysningsprincipen.
32

 

Informationsskyldigheten kommer tydligt till uttryck i försäkringsavtalslagen.
33

 Lagen stadgar 

informationsplikt för försäkringsgivarna om avtalsvillkoren både för tiden före och tiden efter 

avtalsslutet. Efter avtalsslutet utökas informationsplikten. Särskilt överraskande begränsning-

ar i försäkringsskyddet och betungande villkor måste särredovisas för att bli gällande. Även 

vid förändringar i villkoren är informationsplikten långtgående. Vidare ska försäkringsgivaren 

informera den försäkrade om vilka möjligheter som finns till överprövning om denne inte är 

                                                 
27

 A.prop. s. 110. Kritik har framförts mot detta se Bengtsson s. 207 ff. 
28

 Bengtsson, 2010, s. 15 ff. 
29

 A.a. s. 255 f. 
30

 A.a. s. 45 f. 
31

 Munukka, SvJT 2010 s. 588 ff. 
32

 Prop. 1998/99:87 s. 169. 
33

 2 kap. FAL. 
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nöjd med försäkringsgivarens hantering av ärendet i samband med att anspråk på utbetalning 

ur försäkring framställs.
34

  

Om bolaget inte fullgör den utökade informationsplikten efter avtalets ingående, angående 

försäkringsvillkor som ska särredovisas eller villkor som ändrats, kan bolaget som huvudregel 

inte hänvisa till sådant villkor.
35

 Av allmänna regler för avtalstolkning blir verkningarna lik-

nande vid brister i information före avtalsingåendet. Försäkringsgivaren kan inte reparera 

missad information genom att senare meddela om villkorsändringen, vilket visar hur sträng 

informationsskyldigheten är.
36

  

2.2 Trafikskadelagen och trafikskador 

Trafikskadelagen är en speciallag som har företräde framför försäkringsavtalslagen.
37

 Lagen 

anger att trafikförsäkring är obligatorisk för fordon som används i trafik.
38

 Obligatoriet grun-

dar sig på det faktum att biltrafik är att se som en riskfylld verksamhet och det har ansetts 

rimligt att skador till följd av trafik bekostas av verksamhetens utövare, bilisterna. Medan 

vanligt skadeståndsansvar bygger på uppsåt eller vårdslöshet är trafikförsäkringen frikopplad 

från skadeståndsrättens ansvarsregler. Istället gäller trafikförsäkringen när det försäkrade for-

donet åstadkommit skada.
39

 Denna typ av skadeståndsansvar, utan krav på vållande, brukar 

benämnas strikt skadeståndsansvar eller ”no-fault”-ansvar. Att ersättningen är frikopplad från 

krav på vållande gör att den inte benämns skadestånd utan kallas istället för trafikskadeersätt-

ning.
40

 Då skador som omfattas av trafikskadelagen omgärdas av ett extra gott försäkrings-

skydd är det viktigt att lagens tillämpningsområde tydligt kan avgränsas. Trafikskadelagen är 

tillämplig när skada uppkommer till följd av trafik.
41

 Det innebär att det måste finnas ett or-

sakssamband mellan skadan och fordonets vistelse i trafiken för att skadan ska klassas som 

trafikskada.
42

  Det åligger den som hävdar att försäkringsfall inträffat, att visa på orsakssam-

bandet.
43

 Som huvudregel kan sägas att fordonet varit i trafik om det var i rörelse när skadan 

                                                 
34

 2:7 FAL. 
35

 2:8 FAL. 
36

 Bengtsson, 2010, s. 224 f. och s. 229. Även påföljder enligt marknadsföringslagen (2008:486) 

kan bli aktuella vid försäkringsgivarens underlåtenhet att ge relevant information enligt 2:9 FAL. 
37

 1:3 FAL. 
38

 2 § TSL. 
39

 Strömbäck m.fl., 2009, s. 18. 
40

 Hellner och Radetzki, 2010, s. 277 ff. 
41

 1§ TSL. 
42

 Strömbäck m.fl. 2009, s. 43. 
43

 Schönning och Svendenius, 2007, s. 11. 
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inträffade. Står fordonet stilla anses det likväl vara i trafik om det vid skadetillfället användes 

för sitt ändamål.
44

  

Trafikförsäkringens innehåll har drag av socialförsäkringsrättslig karaktär vilket främst är 

utmärkande för personskador.
45

 Begreppet personskada finns definierat i förarbeten samt 

praxis och kan utgöra såväl kroppsliga som psykiska sjukdomstillstånd.
46

 De personskador 

som uppstår är inte sällan omfattande och kostsamma och det är av vikt att de som skadas 

svårt i trafiken har möjlighet att få sina kostnader ersatta fullt ut. Den allmänna försäkringen 

täcker endast en del av skadans kostnader och resterande del bekostas av trafikförsäkringen.
47

 

Trafikskadeersättning vid personskada räknas ut med hjälp av skadeståndslagens regler.
48

 

Skadeståndslagen stadgar att kostnader av skadan, inkomstförlust och ideella skador ska ersät-

tas.
49

 Vissa frågor är mer svårutredda än andra under personskaderegleringen. Graderingen av 

medicinsk invaliditet, vilken har en stor betydelse vid bestämmande av ersättning för lyte och 

men kan exempelvis vara problematisk.
50

 En annan svårbedömd fråga, som dessutom inte 

sällan rör mycket stora penningbelopp, är ersättning för inkomstförlust.
51

  

Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden angående bedömning och beräkning av 

trafikersättningsfrågor. Nämnden finns för att verka för en opartisk och enhetlig skadere-

glering inom trafikförsäkringen. Den består av jurister med domarbakgrund samt representan-

ter från fackförbund och försäkringsbolag.
52

 Vissa ärendetyper, främst gällande allvarligare 

personskador, ska alltid prövas av nämnden. Den som är personskadad har en ovillkorlig rätt 

till prövning om denne begär det.
53

 Oftast rättar sig försäkringsgivarna efter trafikskadenämn-

dens bedömning. Om de inte gör detta måste de redovisa sitt beslut inför nämnden.
54

 Eftersom 

trafikskadenämndens yttranden endast är rådgivande är den inte att betrakta som en domstol i 

Europakonventionens mening.
55

 I ca hälften av de ärenden som prövats i trafikskadenämnden 

                                                 
44

 Schönning och Svendenius, 2011, s. 33 f. 
45

 SOU 1974:87 s. 142 f. Se även Strömbäck m.fl., 2009, s. 21.   
46

 Prop. 1975:12 s. 20, Hellner och Radetzki, 2010, s. 105. 
47

 Strömbäck m.fl., 2009, s. 19 ff. 
48

 9 § TSL vilken hänvisar till skadeståndslagen. Skadeståndslag (1972:207) (SkL). 
49

 5:1 SkL. 
50

 Finansinspektionens rapport, 2003, s. 11.  
51

 Svendenius, NFT 3/2005, s. 276 se även Schönning och Svendenius, 2007, s. 94. 
52

 Schönning och Svendenius, 2007, s. 24. 
53

 Ärenden där invaliditetsgraden är 10% eller mer måste hänskjutas till nämnden, 3-4 §§ Trafikskadenämndens 

reglemente. 
54

 Schönning och Svendenius, 2007, s. 24 f. Se även www.trafikskadenamnden.se   
55

 Danelius, 2007, s. 123. 

http://www.trafikskadenamnden.se/
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hade de skadelidande ombud som finansierats av försäkringsbolagen i enlighet med det frivil-

liga åtagandet.
56

  

2.3 Tolkning av försäkringsavtalsvillkor  

Bortsett från viss tvingande lagstiftning i försäkringsavtalslagen och trafikskadelagen be-

stämmer försäkringsavtalets villkor försäkringens innehåll. Liksom andra avtal får försäk-

ringsavtalet läsas och förstås genom regler för avtalstolkning vilket innebär att dess innehåll 

och rättsverkningar fastställs.
57

 Det finns olika metoder för avtalstolkning. Partsorienterad 

tolkning, vilken utgår från parternas intention med avtalet samt objektiv tolkning, som utgår 

från det skriftliga kontraktet.
58

 

2.3.1 Partsorienterad tolkning 

Partsorienterad tolkning har till syfte att fastställa parternas gemensamma avsikt med avtalets 

ingående. Finns det en från avtalet avvikande gemensam partsavsikt kan denna anses ha högre 

dignitet än det skriftliga kontraktet.
59

 Marknadsföring och annan förköpsinformation kan här-

vid få betydelse.
60

 Avtalet har dock hög bevisverkan varför det krävs mycket för att parternas 

från avtalet avvikande avsikt ska få företräde.
61

 Försäkringsavtal är huvudsakligen standardi-

serade. En gemensam partsavsikt avvikande från standardiserade avtal torde, i vart fall vid 

konsumentförsäkringar, vara mycket sällsynt.
62

   

2.3.2 Objektiv tolkning  

Med objektiv tolkning avses sådan avtalstolkning som utgår ifrån ordalydelsen i det skriftliga 

kontraktet. Ordalydelsen ska i första hand fastställas i enlighet med allmänt språkbruk. Om 

något i avtalet då framstår som oklart kan oklarheten avhjälpas med hjälp av andra bedöm-

ningsgrunder.
63

 Här kommer några av dessa faktorer översiktligt presenteras.  

En omständighet att beakta är i vilket sammanhang villkoret förekommer. Ofta kan avtals-

klausulerna nämligen inte tolkas var och en för sig utan måste, för att rätt förstås ses i sin 

språkliga kontext.
64

 Konkret innebär detta att avtalet som helhet studeras för att innehållet i en 

eller flera klausuler ska förstås. Kan en klausul tolkas på olika sätt tillämpas det synsätt som 

                                                 
56

 Svendenius, 2011, s. 394. 
57

 Lehrberg, 2009, s. 13. 
58

 Radetzki, 1998, s. 60 f. 
59

 Lehrberg, 2009, s. 37 f. 
60

 Bengtsson, 2010, s. 51. 
61

 Lehrberg, 2009, s. 37 f. 
62

 Radetzki, 1998, s. 60 f. 
63

 A.a. s. 62.  
64

 Lehrberg, 2009, s. 99. 
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inte kommer i kollision med övriga avtalsbestämmelser. Detta är ett särskilt lämpligt tillväga-

gångssätt vid tolkning av försäkringsavtal vilka inte sällan har en systematik liknande den 

som förekommer i lagar. Motsatsslut kan också vara lämpliga vid tolkningen eftersom avtals-

bestämmelsernas funktion ofta är att avgränsa det område där en viss rättsföljd blir tillämp-

lig.
65

 Vidare ska det tolkningsalternativ som ger klausulen betydelse för avtalsförhållandet 

tillämpas. Det anses även skäligt att prioritera alternativ som ger det mest rimliga resultatet 

exempelvis jämvikt mellan parternas rättigheter och skyldigheter.
66

 Försäkringsbolagets tidi-

gare enhetliga avtalstillämpning kan också påverka hur villkoret ska förstås.
67

 Generellt sätt 

gäller att ensidig avtalspraxis från endera parten kan få betydelse för tolkning av avtalet om 

medkontrahenten borde ha insett det.
68

 Det finns skäl som talar för att försäkringsavtalsvillkor 

blir automatiskt bindande för de som vänder sig till försäkringsgivare. Exempelvis är det vik-

tigt för bolaget och försäkringstagarkollektivet att avtalsvillkoren får en generell innebörd då 

detta underlättar bolagets riskbedömning och premiesättning. Dessa försäkringstekniska ar-

gument talar således emot användandet av individuella tolkningar av avtalet.
69

 Syftet med 

försäkringsavtalet, att ge den försäkrade skydd mot viss skada, motiverar att försäkringens 

tillämpningsområde tolkas extensivt.
70

  

De olika bedömningsfaktorerna ska tillämpas utan någon inbördes hierarki. Bedömningsgrun-

derna vägs samman för att uppnå en på det hela taget rimlig tolkning av försäkringsvillkoret.
71

  

2.3.3 Oklarhetsregeln  

Oklarhetsregeln innebär att avtal vid tveksamma fall ska tolkas till nackdel för den som ut-

format avtalet. Den som bär skuld till oklarheten drabbas av densamma. Regeln kan anses ha 

störst betydelse vid ensidigt upprättade standardavtal.
72

 Oklarhetsregeln är lagreglerad i kon-

sumentförhållanden sedan år 1995 men redan innan regeln lagstadgades ansågs den gälla i 

praxis.
73

 Det råder viss oenighet om lagen förändrat oklarhetsregelns ställning. Eventuellt kan 

tidigare gjorda rimlighetsbedömningar gällande när viss oklarhet är godtagbar ha blivit mind-

                                                 
65

 A.a. s. 102 ff.  
66

 A.a. s. 159 ff. 
67

 Radetzki, 1998, s. 63. 
68

 Lehrberg, 2009, s. 127. 
69

 Bengtsson, 2010, s. 51. 
70

 Radetzki, 1998, s. 63. 
71

 A.a. s. 60 ff. 
72

 Lehrberg, 2009, s. 172 f. 
73

 10 § Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK), (Efter EG-direktiv; EG Dir 

(93/13/EEG)). 
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re viktiga.
74

 Ett avgörande från Högsta domstolen från 1960-talet kan ännu visa hur oklarhets-

regeln kan tillämpas. Fallet gällde tolkningen av en lantbruksförsäkring och försäkringsavta-

lets förhållande till dispositiva lagregler i 1927-års försäkringsavtalslag. Försäkringsavtalet 

nämnde inte om en i försäkringsavtalslagen nyligen intagen dispositiv regel skulle tillämpas 

på avtalsförhållandet eller inte. Det ansågs därmed oklart om den dispositiva lagregeln var 

tillämplig eller inte varför försäkringsbolaget, som ensidigt upprättat avtalet, drabbades av 

oklarheten.
75

 Ett annat illustrativt rättsfall som visar hur oklarhetsregeln tillämpas till den för-

säkrade konsumentens förmån gällde stöld av musikutrustning som för en kortare tid lämnats 

kvar i en bil. Innebörden av uttrycket lämnats kvar bedömdes som oklar och tolkades till för-

del för konsumenten varvid stölden av musikutrustningen ansågs ingå i det försäkrade områ-

det.
76

 Oklarhetsregeln är preventiv på så sätt att den utgör ett starkt incitament för tydliga av-

talsvillkor. Extra höga krav på tydlighet gäller för tyngande och oväntade klausuler.
77

  

2.4 Jämkning av försäkringsavtal  

Oskäliga försäkringsvillkor kan komma att jämkas enligt generalklausulen i avtalslagen
78

. 

Jämkningsregeln tar främst sikte på att skydda den svagare parten i avtalsförhållandet, det vill 

säga konsumenter och mindre företag. Vid förhållandet försäkringsgivare och försäkrad kan 

några situationer pekas ut där generalklausulen kan tänkas bli aktuell. I försäkringsavtal finns 

det ofta möjlighet för försäkringsgivaren att nedsätta ersättningen vid försäkringsfall om den 

försäkrade inte uppfyller viss biförpliktelse. Om påföljden för den försäkrade vid kontrakts-

brott anses oskäligt strängt kan generalklausulen bli tillämpbar och avtalet jämkas. Jämk-

ningsregeln kan även innebära ett skydd för den försäkrade mot oväntade och tyngande klau-

suler.
79

 Försäkringsbolaget har vid sådana klausuler en långtgående skyldighet att särredovisa 

villkoret och har informationsskyldigheten
80

 inte fullgjorts kan avtalet jämkas även om klau-

sulen i sig skulle vara godtagbar om konsumenten informerats ordentligt. Vid bedömningen 

av om villkoren ska jämkas eller inte kan frågan huruvida villkoren skärpts mot tidigare samt 

i förhållande till andra bolag bli avgörande.
81

 Den underlägsna partens starka behov av avtalet 

har i praxis motiverat jämkning till den försäkrades förmån.
82

 Jämkningsregeln tillämpades 

                                                 
74

 Bengtsson, 2010, s 53. 
75

 NJA 1963 s. 686. 
76

 NJA 1988 s. 408. 
77

 Lehrberg, 2009 s. 183 ff. 
78

 36 § AvtL. 
79

 Bengtsson, 2010, s. 70 ff. 
80

 Se 2 kap FAL angående informationsskyldighet.  
81

 Bengtsson, 2010, s. 70 ff. 
82

 NJA 1989 s. 346. 
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dock inte då försäkringstagaren inte betalat försäkringspremien inom utsatt tid varpå försäk-

ringsavtal inte ansågs ingånget då försäkringsfall inträffade.
83

  

3 Möjliga ersättningsformer för ombudskostnader  

Ovan har de lagar och tolkningsregler som omgärdar försäkringsvillkoren presenterats. Mot 

denna bakgrund ska nu de möjligheter som finns till ersättning för ombudskostnader i sam-

band med trafikskadereglering vid personskada presenteras.  

3.1 Försäkringsgivarnas frivilliga åtagande 

Det frivilliga åtagandet innebär att trafikförsäkringsgivare tagit på sig att stå för samtliga om-

budskostnader för personskadad i trafiken under skaderegleringsperioden. Åtagandet gjordes 

av representanter från försäkringsbolagen i samband med förändringar i rättshjälpslagen
84

 år 

1988. Lagändringen som gjordes innebar att angelägenheter rörande personskadads rätt till 

trafikskadeersättning undantogs från rättshjälpen.
85

 Det motiverades med att den som skadats 

i trafik ersätts för skadan av obligatorisk trafikförsäkring från försäkringsbolag. Allmän rätts-

hjälp under skaderegleringen kom därför enligt föredragande departementschefen försäk-

ringsbolagen tillgodo istället för den enskilde skadelidande. Denna bild stöddes av det faktum 

att försäkringsbolagen även innan rättshjälpens införande ersatte ombudskostnader åt trafik-

skadade under skaderegleringen. Då försäkringsgivarna inte ens tidigare finansierat ombuds-

kostnader efter det att talan angående skaderegleringen väckts behölls möjligheten för person-

skadad att få rättshjälp om saken anhängiggjorts vid allmän domstol. Detta ansågs utgöra en 

säkerhetsventil på så sätt att den skadelidande, om försäkringsbolagen motsatte sig att betala 

ombudskostnader under skaderegleringen, skulle kunna få rättshjälp genom att stämma bola-

get i skadeärendet.
86

 Dåvarande motsvarigheten till Finansinspektionen och Domstolsverket 

fick i uppdrag att följa upp utvecklingen på området. Någon sådan uppföljning finns dock inte 

redovisad.
87

  

3.1.1 Hur uttrycks det frivilliga åtagandet i försäkringsvillkoren?  

Gällande det frivilliga åtagandet bör understrykas att det är just frivilligt. Rätt till ombudsre-

presentation vid skaderegleringen uppkommer när åtagandet uttrycks i avtalsvillkoren och det 

                                                 
83

 NJA 1982 s. 782. 
84

 Rättshjälpslagen (1996:1619) (RhjL).  
85

 10 § 10 kap. RhjL.  
86

 Prop. 1987/88:73 s. 27 ff. 
87

 Schönning, 2011, s. 362. 
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är villkorsformuleringen som avgör hur åtagandet ska förstås och tillämpas. Konsumenternas 

Försäkringsbyrå
88

 har sammanställt hur försäkringsbolagen tillämpar det frivilliga åtagandet 

idag. Klart är att åtagandet tillämpas på olika sätt av olika bolag. Detta är till en del synligt i 

försäkringsvillkoren.
89

 Flera försäkringsbolag uttrycker sig snarlikt i sina villkor vilket tydligt 

framgår när villkoren läses parallellt.  

”Om du drabbas av en ersättningsbar personskada och vi i samråd med dig bedömer det 

nödvändigt med juridiskt ombud betalar vi också skäliga ombudskostnader som är nödvändi-

ga och skäliga för att tillvarata din rätt till ersättning vid skadereglering utom rätta.”
 90

 

”Försäkringen gäller för… ombudskostnader som är nödvändiga för att tillvarata din rätt till 

ersättning om du drabbas av en ersättningsbar personskada.”
91

 

 ”Om någon drabbas av en personskada där ersättning ska lämnas från din trafikförsäkring 

betalar vi också ersättning för vissa ombudskostnader som den skadade har vid den utom-

rättsliga skaderegleringen. Ersättning för ombudskostnader omfattar ombudets skäliga tids-

åtgång för nödvändiga åtgärder i ärendet…”
92

 

Tillämpningen skiljer sig dock åt mellan bolagen och det är svårt att förstå hur små skillnader 

i villkorsformuleringarna påverkar villkorens praktisering. De bolag som finns bakom den 

andra och tredje formuleringen ovan låter den försäkrade avgöra om behov av ombud före-

ligger under skaderegleringen. Försäkringsbolagen bakom den översta villkorsformuleringen 

avgör själva om det är nödvändigt med juridiskt ombud.
93

 Det villkoret skiljer sig från de öv-

riga två genom att uttrycka att det är bolaget (… vi…) som efter kontakt med den skadelidande 

gör bedömningen om ombudskonsultation är nödvändig eller ej.  

Generellt sett säger villkoren väldigt lite om hur försäkringsbolagens bedömning görs. Det 

frivilliga åtagandets begränsning uttrycks vanligen med att endast ombudskostnader som är 

nödvändiga och skäliga ersätts under skaderegleringen.
94

 Dessa begrepp är till sin karaktär 

tvetydiga och subjektiva. För att få klarhet i otydliga avtalsvillkor kan ett flertal faktorer vä-

                                                 
88

 Konsumenternas Försäkringsbyrå erbjuder kostnadsfri vägledning i försäkringsfrågor. För mer information se  

http://www.bankforsakring.konsumenternas.se/  
89

 http://www.bankforsakring.konsumenternas.se/Forsakring/Skadestand-om-du-skadas/I-

trafiken/Trafikskadades-ratt-till-juridiskt-ombud-under-handlaggningstiden/  
90

 Moderna Försäkringar, 2011, s. 5, Länsförsäkringar, 2011, s. 4. 
91

 If, 2010, s. 10. 
92

 Folksam, 2011, s. 10. 
93

 http://www.bankforsakring.konsumenternas.se/Forsakring/Skadestand-om-du-skadas/I-

trafiken/Trafikskadades-ratt-till-juridiskt-ombud-under-handlaggningstiden/ 
94

 Schönning, 2011, s. 363 f. 
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gas in. Försäkringsgivarnas egen enhetliga praxis kan få betydelse men främst om den försäk-

rade känt till denna. Ofta kan det anses oskäligt att låta försäkringsgivarens praxis råda bot på 

villkorets oklarhet om det kraftigt begränsar försäkringens omfattning för konsumenten. Gyn-

nar bolagets praxis den försäkrade är det därmed naturligtvis ett annat läge. Bolagets intresse 

av enhetlig villkorstillämpning får vägas emot konsumentens intresse av en god och helteck-

nade försäkring.
95

 I rättspraxis har konsumentens intresse fått väga mycket tungt.
96

 Bolag vars 

villkor uttrycker att enbart nödvändiga och skäliga kostnader ersätts bör vid tillämpning av 

oklarhetsregeln enbart kunna undgå att ersätta kostnader som är uppenbart onödiga eller oskä-

liga. För mer åtstramad tillämpning av åtagandet måste de precisera tydligt hur bedömningen 

utförs eller att det är helt upp till bolaget att bedöma om det frivilliga åtagandet är aktuellt 

eller inte. Till Konsumenternas Försäkringsbyrå har bolagen angett att de tittar på hur allvarlig 

skadan är och om ersättningsregleringen är komplicerad när de ska bedöma om ombudshjälp 

är nödvändig. Även om bedömningsgrunden, exempelvis skadans art, är den samma undantar 

vissa bolag endast mycket okomplicerade skador från det frivilliga åtagandet, medan andra 

bolag anser att ombud bara är nödvändiga vid mycket allvarliga skador.
97

 

En större försäkringsgivare utmärker sig i sina villkor med att tydligare än övriga bolag defi-

niera hur möjligheten till att få ombudskostnader betalda under skaderegleringen begränsas. 

Villkoren inleds med en formulering liknande de ovan citerade. Därpå följer en mer detaljerad 

redogörelse för vilka fall av personskador som bolaget bedömer vara i behov av ombud. Det 

gäller allvarligare skador eller annars fall med mer komplicerade ersättningsfrågor eller om 

trafikskadan avser större värden.
98

  

Två bolag har överhuvudtaget inte tagit med det frivilliga åtagandet i sina villkor.
99

 Konsu-

menternas Försäkringsbyrås sammanställning visar dock att dessa bolag likväl tillämpar det 

frivilliga åtagandet. Det ena bolaget låter den skadelidande själv avgöra behovet av ombud 

under skaderegleringen och det andra bolaget undantar endast mycket okomplicerade ska-

dor.
100

 Genom att inte omnämna åtagandet i försäkringsvillkoren får bolagen möjlighet att 

styra över vilka skadelidande som får erbjudande att erhålla ersättning för ombudskostnader 
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under skaderegleringen. Ingen kan dock kräva bolaget på någon ersättning med hänvisning till 

det frivilliga åtagandet ensamt. Eventuellt kan bolagets marknadsföring eller tidigare enhetli-

ga praxis leda till bundenhet av åtagandet.  

Konsumenternas Försäkringsbyrå uppger i sin årsrapport att det inför tecknandet av konsu-

mentförsäkring är en viktig fråga hur försäkringsbolaget är att ha att göra med vid skadere-

gleringen.
101

 Tillämpningen av det frivilliga åtagandet skulle därmed kunna vara ett intressant 

konkurrensmedel. Så används det dock inte.
102

 En konsument som är ovetande om åtagandets 

existens kan naturligtvis inte ana att det ”ingår” i en försäkring vars villkor inte omnämner 

detta. Då framstår de bolag som upptagit det frivilliga åtagandet i sina villkor som mer gene-

rösa, även om dessa oftast tycks ha en mer återhållsam tillämpning av åtagandet. När det fri-

villiga åtagandet är intaget i försäkringsvillkoren har den försäkrade rätt att kräva att det till-

lämpas. Därför är det också naturligt att försäkringsvillkor som omnämner åtagandet inte gör 

det helt oinskränkt. Det är rimligt med någon form av inskränkning då skaderegleringar där 

ombudsrepresentation inte är nödvändig såklart kan förekomma.  

3.1.2 Har det frivilliga åtagandet förändrats över tid? 

I litteratur och i debatt framförs att flera försäkringsbolag på senare tid ensidigt gjort betydan-

de inskränkningar i den skadades rätt till ersättning för juridiskt ombud i personskadere-

gleringen. Det har ifrågasatts om inskränkningarna är förenliga med det åtagande som bola-

gen gjorde inför 1988-års förändringar i rättshjälpslagen.
103

 I debatten har Sveriges försäk-

ringsförbund invänt mot denna kritik och framfört att försäkringsbolagens utlägg för ombuds-

kostnader ökat eller legat konstant de senaste åren. Enligt dem visar detta att försäkringsbran-

schen inte ändrat sin tillämpning vad gäller betalning av ombudskostnader.
104

 De försäkrings-

villkor som studerats visar att det frivilliga åtagandet uttryckts olika över tid.  

If är ett av de bolag som låter den försäkrade avgöra själv om det föreligger behov av ombud 

under trafikskaderegleringen. I bolagets försäkringsvillkor från år 1997 nämns inte det frivil-

liga åtagandet alls. Villkoren från år 2003 skiljer sig i princip inte från de försäkringsvillkor 
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som är nu gällande. Där stadgas att If ersätter ombudskostnader som är nödvändiga för att 

tillvarata den skadelidandes rätt till ersättning.
105

  

Länsförsäkringars villkor från år 1997 skiljer sig endast något från bolagets nu gällande vill-

kor. Formuleringen från år 1997 är i princip identiskt med villkoren hos de bolag som idag 

låter den skadelidande själv avgöra om det frivilliga åtagandet ska vara aktuellt medan Läns-

försäkringar idag avgör om rätt till ombud föreligger.
106

 En skillnad mellan ordalydelsen i 

2011- och 1997-års villkor är just att villkoren från år 2011 har formuleringen ”…och vi i 

samråd med dig bedömer…”
107

 vilket kan anses ge uttryck för att det är bolaget som efter 

kontakt med den skadelidande avgör åtagandets omfattning. Detta hade dock kunnat uttryckas 

tydligare, exempelvis med formuleringen ”…och vi efter samråd med dig bedömer…”.  

Trygg Hansas villkor från 1990-talets mitt liknar också de villkorsformuleringar som finns 

hos de bolag som idag låter den skadelidande själv avgöra om det frivilliga åtagandet är till-

lämpligt eller ej.
108

 Trygg Hansas villkor år 2011 är betydligt mer omfattande och det framgår 

klart att det är bolaget som avgör om åtagandet ska tillämpas eller inte.
109

  

Det går att se en åtstramning i det frivilliga åtagandet genom att studera hur åtagandet ut-

tryckts över tid i försäkringsvillkoren ovan. En önskan om åtstramning i bolagens villkor gäl-

lande möjligheten till ombudshjälp vid trafikskadereglering framfördes i en debattartikel år 

1996. I artikeln argumenterades mot trafikförsäkringsvillkor som mer eller mindre förutsätt-

ningslöst medger ombudshjälp under skaderegleringen. Exempelvis framfördes att bolagen 

inte ska betala för arbete som de själva kan genomföra samt att de generösa villkoren kan sig-

nalera att bolaget inte är att lita på.
110

 Jämförelsen mellan villkor från 1990-talets mitt och 

idag tyder på att artikelförfattarens önskan om åtstramning av åtagandet har slagit in.  

Information till konsumenterna om nya försäkringsvillkor krävs för att dessa ska bli gällan-

de.
111

 För det frivilliga åtagandets del kan reglerna om information till konsumenten kanske 

förklara varför åtagandet blivit alltmer tydligt reglerat i avtal samtidigt som tillämpningen av 

åtagandet tycks ha stramats åt. Tydligare preciseringar av åtagandet i villkoren ger större 

trygghet till försäkringstagaren som på så vis lättare kan bedöma försäkringens innehåll. Sam-
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tidigt är det i princip omöjligt för konsumenterna att jämföra och förstå skillnader mellan för-

säkringarna gällande det frivilliga åtagandet.  

3.2 Rättsskydd i samband med trafikskadereglering 

Sedan år 1988, då möjligheten till rättshjälp under trafikskaderegleringen för personskada 

togs bort, har rättshjälpslagen förändrats ytterligare. Idag är rättshjälpen subsidiär till rätts-

skyddet.
112

 Den säkerhetsventil som möjligheten till rättshjälp skulle utgöra om försäkrings-

bolaget inte tillämpade det frivilliga åtagandet har därmed flyttats till rättsskyddsförsäkringen 

som försäkringsbolagen står för.  

Rättsskyddet täcker normalt kostnader för ombudsarvode och omkostnader, kostnader för 

bevisning, motpartskostnader samt i vissa fall kostnader före rättegång.
113

 Försäkringen be-

gränsas med ett maxbelopp utöver vilket ingen ersättning ges. Det förekommer även andra 

begränsningar i rättsskyddsförsäkringarna exempelvis maxantal timmar för vilka ersättning 

utgår och tak för kostnader gällande egen utredning och vittnen. Den självrisk som den en-

skilde ska betala varierar mellan 20-25% av kostnaderna.
114

 Rättsskyddsförsäkringen som 

ingår i motorfordonsförsäkring är avgränsad till att gälla för det försäkrade fordonets ägare, 

brukare och förare, i denna deras egenskap.
115

 Vanligen innebär detta att rättsskyddsförsäk-

ringen är tillämpbar vid tvist angående trafikskadereglering, förutsatt att det är fordonets äga-

re, brukaren eller föraren som skadats. En person som exempelvis skadats genom att bli på-

körd av en bil vid ett övergångsställe får använda sig av rättsskyddet i den egna hemförsäk-

ringen vid tvist angående trafikskadeersättningen.
116

  

Finns det någon möjlighet för den som är skadad i trafik att utnyttja rättsskyddet under skade-

regleringen och på så sätt få hjälp med finansieringen av ombudskostnader? När rättsskyddet 

aktualiseras och så kallat försäkringsfall inträffar framgår av försäkringsvillkoren. Majoriteten 

av rättsskyddsvillkoren uttrycker att rättsskyddet gäller för tvist som rör fråga vilken kan prö-

vas i allmän domstol, tingsrätt samt med eventuell överprövning i hovrätt och Högsta domsto-

len.
117

 Att tvisten ska kunna prövas som civilrättslig tvist vid tingsrätt innebär att det inte 

finns något krav på att stämning vid domstol ska ha skett. Det är också rimligt att rättsskydd 

kan utges för ärendets förberedelse efter det att tvist uppkommit. Däremot så stadgas oftast att 
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förberedande handläggning i exempelvis trafikskadenämnden är undantaget från rättsskyd-

det.
118

 Två bolag uttrycker ingen begränsning av rättsskyddet avseende prövning i trafikska-

denämnden.
119

  

Trygg Hansas villkor utmärker sig då de stadgar att försäkringen gäller vid tvist avseende 

trafikskadereglering om den skadelidande väckt talan vid domstol mot försäkringsgivaren. 

Bolaget anger i trafikförsäkringen att det frivilliga åtagandet kan komma att återkallas om den 

skadelidande exempelvis motsätter sig en prövning i trafikskadenämnden, nämnden för rätts-

skyddsfrågor
120

 eller ombudskostnadsnämnden
121

.
122

  

Begreppet tvist har kommit att bli avgörande för bestämmandet av vid vilken tidpunkt flertalet 

av rättsskyddsförsäkringarna blir tillämpningsbara. När tvist är förhanden kan alltså rättskyd-

det i en klar majoritet av försäkringarna nyttjas även om saken inte anhängiggjorts vid dom-

stol.
123

 I försäkringsvillkoren hos tre bolag definieras begreppet: 

…”Med tvist förstås att ett framställt krav helt eller delvis avvisats eller att svar inte erhål-

lits.”
124

 

…”Med tvist förstås att ett framställt krav helt eller delvis avvisats.”
125

 

…”Tvist anses uppstå när en part helt eller delvis avvisar ett framställt anspråk.”…
126

  

En slutsats som kan dras gällande rättsskyddet är att det i de flesta försäkringarna kan tillgri-

pas från och med den tidpunkt då tvist föreligger och prövning av saken inte pågår i trafikska-

denämnden. Denna slutsats grundar sig dels på rättsskyddets ordalydelse i avtalsvillkoren, 

dels på hur rättsskyddsvillkoren uppfattas när de läses tillsammans med avtalsvillkoren för det 

frivilliga åtagandet. Det frivilliga åtagandet gjordes för att omfatta trafikskaderegleringen. 

Således; när regleringen av skadan avslutats i och med trafikskadenämndens yttrande och tvist 
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föreligger tar rättsskyddet vid. Det är rimligt att försäkringsgivarna önskar undvika att ett 

dubbelt skydd för ombudskostnader ingår i försäkringen. För försäkringstagaren saknas an-

ledning att tillgripa rättsskyddet om det frivilliga åtagandet täcker ombudskostnaderna. Det 

frivilliga åtagandet saknar nämligen ett högsta ersättningsbelopp som däremot återfinns i 

rättsskyddsförsäkringarna. Därmed finns alltså skäl för den skadelidande att hushålla med 

rättsskyddet till en potentiell tvist med försäkringsgivaren efter det att skadan slutregleras. 

Om försäkringsgivaren endast medger ombudskostnader under trafikskaderegleringen i be-

gränsad utsträckning alternativt inte ersätter några ombudskostnader alls, kan rättsskyddet i 

vissa fall utgöra en alternativ möjlighet. Då krävs att försäkringsgivaren tagit ställning i någon 

fråga i skaderegleringsärendet och den skadelidande inte är av samma mening varför tvist 

anses föreligga. Under ren skadereglering, där inget ännu är tvistigt, kan dock inte rättsskyd-

det ersätta eller begränsa åtstramningar i det frivilliga åtagandet.  

Som huvudregel står det fritt för försäkringsgivaren att utforma försäkringsprodukten bäst den 

vill.
127

 Detta gäller som utgångspunkt även för rättsskyddet. Vid rättsskyddsförsäkring finns 

det dock en inskränkning i denna frihet genom det i EU upprättade rättsskyddsdirektivet vil-

ket implementerats i svensk lag.
128

 Rättsskyddsdirektivet, tillkom särskilt för att skydda för-

säkringstagaren när denne tvistar med försäkringsgivaren. Före rättsskyddsdirektivets till-

komst gällde att försäkringsgivare fick meddela rättsskyddsförsäkringar förutsatt att de redan 

auktoriserats för annan typ av försäkring. Det krävdes dock en koppling mellan rättsskydds-

försäkringen och den försäkringstyp försäkringsgivaren redan hade tillstånd för.
129

 Detta sy-

stem ledde till intressekonflikter då tvisten gällde ersättning för försäkringsfall. Det ankom 

nämligen på försäkringsbolaget att finansiera sin motparts kostnader med anledning av tvis-

ten.
130

 Rättsskyddsdirektivet anger flera alternativa lösningar för att undgå sådana intresse-

konflikter. Antingen ska försäkringsgivaren vara tvungen att ha en särskild förvaltning för 

rättsskyddsförsäkringen (1), alternativt ska skaderegleringen avseende rättsskyddsförsäkring 

anförtros till utomstående juridisk person (2), eller så ska den rättsskyddsförsäkrade medges 

att fritt få välja advokat från den tidpunkt då han kan rikta anspråk mot försäkringsgivaren (3). 

I den svenska implementeringen av direktivet valdes det tredje och sista alternativet. Av lagen 

och dess förarbeten framgår att rättsskyddet aktualiseras först när det enligt rättsskyddsförsäk-
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ringens villkor föreligger försäkringsfall.
131

 I Rättsskyddsdirektivet uttrycks detta genom for-

muleringen 

”Företaget skall i avtalet ge den försäkrade rätt att, från den tidpunkt då han kan rikta an-

språk mot försäkringsgivaren, fritt utse advokat eller, i den utsträckning det medges i natio-

nell lag, någon annan person med de kvalifikationer som behövs för att tillvarata den försäk-

rades rätt.”
132

  

I vart fall den svenska formuleringen av artikeln innefattar vissa oklarheter. Dels kan den för-

stås så att försäkringsfall enligt rättsskyddsvillkoren krävs för rätt att fritt utse advokat eller 

annat lämpligt ombud. Så har den svenska lagstiftaren uppfattat det. Dels kan det uppfattas 

som att rätten till rättsskydd föreligger från den tidpunkt då försäkringstagaren kan rikta an-

språk mot försäkringsgivaren i den till rättsskyddet kopplade försäkringen. Syftet med direk-

tivet, att ge den försäkrade skydd vid intressekonflikt med försäkringsgivaren, kan tala för den 

senare tolkningen. Det har i vart fall anförts att direktivets andemening kan tolkas så att den 

försäkrades påstående att rättsskyddsförsäkringen gäller måste vara uppenbart ogrundad för 

att försäkringsgivaren ska kunna vägra rättsskydd.
133

 Om svensk domstol vid en prövning av 

rättsskyddets tillämplighet vägrar rätt till rättsskyddet finns möjlighet att väcka talan mot Sve-

rige hos EG-domstolen. Om det exempelvis föreligger tvist om försäkringen överhuvudtaget 

gäller eller inte måste det finnas möjlighet till ombudshjälp och därmed också rättsskydd för 

att sådan tvist ska kunna lösas på ett jämbördigt sätt.
134

 En annan situation som kan vara värd 

att lyfta fram är det förhållande som uppkommer om rättsskyddsvillkoren stramas åt så att 

rättsskyddet inte aktualiseras när försäkringsgivaren och den försäkrade tvistar om försäk-

ringsspörsmål. Detta skulle helt ta udden av rättsskyddsdirektivet. Rätten att fritt välja advo-

kat när försäkringsfall enligt villkoren föreligger hjälper inte i en sådan situation.  

3.3 Rättshjälp i samband med trafikskadereglering 

Rättshjälp är det medel som staten använder för att finansiera ombudshjälp till dem som är 

minst bemedlade och saknar rättsskyddsförsäkring. För att stimulera fler till att teckna försäk-

ring med rättsskydd innehåller rättshjälpslagen en borderegel. Enligt borderegeln kan den 

som inte har rättsskydd men borde ha haft det med hänsyn till sin ekonomiska situation och 
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försäkringssituation i övrigt som huvudregel inte beviljas rättshjälp.
135

 I undantagsfall kan 

rättshjälp beviljas borderegeln till trots. Det ska då vara fråga om en tvist av särskilt intresse 

för den enskilde.
136

 För att rättshjälp ska beviljas krävs vidare att den sökande har ett ekono-

miskt underlag som understiger 260 000 kr. Det ekonomiska underlaget utgår ifrån den sö-

kandes årsinkomst, försörjningsbörda och förmögenhetsförhållanden.
137

 Beloppsgränsen syf-

tar till att endast de som inte utan stöd kan tillvarata sina rättsliga intressen ska beviljas bi-

stånd.
138

 Rättshjälp ges först sedan minst en timmes rådgivning skett av advokat, biträdande 

jurist eller av den som kan förordnas till rättegångsbiträde. Rådgivningen ska den rättshjälps-

sökande betala själv. Maximalt får två timmars rådgivning ske. I vissa fall kan den rättshjälps-

sökande få kostnaden för rådgivning nedsatt.
139

  

Rättshjälp beviljas enbart om den sökande är i behov av juridiskt ombud.
140

 Det är den rätts-

hjälpssökandes möjlighet att tillvarata sin rätt utan ombud som är avgörande vid prövningen. 

Den rättshjälpssökandes psykiska och fysiska tillstånd, sjukdom och erfarenhet vägs in i be-

dömningen. Ärendets svårighetsgrad bör kunna tas med i bedömningen, även om detta inte 

särskilt nämns i förarbetena. Om ärendets svårighetsgrad ska generera rätt till ombud eller inte 

måste ses tillsammans med den rättshjälpssökandes kvalifikationer. Har domstolen där tvisten 

ska handläggas ett långtgående utredningsansvar kan detta påverka bedömningen av behov av 

behov av ombud.
141

 Slutligen görs alltid en bedömning av om det är skäligt att staten ska gå in 

med rättshjälp innan biståndet beviljas.
142

  

Beslut om rättshjälp ska beviljas eller ej fattas av rättshjälpsmyndigheten med överprövning i 

rättshjälpsnämnden eller i domstol med överprövning i högre rätt.
143

 Det finns exempel på hur 

rättshjälpsnämnden bedömt eventuellt behov av rättshjälp vid ren skadereglering för andra 

personskadeärenden än de som skett till följd av trafik.
144

 Rättshjälpsnämnden beviljade inte 

rättshjälp vid ren skadereglering till följd av överfallsskada. Domstolsverket yttrande sig i 

ärendet och framförde bland annat att rättshjälp kan beviljas om den rättshjälpssökande har 

särskilt svårt att tillvarata sin rätt under skaderegleringen. Vidare ansåg domstolsverket att 
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den sökande måste kunna precisera vilka arbetsmoment i den renodlade skaderegleringen som 

är så komplicerade att juridiskt biträde utöver två timmars rådgivning krävs. Rättshjälps-

nämnden motiverade sedermera sitt beslut med att försäkringen innehöll rättsskyddsförsäk-

ring vilken skulle aktualiseras när skaderegleringen avslutats. Två av nämndens ledamöter, 

advokaterna, var skiljaktiga. De menade att personskadereglering av skador som inte är 

obetydliga regelmässigt ger behov av juridiskt biträde. Advokaterna lyfte fram de komplice-

rade momenten rörande medicinsk utredning och inkomstförlustberäkningen samt att det är 

svårt för skadelidande att handlägga skaderegleringen på ett sätt som gör att deras rättsliga 

intressen tillgodoses. Vidare framförde de att skaderegleringen i förevarande fall liknade per-

sonskaderegelringen i trafikskadefall, som undantagits rättshjälpen men regelmässigt får om-

budskostnader betalda genom försäkringsbolagen. Det kan här också anmärkas att den skade-

lidande i förevarande fall fått vissa ombudskostnader betalda av försäkringsbolaget.
145

 Rätts-

hjälp beviljades för skadereglering i ett ärende rörande ersättning för behandlingsskada
146

 då 

särskilda skäl ansågs föreligga med hänsyn till den skadelidandes mycket höga invaliditets-

grad om 53% och svårigheter med att beräkna inkomstförlust på grund av att den skadelidan-

de varit egen företagare.
147

  

Liksom i rättsskyddsförsäkringarna har rättshjälpen ett tak utöver vilket ingen ersättning ges. 

Normalt kan 100 timmar biträdeshjälp beviljas men i vissa undantagsfall får denna gräns 

överskridas.
148

 När maxbeloppet i rättsskyddsförsäkringen är nådd och tvisten likväl fortgår 

finns ingen motsvarande ventil. I två rättsfall från åren 2000 och 2007 har Högsta domstolen 

behandlat möjligheten att få rättshjälp när rättsskyddet förbrukats.
149

 I fallet från år 2000 hade 

rättsskyddet förbrukats efter första instans och ingen rättshjälp beviljades med hänvisning till 

huvudregeln att den som har rättsskydd inte ska få rättshjälp.
150

 Domstolens majoritet bevilja-

de dock rättshjälp i fallet från år 2007 bland annat med hänvisning till att tvisten nått tredjein-

stans och att det vore oskäligt att begära att den enskilde skulle förvalta sitt försäkringsskydd 

med beräknande av att tvisten skulle kunna nå Högsta domstolen.
151

 Rättshjälpen täcker inte 

motpartskostnader och många andra kostnader som kan uppkomma vid tvist.
152
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Vid personskador i trafik är rättshjälpslagen endast tillämplig där talan i skadeståndsärendet 

väckts vid domstol. Detta uttrycks explicit i rättshjälpslagen:  

”Rättshjälp får inte beviljas …  

…i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) el-

ler som rör skadestånd som skall betalas från en ansvarsförsäkring. Rättshjälp får dock 

beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller en-

bart rör annan skada än personskada.”
 153

 

I debatten har röster höjts för att nuvarande rättshjälpslag leder till ökade svårigheter för den 

trafikskadade att tillvarata sina intressen då det frivilliga åtagandet är just frivilligt.
154

 Vid 

återkommande utvärderingar har undersökts om rättshjälpslagen strider mot Europakonven-

tionen och rätten till en rättvis rättegång.
155

 Utredningarna har inte funnit att lagen är i kon-

flikt med konventionen.
156

 De trafikskadades situation har inte behandlats särskilt. Det finns 

inte något formellt krav på tvist för att rättshjälp ska kunna beviljas. Däremot måste den rätts-

hjälpssökande ha behov av rättshjälp för att hjälpen ska kunna utgå.
157

 Om den som skadats i 

trafik inte får ersättning genom det frivilliga åtagandet i trafikförsäkringen borde sakens an-

hängiggörande i domstol kunna generera rättshjälp trots att bolaget inte fattat något beslut i 

ärendet. Den praxis som studerats ifrån rättshjälpsnämnden visar dock på restriktiv tillämp-

ning av rättshjälp vid ren skadereglering. Ytterst finns dock rättshjälp som en säkerhetsventil 

för dem som uppfyller övriga krav för att rättshjälp ska beviljas. 

3.4 Sammanfattning och samverkan av ersättningsformerna 

Sammanställningen ovan visar på tre ersättningsformer för ombudskostnader, det frivilliga 

åtagandet i trafikförsäkring, rättsskydd i rättsskyddsförsäkring och rättshjälp enligt rätts-

hjälpslagen.  

Både det frivilliga åtagandet och rättsskyddet tillhandahålls genom försäkringar. Informa-

tionsskyldigheten, oklarhetsregeln och ytterst möjligheten till jämkning i avtalslagen ger star-

ka incitament för tydliga och lättbegripliga försäkringsavtalsvillkor. Då det rör sig om ensi-

digt upprättade avtal finns starka skäl som talar för att gemensam partsavsikt som inte synlig-

gjorts i avtalet inte finns eller ska ges någon vikt. Om oklarhet i avtalens innebörd uppstår 
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tillämpas därmed lämpligen objektiv avtalstolkning. Försäkringsvillkoren ska i enlighet med 

god försäkringsstandard tolkas generöst i förhållande till den försäkrade.
158

 Om villkoren är 

otydliga och oklart formulerade kan de som en sista utväg komma att tolkas till nackdel för 

försäkringsbolaget i enlighet med den tidigare beskrivna oklarhetsregeln.
159

  

Det så kallade frivilliga åtagandet, vilket återfinns i trafikförsäkringen är väsentligen den möj-

lighet till ersättning för ombudskostnader som den som personskadats till följd av trafik har 

vid ren skadereglering. Hur möjligheten ter sig varierar mellan olika försäkringsbolag. Under-

sökningen av försäkringsavtal som gjorts tyder på att det frivilliga åtagandet ursprungligen 

behandlats mycket sparsamt, eller inte alls, i avtalsvillkoren. Senare villkor har blivit mer de-

taljerade. Att enbart läsa villkoren var inte tillräckligt för att utröna när och hur det frivilliga 

åtagandet tillämpas av olika försäkringsgivare. Det är antagligen inte en slump att Konsumen-

ternas Försäkringsbyrå utrett bolagens tillämpning avseende just detta försäkringsavtalsvill-

kor. Konsumenternas Försäkringsbyrås sammanställning av hur försäkringsbolagen uppgivit 

sig tillämpa åtagandet gjorde att vissa skillnader i tillämpningen också gick att identifiera i 

villkorsformuleringarna. Syns inte det frivilliga åtagandet i villkoren men bolaget uppger sig 

tillämpa det och presenterar detta för sina kunder bör de kunna anses bundna av åtagandet. 

Detta med hänvisning till bundenhet av praxis eller gemensam partsavsikt vid avtalets ingå-

ende.  

Om det frivilliga åtagandet inte kan tillgodose behovet av ombudsrepresentation under trafik-

skaderegleringen återstår för de allra flesta möjligheten att få ut rättsskydd. I majoriteten av 

försäkringarna är rättsskyddet tillämpligt först efter det att tvist uppstått och rättsskydd bevil-

jas inte för prövning i trafikskadenämnden.
160

 Ren skadereglering omfattas därmed inte av 

rättsskyddet. När villkoren gällande det frivilliga åtagandet och rättsskydd studeras parallellt 

med varandra är det naturligt att tolka villkorens utformning så att dubbelt försäkringsskydd 

avseende ombudskostnader inte uppkommer. Istället ämnas rättsskyddet avlösa det frivilliga 

åtagandet när skadan slutreglerats och det föreligger tvist. Rättsskyddet har inte tagit över 

rollen som säkerhetsventil från rättshjälpen för det fall det frivilliga åtagandet inte beviljas 

eller endast ges i begränsad omfattning.  

I de fall det frivilliga åtagandet och rättsskyddet inte tillräckligt kan tillgodose den skadeli-

dandes behov av ombudsrepresentation, utgör rättshjälp en sista utväg. Rättshjälpen är enbart 
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tillgänglig för de personer som har minst resurser till att själva finansiera en process. För detta 

ärendeslag kan dessutom rättshjälpen tidigast aktualiseras när stämningsansökan ingivits till 

domstol.
161

 Normalt torde stämning inte upprättas förrän efter det att någon fråga i skadere-

gleringen har blivit tvistig. I princip kan rättshjälpen aktualiseras redan under den rena skade-

regleringen genom att den skadelidande stämmer bolaget i skaderegleringsärendet. Att an-

hängiggöra målet vid domstol enbart för att få rättshjälpskostnader är dock förenat med en rad 

risker. Innan tvist uppstått och skadan reglerats klart är det inte möjligt för den skadelidande 

att bedöma chanser och risker med en prövning av sakfrågan i domstol och riskerar att få be-

tala motpartskostnader vilka rättshjälpen inte täcker. Parterna kan inte heller längre lika fritt 

styra över målets handläggning sedan rättegångsbalkens regler aktualiserats. Vägrar bolaget 

bekosta ombudskostnader under trafikskaderegleringen och den skadelidande inte ser någon 

annan utväg utgör dock stämning ett alternativ, åtminstone i teorin. För de minst bemedlade 

utgör rättshjälpen därmed en säkerhetsventil precis så som rättshjälpslagens förarbeten från år 

1988 tänkte sig att den skulle fungera.  

Trygg Hansas försäkringsvillkor utmärker sig i förhållande till övriga bolag och kommenteras 

därför särskilt. Dessa villkor har kombinerat rättshjälpslagens krav på stämning med de för 

rättskydden vanliga kravet på tvist. Vidare stipuleras att den som väljer att stämma i domstol 

istället för att först pröva den tvistiga frågan i trafikskadenämnden riskerar att få tidigare be-

viljade ombudskostnader omprövade.
162

 Eftersom det frivilliga åtagandet kan beviljas för ett 

visst begränsat antal timmar kan den skadelidande anse sig vara i behov av rättsskydd eller 

rättshjälp även om viss ersättning i enlighet med det frivilliga åtagandet utbetalats. Stämmer 

den enskilde i domstol istället för att begära omprövning i trafikskadenämnden riskerar denne 

att få betala de tidigare utbetalda ombudskostnaderna från trafikskaderegleringen. Alternativt 

riskerar den skadelidandes ombud att bli utan ersättning för utfört arbete. Trygg Hansas vill-

kor som möjliggör omprövning av det frivilliga åtagandet vid stämning ter sig oskäligt och 

krav på både tvist och anhängiggörande vid domstol för att rättsskyddet ska beviljas utmärker 

sig i förhållande till de andra bolagens försäkringsvillkor. Potentiellt skulle villkoren kunna 

generera jämkning enligt avtalslagen då det går att argumentera för att detta är oväntade och 

tyngande avtalsklausuler. Rättsskyddsvillkoret, med krav på både anhängiggörande hos dom-

stol och tvist för försäkringsfall blottlägger svagheter hos rättsskyddsdirektivet vars mål är att 

ge försäkringstagarna extra skydd vid tvist mot försäkringsgivaren. Den svenska lagen ger 
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försäkringstagaren skydd först efter det att försäkringsfall i enlighet med rättskyddsvillkoren 

föreligger.
163

 Trygg Hansas villkor begränsar rättsskyddets tillämpningsområde vid tvist mot 

försäkringsgivaren.
 
 

4 Ombudets roll under trafikskaderegleringen 

För ett par år sedan debatterades ombudets roll under trafikskaderegleringen relativt frekvent. 

I debatten beskrevs en konflikt mellan den skadelidandes biförpliktelser enligt försäkringsav-

talet, lojalitetskrav samt upplysningsskyldighet vid skaderegleringen och advokatens skyldig-

heter mot den försäkrade enligt god advokatsed. Företrädare för vissa försäkringsbolag mena-

de att advokaten bör förhålla sig opartisk vid sitt biträde i skaderegleringen medan flera advo-

kater genmälde att detta är omöjligt då lojaliteten mot klienten enligt god advokatsed inte får 

åsidosättas.
164

 År 2003 tog debatten fart ordentligt genom att Trygg Hansa förändrade sina 

villkor gällande det frivilliga åtagandet. Ett problem som påtalades med villkoret var att för-

säkringstagaren trots bevisbördan för ersättningsgill skada samt storleken på denna inte tilläts 

kompensation för inhämtande av bevisning. Detta skulle försäkringsbolaget ensamt stå för 

med hjälp av fullmakt från den försäkrade.
165

  

Företrädare för olika försäkringsgivare har uttryckt att det är problematiskt med ombudens 

syn på dem som ”motpart” medan de själva ser den skadelidande som sin ”kund” under ska-

deregleringen. Advokatens synsätt kan enligt vissa skapa konflikter och slå in kilar mellan 

försäkringsgivaren och den försäkrade som egentligen inte finns.
166

 I en omdebatterad skrift 

utgiven i samarbete med försäkringskassan i Västra Götaland hävdar författarna att det inne-

bär en riskökning för långlivade besvär med Whiplashskada att anlita en advokat i trafikska-

deregleringen.
167

 Kritiken mot skriften har varit omfattande, bland annat har framhållits att det 

sannolikt är så att de som drabbats av svårare besvär i större grad anlitar advokat.
168

 

Idag har debatten kring rollfördelningen mellan den försäkrades ombud och försäkringsbola-

get stannat av. Detta sedan Försäkringstagarförbundet och Advokatsamfundet utarbetat en 
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rekommendation för arbetsfördelning mellan ombud och försäkringsbolag under skadere-

gleringen. Utarbetandet föregicks av samtal med representanter från försäkringsgivare och 

ombud under rubriken ”Den goda skaderegleringen”. Rollfördelningen syftar till att påskynda 

handläggningen av ärendet samt bidra till minskat dubbelarbete. Rekommendationen kan an-

vändas som utgångspunkt vid planeringen av skaderegleringsarbetet. För att arbetsupplägget 

ska kunna tillämpas måste det alltid godkännas av den skadelidande.
169

  

Ombudens arvode betalas inte genom fakturering utan genom att ombudet inger specificerad 

kostnadsräkning utställd på klienten till försäkringsbolagen för godkännande och betalning.
170

 

Detta innebär att bolagen kan kontrollera att enbart skäliga och nödvändiga ombudskostnader 

ersätts. Det bäddar dock onekligen för konflikt vid de fall som ersättningen sätts ned, eftersom 

ombudet och bolaget kan ha olika uppfattning om vad som är nödvändigt arbete för ärendet. I 

vissa fall fattar bolaget dock initialt beslut om att enbart ersätta ett visst begränsat antal tim-

mar.
171

 Fördelen med detta är att ombudet inte utför arbete som de sedan inte får betalt för och 

nackdelen för den enskilde är att ombudet kanske väljer att prioritera bort sådant arbete som 

denne egentligen sett behov av. 

Behovet av ombud under trafikskaderegleringen kan motiveras med att det innebär stora svå-

righeter för den skadelidande att ta ställning till sambandsfrågor, inkomstunderlag, invalidi-

tetsgrad, dröjsmålsränta med mera.
172

 Även om det finns fördelar med att den skadelidande 

har ombudsrepresentation under skaderegleringen kvarstår frågan om ombudsrepresentatio-

nen också utgör en rättighet. För att kunna besvara denna fråga ska rätten till ombudsrepre-

sentation enligt Europakonventionen presenteras. 

5 Rättvis rättegång enligt Europakonventionen  

Europakonventionen stadgar rätten till en rättvis rättegång. De civila rättigheterna är betydligt 

mindre omfattande än de som gäller vid straffrättsliga förfaranden. Artikel 6.1 stadgar: 

”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse 

mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför 

en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag…”  
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5.1 Vid vilken tidpunkt blir Europakonventionen tillämplig? 

Klart är att rätten till en rättvis rättegång uppstår från och med den tidpunkt då talan väckts.
173

 

Detta innebär att Europakonventionen som huvudregel inte ger några rättigheter till den ska-

delidande under skaderegleringstiden. Under vissa omständigheter kan dock artikeln vara till-

lämpbar redan vid ett tidigare skede.
174

 Genom Europadomstolens praxis har exempelvis fast-

slagits att konventionen ger en rättighet för var och en att väcka talan gällande civila rättighe-

ter vid domstol. Rätten till domstolsprövning inom skälig tid börjar därmed löpa redan innan 

talan väckts.
175

 Även om det inte alltid krävs att talan väckts vid domstol för att konventions-

rättigheterna ska vara tillämpbara krävs dock att det föreligger en tvist mellan parterna. I den 

franska versionen av artikeln uttrycks detta krav explicit, men inte i de svenska och engelska 

översättningarna. Det faktum att begreppet saknas i vissa översättningar gör att dess vikt har 

ifrågasatts. Europadomstolen har i sin praxis behandlat hur begreppet tvist ska förstås. Därvid 

har domstolen slagit fast att ordet inte ska tolkas alltför tekniskt utan bör ges en materiell sna-

rare än en formell innebörd.
176

 Tvistigheten kan gälla såväl sakförhållanden som lagtolknings-

frågor. Vidare måste tvisten vara äkta och av en allvarlig karaktär. I fallet Sporrong och 

Lönnroth mot Sverige konstaterade domstolen att det gällande tidsperioden för ett besluts 

giltighet förelåg en meningsskiljaktighet mellan parterna samt att denna var att betrakta som 

allvarlig varför tvist ansågs föreligga.
177

  

5.2 Ges rätt till juridiskt ombud vid process angående civila rättigheter? 

Den som är anklagad för brott har en rätt till juridiskt ombud för att kunna tillvarata sina in-

tressen under straffprocessen.
178

 För civilprocessen finns ingen motsvarande rättighet uttryckt 

i konventionen.
179

 Europadomstolen har dock konstaterat att för att rätten till en rättvis rätte-

gång ska vara reell och effektiv även i mål som rör civila rättigheter, måste parterna ibland 

vara berättigade till juridisk konsultation. De individuella omständigheterna i tvisten avgör 

om sådan rättighet föreligger.
180

 Även andra lösningar än tillgång till juridiskt ombud kan 

vara tillämpbara, exempelvis ett förenklat domstolsförfarande, om detta resulterar i att rätten 

till en rättvis rättegång upprätthålls.
181

 I fallet Airey mot Irland fastslogs att det var ett konven-
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tionsbrott att förvägra Airey rättshjälp. Domstolen motiverade sitt ställningstagande med att 

målet var komplext, motparten hade tillgång till juridisk expertis samt att tvisten rörde en 

ärendekategori
182

 som ofta är emotionellt påfrestande för parterna. Av detta följde att Airey 

inte kunde förväntas presentera sitt ärende på ett tillfredställande sätt inför den inhemska 

domstolen utan juridiskt ombud.
183

 I det så kallade McLibel fallet hade McDonald’s stämt in 

två aktivister, Steel och Morris, för förtal. Europadomstolen fastslog att det var ett brott mot 

konventionen att förvägra Steel och Morris rättshjälp på grund av det ojämnlika styrkeförhål-

landet mellan parterna, det mycket omfattande rättegångsmaterialet samt det faktum att rätte-

gången tagit hela 100 arbetstimmar i anspråk.
184

  

Omfattningen av rättshjälp kan variera beroende på vad som krävs i det individuella fallet för 

att konventionsrättigheten ska vara uppfylld. I fallet A mot Förenade Konungariket ansågs 

möjligheten till två timmars kostnadsfri juridisk rådgivning vara tillräcklig för att rätten till en 

rättvis rättegång var tillgodosedd.
185

 Det kan vara godtagbart att förvägra rättshjälp i vissa 

situationer och är exempelvis acceptabelt med begränsningar i rättshjälpen för att göra den 

samhällsekonomiskt försvarbar. För att sådana begränsningar i rättshjälpen ska vara acceptab-

la förutsätts att prövning och beslut i frågan fattas av en kvalificerad och opartisk nämnd.
186

 

Fallen Golder samt Silver m.fl. båda mot Förenade Konungariket behandlade särskilt frågan 

om vid vilken tidpunkt rätten att ta kontakt med en advokat i ärenden gällande civila rättighe-

ter uppkommer. Europadomstolen fastslog att denna rätt uppkommer innan part stämt in hos 

domstolen. Ärendena gällde internerade personer som förvägrats möjligheten att tala med 

advokat för att eventuellt inleda civilprocess.
187

   

6 Rätt och möjlighet till juridiskt ombud 

6.1 Det frivilliga åtagandet och Europakonventionen 

Först och främst; det är självklart att försäkringsbolagen inte har något ansvar eller kan ställas 

till svars om Sverige inte uppfyller sitt åtagande enligt Europakonventionen. Det är svenska 

                                                 
182

 Tvisten rörde boskillnad. 
183

 Airey mot Irland §§ 20 ff. 
184

 Steel och Morris mot Förenade Konungariket, sektion A § 60 ff. 
185

 A mot Förenade konungariket, sektion B, §§ 98 ff.  
186

 Gnahoré mot Frankrike § 41 samt Del Sol mot Frankrike § 23. En Fransk rättsskyddsnämnd prövade och 

avslog i båda ärendena ansökningar om rättshjälp då det inte fanns juridisk grund för talan.  
187

 Golder mot Förenade Konungariket § 23 f och Silver m fl. mot Förenade Konungariket § 80 ff.  



34 
 

 

statens uppgift att se till att konventionens rättigheter upprätthålls i Sverige.
188

 Europadomsto-

lens praxis visar att hänsyn ska tas till om tvisten rör ett komplext rättsläge eller prövningsför-

farande, det råder ojämnvikt mellan parterna, tvisten omfattar något som är av stor vikt för 

parten eller rör något mycket känsligt, varför parten svårligen själv kan föra sin talan.
189

 Flera 

av dessa bedömningspunkter kan vara aktuella vid tvist mellan försäkringsbolaget och den 

personskadade. Ojämnvikt mellan parterna råder konsekvent i dessa mål.
190

 I övrigt skiljer sig 

naturligtvis ärendena från varandra. Att som vissa bolag låta skadans art samt frågan om re-

gleringen är komplicerad avgöra omfattningen av det frivilliga åtagandet är i linje med Euro-

padomstolens bedömningsgrunder.  

Det frivilliga åtagandet ger rätt till ombudskostnader före tvist vilket oftast är utöver konven-

tionsåtagandet. Undersökningen av hur ersättningssystemen samspelar visar dock att det 

ibland kan uppstå ”luckor” i den enskildes möjlighet till ersättning för ombudskostnader efter 

det att tvist uppstått. Det gäller exempelvis situationen som uppstår med Trygg Hansas rätts-

skyddsvillkor som både innehåller krav på tvist och att saken anhängiggjorts vid domstol. Vid 

situationer som denna kan det frivilliga åtagandet reparera bristerna rättsskyddet eller rätts-

hjälpen.   

Det kan vara fördelaktigt för såväl försäkringsgivaren, den skadelidande och samhället i stort 

att den som skadats har tillgång till ombud. Med hjälp av sitt ombud kan den enskilde fortlö-

pande ta ställning till försäkringsbolagets trafikskadereglering och tillsammans kan samtliga 

parter föra regleringen framåt. Även för andra ärendekategorier än de som omfattas av det 

frivilliga åtagandet kan försäkringsgivarna betala ombud till den skadelidande vid reglering-

en.
191

 I debatten har framhållits att ombudet ibland kan slå in kilar mellan den skadelidande 

och bolaget. Det kan säkert stämma men behöver inte betyda att den skadelidande har ett ose-

riöst ombud. Ett seriöst och kunnigt biträde kan finna fel i skaderegleringen som den skadeli-

dande inte själv kunnat upptäcka vilket leder till tvist. Eftersom försäkringsbolaget granskar 

ombudets kostnadsräkning och normalt fattar beslut om vad som är nödvändiga och skäliga 

ombudskostnader begränsas ombuden så att de inte kan ta betalt för oskäligt eller onödigt 

arbete. Rättshjälpsnämndens praxis visar att den som är svårt skadad och har ett komplext 

ärende kan behöva tillgång till juridiskt ombud under ren skadereglering för att kunna tillvara-

ta sin rätt. För att utjämna obalansen avseende kunskap om försäkringen och hur de olika er-
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sättningarna ska beräknas, samt för att den skadelidande ska kunna ta ställning till försäk-

ringsbolagets beslut i skaderegleringen krävs ibland ombud.
192

 Om det frivilliga åtagandet 

urholkas kan den som personskadats i trafik hamna i sämre läge under skaderegleringen än 

den som skadats i ett annat sammanhang och har möjlighet att få rättshjälp. Rättshjälpsnämn-

dens praxis pekar dock på en mycket restriktiv tolkning där den personskadade endast i un-

dantagsfall kan få ombudskostnadsersättning under skaderegleringen.
193

 De flesta försäk-

ringsbolag uppger sig tillämpa det frivilliga åtagandet mer generöst än så.  

6.2 Rättsskydd och Europakonventionen  

Rätten till ombudsrepresentation enligt Europakonventionen uppkommer då en reell och seri-

ös tvist uppstått mellan parterna.
194

 Således är kravet på tvist i rättsskyddsvillkoren förenligt 

med konventionen. För trafikskadeärendet kan tvist inte anses uppstå i samma stund som ska-

detillfället eller då anspråk riktas mot försäkringsgivaren eftersom den försäkrade då ännu inte 

vet om ersättningen kommer att vara tvistig. I enlighet med Europadomstolens bedömnings-

grunder för tvist, torde varje fråga där bolaget tagit slutlig ställning och den skadelidande inte 

accepterar bolagets hållning kunna generera en reell och seriös tvistsituation.
195

 Försäkrings-

bolagets ställningstaganden kan komma fortlöpande under trafikskaderegleringen i vissa av-

gränsade frågor. Exempelvis kan bolaget under pågående skadereglering meddela beslut att 

inte ersätta kostnader för snöröjning som den skadade yrkat ersättning för. Slutligt ställnings-

tagande i ärendet kan bolaget meddela före eventuell prövning i trafikskadenämnden om 

ärendet är av sådant slag att det inte automatiskt hänskjuts till nämnden. I sådana fall sker 

prövning i trafikskadenämnden endast om den skadelidande begär det. Bolaget kan också 

meddela sitt slutgiltiga ställningstagande, efter obligatorisk prövning i nämnden. En viktig 

fråga är om det är godtagbart att den trafikskadade står utan rättsskydd då tvist föreligger och 

ärendet hänskjutits till trafikskadenämnden för prövning. En stor fördel med nämnden är att 

den skadelidande inte riskerar eventuella motpartskostnader. Å ena sidan kan prövning i tra-

fikskadenämnden vara ett sådant förenklat prövningsförfarande vilket enligt Europadomsto-

lens praxis kan ersätta ombudsrepresentation i vissa fall. Å andra sidan är trafikskadenämn-

dens yttranden rådgivande varför nämnden inte utgör en domstol i Europakonventionens me-

ning.
196

 Så länge som den enskilde fritt kan välja bort trafikskadenämnden i ärenden där tvist 
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föreligger och därmed få rättsskydd borde den svenska ordningen inte stå i strid mot konven-

tionen. I sådana fall bör det räcka att den skadelidande meddelar försäkringsbolaget att denne 

inte kommer vända sig till trafikskadenämnden och att tvist föreligger för att rättsskyddet ska 

aktualiseras.  

Trygg Hansas villkor stadgar att rättsskyddet aktualiseras när tvist föreligger och stämnings-

ansökan ingivits till domstol samt att den som väljer att stämma i domstol istället för att först 

pröva den tvistiga frågan i trafikskadenämnden riskerar att få tidigare beviljade ombudskost-

nader omprövade.
197

 Villkoret påverkar rätten till ombud och domstolsprövning inom skälig 

tid då denna börjar löpa från och med den tidpunkt då tvisten uppstår. Friheten att välja att gå 

till domstol vid tvist är fastslagen genom Europadomstolens praxis och i denna rättighet ingår 

också rätten att konsultera ett ombud dessförinnan.
198

 För den som har skadereglering och 

rättsskyddsförsäkring hos Trygg Hansa kan ”luckan” endast repareras av det frivilliga åtagan-

det vilket kontrolleras av bolaget som reglerar trafikskadan. Risken att förlora tidigare bevil-

jade ombudskostnader vid stämning i domstol, när det är Trygg Hansa som handhåller trafik-

skaderegleringen, gör bolagets villkor än mer restriktiva. Bolaget har genom sitt avtal öppnat 

möjligheten för ett bruk av försäkringen som inte är förenligt med Europakonventionen. Be-

roende på hur bolaget sedan de facto tillämpar sitt avtal kan dock konventionsrättigheterna 

likväl upprätthållas.    

En intressant fråga i detta sammanhang är om det spelar någon roll om försäkringsinnehava-

ren har en ekonomisk situation som rättsskyddet förutan varit kvalificerad för rättshjälp? En 

mycket god ekonomi minskar utsattheten för försäkringsvillkoren. I förhållande till rättighe-

terna enligt Europakonventionen kan detta ha betydelse då den sammantagna situationen i det 

aktuella fallet är avgörande för om konventionsrättigheterna uppfylls eller inte. Likväl måste 

beaktas att den som personskadats inte sällan är i ett utsatt läge även av andra skäl än ekono-

miska.  

För att konventionen ska vara uppfylld förutsätts att prövningen av om ersättning till ombuds-

kostnader ska betalas ut eller inte görs av en kvalificerad nämnd. Även efter granskning i nå-

gon av försäkringsförbundets nämnder kvarstår beslutanderätten hos försäkringsbolaget.
199

 En 

skadelidande som uppfyller de krav som rättshjälpslagen stipulerar för att hjälpen ska beviljas 

men har rättsskyddsförsäkring förlorar tydligt rätten att få beslut om ersättning till ombuds-
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kostnad fattat av opartisk nämnd eller domstol. Detta är en brist i nuvarande system. Möjlig-

heten att väcka talan i rättsskyddsärendet kan inte ersätta den rättigheten då en sådan process 

tar längre tid och utgör en risk i sig. 

6.3 Rättshjälp och Europakonventionen 

Rättshjälpen är det medel som staten kan använda för att garantera att alla får tillgång till den 

ombudsrepresentation som krävs för att Europakonventionen ska vara uppfylld. För att kunna 

fatta beslut om eventuell stämning samt upprätta stämningsansökan behövs juridisk kunskap. 

Det är också därför som Europadomstolen kommit fram till att rätten till ombud uppstår före 

det att talan väckts vid domstol.
200

  

När beslut om rättshjälp vid ren skadereglering fattats för andra personskadekategorier än 

trafikskadade har begreppet tvist inte diskuterats. Den springande punkten har varit vilka möj-

ligheter som funnits för den enskilde att tillvarata sin rätt. I ett fall konstaterades att det rätts-

skydd som skulle falla ut efter avslutad skadereglering gav den skadelidande tillräckliga möj-

ligheter att tillvarata sina rättigheter.
201

 Resonemanget överensstämmer med Europakonven-

tionen då tvist först kan uppkomma när bolaget tagit ställning i ersättningsfrågan. Särskilda 

skäl motiverade ombudshjälp genom rättshjälp till en mycket svårt skadad person med hög 

invaliditetsgrad samt särskilt komplicerad reglering av inkomstförlusten.
202

 Trafikskadade kan 

dock inte ansöka om rättshjälp förrän saken anhängiggjorts vid domstol. Om de obligatoriska 

rådgivningstimmarna i rättshjälpslagen är nog för att tillgodose den trafikskadades behov av 

ombud och ombudskostnaden satts ned för den enskilde är konventionsrättigheterna uppfyll-

da. I det inledande exemplet hade trafikskadereglering pågått i fyra år när stämningsansökan 

lämnades in. Det är svårt att se det görligt för ett juridiskt ombud att sätta sig in i ärendet, av-

göra frågan om eventuell stämning, samt upprätta stämningsansökan på en till två timmar. 

Den möjlighet till rättsskydd efter tvist som gjorde att rättshjälpsnämnden inte beviljade rätts-

hjälp under skaderegleringen har ingen motsvarighet för en personskadad i ett mål om trafik-

skadeersättning utan rättsskydd.  

En ”lucka” som uppstår mellan tvist och anhängiggörande i domstol kan repareras genom 

stämning i skaderegleringsärendet innan tvist uppkommit. Då kan den skadelidande få om-

budskostnader finansierade genom rättshjälpen under trafikskaderegleringen. Kraven som 

följer av Europakonventionen kan därmed anses uppfyllda. I praktiken kvarstår dock vissa 
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problem. Exempelvis riskerar den skadelidande att som tappande part få bekosta bolagets rät-

tegångskostnader då dessa inte täcks av rättshjälpen. Skadereglering kan ta många år och kan 

därmed bli mycket kostsam. Det är också svårt att bedöma om det är värt att ta de risker som 

stämning i ärendet kan innebära innan det ens är klarlagt vad som eventuellt kommer bli tvis-

tigt. Väntar den skadelidande tills försäkringsbolaget fattat slutligt beslut i skadeärendet och 

tvist uppstått, kan ”luckan” mellan tvist och till tingsrätten inlämnad stämningsansökan enbart 

repareras genom att försäkringsbolaget tidigare beviljat frivilligt åtagande under trafikskade-

regleringen. Om Sverige uppfyller Europakonventionens krav rörande denna ärendekategori 

är därmed delvis utlämnad till det frivilliga åtagandet, vars åtlydnad eller tillämpning aldrig 

har följts upp. Ett absolut krav på att stämning gjorts för att bevilja rättshjälp är inte förenligt 

med Europakonventionen. Rör tvistefrågan en civil rättighet och är omständigheterna sådana 

att den enskilde inte kan tillvarata sin rätt utan ombudsrepresentation ska den enskilde kunna 

få bistånd till ombudskostnader med rättshjälp.
203

  

6.4 Slutsatser 

Eftersom de flesta rättsskydd faller ut när tvist uppstår gör rättsskydden att den trafikskadade 

får sin rätt till ombud enligt Europakonventionen tillgodosedd. För rättshjälp krävs att stäm-

ningsansökan lämnats in till tingsrätten. Eventuella ”luckor” som bildas i ombudskostnads-

skyddet mellan tvist och beviljad rättshjälp kan repareras av försäkringsbolagens frivilliga 

åtagande, alternativt genom rättshjälp, då stämningsansökan i skadeärendet ges in före tvist. 

Rättshjälpslagen som rättshjälpen grundar sig på utvärderas kontinuerligt mot Europakonven-

tionen och beslut om rättshjälp görs av opartisk nämnd eller domstol.
204

 Bolagens prövning 

görs med de egna villkoren som utgångspunkt och bolaget fattar beslut i försäkringsärendet. 

Det går att ha olika förväntningar på i vilken omfattning besluten om ersättning är förenliga 

med Europakonventionen. Rätten att få beslut om rättsligt bistånd prövat av opartisk nämnd 

inskränks i det svenska systemet. För tillfället kontrolleras dessutom inte försäkringsvillko-

rens innehåll.
205

 Det är naivt att räkna med att privatpersoner genom genomlysningsprincipen 

och informationsskyldigheten ska kunna ersätta kvalificerad kontroll av hur villkoren för det 

frivilliga åtagandet och rättsskyddsförsäkringen samverkar. Vidare är det olämpligt att lägga 
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ansvaret på privatpersoner med tanke på att upprätthållandet av rättigheter enligt Europakon-

ventionen är en statlig angelägenhet.  

När det frivilliga åtagandet praktiseras generöst och rättsskyddet aktualiseras vid tvist har den 

som skadats i trafiken bättre möjlighet att få ombudskostnader betalda under skaderegleringen 

än den som personskadats i annat sammanhang. Även om det frivilliga åtagandet inskränks 

gör de rättsskydd som aktualiseras vid tvist att den skadelidande kan få hjälp med ombuds-

kostnader inom godtagbar tid ur Europakonventionens perspektiv. Jag har inte funnit något 

stöd i konventionen för ombudskostnader före det att tvist uppkommit. Rättshjälp har beviljats 

vid ren skadereglering och därför kan säkerhetsventilen, att stämma i skaderegleringsärendet, 

föranleda att rättshjälp beviljas innan tvist uppstår. Detta innebär dock risker för den skadeli-

dande exempelvis avseende potentiella motpartskostnader. Dessutom omfattas majoriteten 

inte av rättshjälp. För de allra flesta finns därför ingen säkerhetsventil att tillgå under den rena 

skaderegleringen.  

Det hade kanske varit lämpligare att också i rättshjälpslagen byta ut kravet på anhängiggöran-

de i domstol mot ett krav på tvist. Att upprätta stämningsansökan innan tvist föreligger är an-

tagligen främmande för många och det hade varit logiskt om rättshjälpslagen höll sig till Eu-

ropakonventionens ordning. Nackdelen med en sådan formulering blir att rättshjälpen ute-

stängs helt från den rena skaderegleringsperioden. Därmed skulle personskadade till följd av 

trafik kunna missgynnas i förhållande till andra personskadade. Det kan dock diskuteras i vil-

ken utsträckning rättshjälpen rent faktiskt är tillgänglig för de trafikskadade i dagsläget med 

beaktande av de nackdelar det innebär att stämma i domstol före tvist. Ett annat alternativ till 

lösning är att möjliggöra rättshjälp under ren skadereglering för trafikskadade som skadats 

allvarligt. Eventuellt skulle samma kriterier som finns för obligatorisk prövning i trafikskade-

nämnden kunna användas som utgångspunkt för när rättshjälp under trafikskadereglering av 

personskada ska beviljas. Det skulle öka rättssäkerheten, åter lägga ansvaret för att Europa-

konventionen uppfylls på staten och minska på försäkringsbolagens kostnadsbörda. Syftet 

med förändringen i rättshjälpslagen år 1988, att minska ner på statens utgifter för rättshjälp 

skulle dock gå om intet. 

Det är inte försäkringsbolaget som ansvarar för att Sverige uppfyller sitt åtagande enligt Eu-

ropakonventionen och därför är avsaknaden av statlig kontroll av hur det frivilliga åtagandet 

tillämpas oförsvarlig. Att i princip utestänga de personskadade från rättshjälpen genom lag 
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och ersätta densamma med ett frivilligt åtagande står inte i proportion till varandra, i synner-

het när det frivilliga åtagandet inte följts upp.   
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