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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
I mitt arbete har jag ofta kommit i kontakt med frågan om en fordran är preskriberad eller 

inte. Det är en laddad fråga mellan de båda parterna borgenär och gäldenär där två intressen 

står mot varandra, dels borgenärens intresse av att kunna driva in sin fordran, och dels 

gäldenärens intresse av att få en gammal skuld avvecklad. Borgenärsintresset är här mycket 

starkt och kan sägas utgå från principen om att ingångna avtal ska hållas, pacta sunt servanda. 

Eftersom innebörden av preskription enligt 8 § preskriptionslagen är att borgenären förlorar 

rätten att kräva ut sin fordran är det av största vikt för borgenären att fordran inte preskriberas 

innan den blir betald. Särskilt i fallet med konsumentfordringar, där preskriptionstiden är 

väsentligt kortare än i andra fall och där gäldenären oftare har en osäker betalningsförmåga, är 

det viktigt för borgenären att kunna hålla liv i sin fordran över tid. Det finns därför ett mycket 

starkt intresse från borgenärshåll om att det ska vara enkelt och billigt att avbryta 

preskriptionen. Ett sätt att uppnå detta ges i 5 § 2 p preskriptionslagen som anger att 

preskriptionen avbryts om gäldenären får en skriftlig erinran om fordran från borgenären. Det 

kan i förstone tyckas mycket enkelt, det enda borgenären behöver göra är att skicka ett vanligt 

lösbrev1 till gäldenären om fordran. En vanlig invändning från gäldenärens sida är dock just 

att preskriptionsavbrott aldrig har skett eftersom gäldenären menar sig inte ha fått något brev 

om fordran från borgenären. Frågan infinner sig då hur borgenären ska kunna förlita sig på sin 

avbrytande åtgärd att skicka lösbrev, och även kunna styrka den när invändningen om 

preskription görs från gäldenärens sida. Det är ganska vanligt förekommande att fordringar 

mot konsumenter hinner bli så pass gamla att de skulle ha kunnat bli preskriberade om avbrott 

i preskriptionen inte hade skett. Det är heller inte ovanligt att gäldenären framställer en 

preskriptionsinvändning i ett fall där en fordran hunnit bli tillräckligt gammal. Frågan om 

preskriptionsavbrott är därför mycket viktig för borgenärskollektivet för att kunna bevara sin 

rätt. Det har fått mig att i denna uppsats vilja utreda området närmare.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att närmare utreda vad som krävs för att en borgenär ska ha avbrutit 

preskriptionen genom utsändande av lösbrev till gäldenären.  

 

                                                 
1 Brev som sänds med vanlig post utan någon form av mottagningsbevis benämns vanligen lösbrev, till skillnad 

från brev som sänds med rekommenderad försändelse.  
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Frågeställningarna är därför: 

x Vad måste borgenären iaktta för att avbryta preskription genom utsändande av 

lösbrev? 

x Vilken bevisning krävs för att borgenären ska kunna styrka att preskriptionsavbrott har 

skett på detta sätt? 

 

1.3 Avgränsning  
Uppsatsen ska behandla avbrott av fordringspreskription enligt Preskriptionslag (1981:130), i 

uppsatsen benämnd preskriptionslagen, och utgår därför från regleringen i 5 §. Eftersom 

vikten av preskriptionsavbrott är störst för borgenären vid fordringar med kort 

preskriptionstid är uppsatsen skriven utifrån perspektivet med konsumentfordringar, vilka har 

en betydligt kortare tidsfrist än fordringar mellan näringsidkare. Sålunda har jag utgått från att 

borgenären är ett privat bolag som har en fordran grundat på avtal mot en gäldenär vilken är 

konsument. Jag har också utgått från en situation där borgenär och gäldenär inte har direkt 

och personlig kontakt, utan där kommunikationen uteslutande istället sker via ett av 

borgenären anlitat inkassobolag. Inkassobolaget blir då synonymt med borgenären eftersom 

det företräder borgenären i indrivningen av fordran. För tydlighetens skull benämner jag ändå 

parterna borgenär och gäldenär men avser i borgenärens fall inkassobolaget. Jag har valt att 

endast behandla situationen med en borgenär respektive en gäldenär. Solidariska 

avtalsförhållanden eller andra typer av borgenärs- och gäldenärsflerhet har därför utelämnats.  

 

1.4 Metod och material 
För att nå syftet med uppsatsen har juridisk metod använts genom att studera i första hand de 

traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Jag har alltså i huvudsak 

utgått från den traditionella rättskälleläran. Därutöver har visst annat material tagits in, så som 

ett rättsligt ställningstagande från Kronofogdemyndigheten, fortsättningsvis benämnd KFM, 

vilket har studerats och kommenteras, och även till viss del föreskrifter från inkassobolagens 

tillsynsmyndighet Datainspektionen, fortsättningsvis benämnd DI, vilket innebär en 

utvidgning av rättskälleläran.2  

 

Till den juridiska metoden hör även att avgöra och plocka ut de delar ur materialet som är 

relevanta för arbetet. Det räcker sålunda inte att endast redogöra för de olika rättskällornas 

                                                 
2 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 36 f. 
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innehåll. En reflexion över deras respektive relevans måste även göras.3 I detta arbete har de 

olika rättskällorna olika stor relevans för uppsatsens frågeställning beroende på hur detaljerat 

de behandlar de delar som här tas upp. De får då behandlas på olika sätt i arbetet och får även 

olika framträdande roller sinsemellan i förhållande till sin respektive relevans för 

frågeställningen. Samtliga nämnda rättskällor måste dock tas upp för att skapa en hel bild. 

Lagtexten utgör grunden för hela uppsatsen i det att det är den som är föremål för uppsatsens 

ämne. Själva lagregelns lydelse är dock inte så detaljerad varför man måste gå vidare till de 

övriga rättskällorna för att finna svar på uppsatsens frågeställningar. Då förarbetena till 

preskriptionslagen inte heller är så djupgående i dessa avseenden har de främst använts till att 

beskriva sitt innehåll för att på så sätt ge en bakgrund till rättsområdet fordringspreskription. 

De har dock inte varit föremål för någon djupare analys. Även förarbetena tillhörande äldre 

delgivningslagen samt referat från förarbetena till avtalslagen har kort tagits in i syfte att 

beskriva vissa specifika delar. Frågorna kring preskriptionsavbrott genom utsändande av 

lösbrev har däremot belysts vid ett flertal tillfällen i rättspraxis under senare år och flera 

intressanta avgöranden som fått stor betydelse för området har då kommit. Likaså har 

intressanta resonemang kommit fram i doktrinen. Det har därför befunnits mest relevant att 

avseende uppsatsens frågeställningar fokusera på de två rättskällorna rättspraxis och doktrin, 

vilka innehåller en mer detaljerad behandling av de delarna. Jag har därför valt att lägga 

största krutet på att studera dessa båda rättskällor genom att göra rättsfallsanalyser, samt 

redogöra för och reflektera kring doktrinen.  

 

Avseende rättspraxis är det framförallt tre avgöranden från Högsta domstolen, fortsättningsvis 

benämnd HD, som har lett rättsutvecklingen framåt med vägledande ställningstaganden kring 

de aktuella frågeställningarna för uppsatsen. Dessa är NJA 1996 s. 809, NJA 2007 s. 157 samt 

NJA 2012 s. 172. De refereras och analyseras därför mer ingående än övriga rättsfall i 

uppsatsen. Dessa rättsfall är dock inte helt uttömmande för uppsatsens frågeställningar i alla 

delar, varför även andra intressanta rättsfall har tagits med. Det rör sig då om refererade, men 

även flera icke-refererade, avgöranden från hovrätterna. Hovrättspraxis har visserligen inte 

samma prejudicerande kraft som avgöranden från HD, men kan ändå sprida ytterligare ljus 

över de frågor som inte närmare tagits upp av HD, eller beskriva rättsutvecklingen inom 

området. De tas därför upp genom kortare referat eller rättsfallsanalyser, även om slutsatserna 

dragna från dem måste ses med viss försiktighet. Själva förekomsten av icke-refererade 

                                                 
3 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 38. 
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rättsfall i uppsatsen motiveras av att de behandlar och belyser vissa specifika delar av 

frågeställningarna på ett intressant sätt där tillräckligt svar inte finns i något refererat rättsfall, 

exempelvis gällande frågan om viss typ av bevisning. De kan även i något fall bidra med 

intressanta perspektiv, men bör alltså ses med försiktighet. Därutöver förekommer även 

rättsfall från HD och hovrätt som kan tjäna som förtydliganden i andra delar av uppsatsen. De 

tas då upp i det syftet i anslutning till dessa delar. 

 

En stor del av doktrinen på området preskription är mycket gammal vilket gör den 

svårtillgänglig. Dock finns ett verk som är mycket centralt för den moderna doktrinen på 

området, nämligen Stefan Lindskogs bok ”Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers 

upphörande efter viss tid”. Den ger en omfattande genomgång av institutet allmän 

preskription enligt preskriptionslagen. Detta verk är mycket inflytelserikt på området varför 

det har sin självklara plats när det gäller frågor om fordringspreskription. Även viss annan 

litteratur tar upp intressanta frågor av relevans för denna uppsats frågeställningar, såsom 

Ingemar Perssons bidrag ”Som ett brev på posten – eller vad menas med 

försändelsefrekvens?” i Festskrift till Torgny Håstad, ”Fordran & Skuld” av Mikael Mellqvist 

och Ingemar Persson samt ”Avtalsrätt I” av Axel Adlercreutz och Lars Gorton.  

 

Det rättsliga ställningstagandet från KFM med nummer 3/13/VER, rörande myndighetens syn 

på preskriptionsavbrott har tagits in för att belysa hur gällande rätt tolkas av KFM, vilken ofta 

ställs inför uppgiften att avgöra om preskriptionsavbrott ska anses ha skett eller ej. Det utgör 

visserligen ingen rättskälla i traditionell mening, men är ändå intressant för uppsatsens 

frågeställning eftersom det är utgångspunkt för ett stort antal avgöranden som berör 

borgenärer vilka sökt verkställa sina exekutionstitlar. Även DI:s allmänna råd om god 

inkassosed har kort tagits upp för att uppmärksamma de ramar som gäller för inkassobolagen i 

dessa specifika frågor när de företräder borgenären i indrivningen. 

 

1.5 Disposition 
Efter den inledande delen med bakgrund, syfte, avgränsning samt metod innehåller kapitel 2 

en översiktlig redogörelse för vad preskription innebär samt dess syfte och verkan. Egna 

tankar och reflexioner redovisas löpande i texten. Kapitel 3 utgörs av en kortfattad 

redogörelse för hur preskription avbryts av de båda parterna gäldenär (3.1) och borgenär (3.2), 

samt av en redogörelse för vad verkan av preskriptionsavbrott är (3.3). Kapitel 2 och 3 är 

sålunda avsedda att ge en översiktlig bild av vad preskription är och hur den avbryts, för att 
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sedan komma in på uppsatsens kärnområde om borgenärens preskriptionsavbrott genom 

utsändande av lösbrev. I kapitel 4 börjar därför den närmare behandlingen av 

preskriptionsavbrott enligt 5 § 2 p preskriptionslagen. Det inleds med en reflexion över 

fördelarna med att välja det alternativet där såväl mina egna som lagstiftarens överväganden 

redovisas (4.1) och fortsätter med en genomgång av skriftlighetsrekvisitet (4.2). Därefter 

kommer en kort redogörelse kring för- och nackdelar med avbrott genom rekommenderad 

försändelse med exempel ur rättspraxis och uttalande från doktrinen (4.3), vilken följs av 

fördelarna med avbrott genom lösbrev baserat på mina egna tankar, samt en närmare 

genomgång av avbrott på detta sätt (4.4). Det inleds med ett avsnitt om vad som krävs av 

breven innehållsmässigt (4.4.1), och följs av hur frågan om huruvida gäldenären har nåtts av 

lösbrev eller inte har belysts i doktrin där definitionen av begreppet få gås igenom, samt vad 

som sägs härom i olika förarbeten (4.4.2). Därefter följer en genomgång av rättspraxis i 

frågan om huruvida gäldenären har fått breven eller ej där rättsfallsreferat och analyser görs 

av de tre rättsfallen från HD från åren 1996, 2007 samt 2012 (4.4.2.1 - 4.4.2.3). Efter de tre 

rättsfallsanalyserna följer en genomgång av det samlade rättsläget kring hur frågan om ett 

flertal brev har bedömts i rättspraxis, doktrin och myndighet efter 2007 års mål där bland 

annat några kortare rättsfallsreferat med analyser görs och det rättsliga ställningstagandet från 

KFM i frågan belyses (4.4.2.4). Därefter tas frågan om bevisning upp där de tre målen från 

HD samt både refererade och icke-refererade rättsfall från hovrätterna gås igenom och 

analyseras, samt KFM:s syn i frågan gås igenom (4.5). Kapitel 5 utgörs slutligen av en samlad 

analys av rättsläget och utvecklingen av detsamma mot bakgrund av vad som framkommit i 

främst kapitel 4 med slutsatser och svar på uppsatsens frågeställningar.  

 

2 Allmänt om preskription 
 

2.1 Kort om preskriptionslagen 
Reglerna om så kallad allmän preskription återfinns i preskriptionslagen. Härifrån skiljs regler 

om så kallad specialpreskription vilka behandlar vissa specifika rättsområden där regler finns 

i andra författningar. Regler om preskription har funnits i Sverige så långt tillbaka som 1600-

talet om än mycket kortfattat.4 År 1862 kom den mer genomarbetade 

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

                                                 
4 Uppgiften är hämtad från den sammanfattning av den historiska rättsutvecklingen som finns i Lindskog, 

Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 38 ff. 
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borgenärer,5 som först år 1981 ersattes av nuvarande lag. Enligt preskriptionslagens 1 § avser 

den endast fordringar. Fordringsbegreppet har fått en vidsträckt betydelse och omfattar inte 

bara penningfordringar utan även fordringar på andra typer av prestationer såsom exempelvis 

varor och tjänster. Däremot omfattas inte sakrätter som exempelvis äganderätt, nyttjanderätt 

med mera.6 Lagstiftaren har inte ansett det nödvändigt att närmare precisera 

fordringsbegreppet utan har lämnat det åt domstolarna att avgöra den närmare betydelsen av 

detta begrepp i varje enskilt fall.7 Enligt 1 § preskriptionslagen är den subsidiär till andra 

författningar, vilket innebär att den bara gäller i sådana fall där ingen annan reglering i annan 

författning kan tillämpas. Det är inte möjligt att avtala bort preskription vilket framgår i 

lagens 12 §. Där stadgas även att lagen är tvingande när det gäller preskriptionsfristens längd 

för konsumentfordringar och möjligheterna att åstadkomma preskriptionsavbrott.  

 

2.2 Pacta sunt servanda så varför preskription? 
Som framgår ovan har preskriptionsinstitutet funnits länge. Man kan dock fråga sig varför det 

finns då det synes stå emot den viktiga och kanske ännu äldre principen om att ingångna avtal 

ska hållas. Dock fyller det vissa viktiga funktioner som länge har diskuterats i den äldre 

doktrinen. Lindskog har identifierat och beskrivit några av dem från såväl samhällets som 

parternas sida.8 Det följande ska belysa dessa.  

 

2.2.1 Samhällets intressen 
Samhället har ett intresse av att verka för ett sunt kreditgivande och därför försöka styra 

parterna till ett visst beteende. Man vill få borgenären att på ett effektivt sätt driva in sin 

fordran utan onödigt dröjsmål, och även att klargöra för gäldenären vilken fordran borgenären 

anser sig ha. Lindskog pratar här om att det genom preskriptionsinstitutet därmed finns en 

indrivningseffekt respektive en klargörandeeffekt på borgenärens sida. När det gäller 

gäldenärens beteende vill samhället se till att bevisning om betalning sparas tillräckligt länge 

för att parternas förhållanden ska hinna redas ut. Man skulle annars kunna anta att gäldenären 

i större utsträckning skulle slänga kvitton direkt efter betalning om det inte fanns något 

incitament att vänta en viss förutbestämd tid, vilket preskriptionsfristen ger i och med att 

                                                 
5 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 40 samt s. 20.  
6 Prop. 1979/80:119 s. 88. 
7 Ibid. s. 79. 
8 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 51 ff.  
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gäldenären vet att hon blir fri från betalningskravet efter att fristen löpt ut. Detta kallar 

Lindskog för den så kallade bevarandeeffekten.9  

 

Förutom att styra parternas beteende finns även ett intresse från samhällets sida att uppnå 

vissa resultat. Ett sådant är att minska antalet mål i domstol där bevisningen är mycket 

gammal och därför (ofta) mer osäker. Om det skulle föreligga en tvist mellan borgenär och 

gäldenär om huruvida en fordran alls existerar eller om huruvida den har blivit betald eller ej 

skulle det kunna bli svårare för domstolen att komma fram till ett materiellt riktigt resultat om 

händelserna som ska prövas ligger långt tillbaka i tiden. Bevisningen är då gammal och mer 

osäker. Detta benämns av Lindskog som den så kallade bevisbegränsningsfunktionen där 

preskriptionsreglerna ska minska antalet mål med denna problematik.10  

 

Ytterligare ett eftersträvat resultat är det som Lindskog kallar för avvecklingsfunktionen. Den 

syftar till att fordringsförhållanden ska redas ut och regleras så att de kan avvecklas inom en 

rimlig tid. Det uppfylls genom att preskriptionsreglerna sätter upp en gräns för hur lång tid 

som kan förflyta utan att en fordran på något sätt görs gällande mellan parterna.11  

 

Enligt min mening torde avvecklingsfunktionen kunna tillskrivas större vikt än 

bevisbegränsningsfunktionen då det oftare kan vara mer eftersträvansvärt att driva på 

händelseförloppet mot en reglering av fordringsförhållandet i syfte att det inte ska pågå längre 

än nödvändigt, än att endast göra så för att försöka begränsa antalet mål om gamla fordringar i 

domstol. Tanken bakom bevisbegränsningsfunktionen synes nämligen vara att man utgår från 

att bevisningen alltid blir sämre med tiden. Så kan naturligtvis vara fallet om bevisningen 

endast är muntlig eller på annat sätt obeständig. Dock kan viss skriftlig bevisning, som 

exempelvis ett skriftligt fordringsbevis, ett kvitto eller ett kontoutdrag, bevaras under mycket 

lång tid utan att för den skull nödvändigtvis försämras i exempelvis elektronisk form. 

Bevisbegränsningsfunktionens relevans torde därför kunna ifrågasättas just i de fall där 

bevisningen kan bevaras på ett säkert sätt även om den är gammal, medan 

avvecklingsfunktionen alltid kan anses relevant.  

 

                                                 
9 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 52.  
10 Ibid. s. 56. 
11 Ibid. s. 57. 
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Ett sista resultat som Lindskog tar upp är den så kallade anpassningsfunktionen. Den innebär 

en strävan efter att rättsläget ska anpassas till att bli så som det ser ut att vara. Det gäller 

främst situationen där bevismedlen för en fordran inte är beständiga utan försämras med tiden, 

exempelvis muntlig bevisning. När sådana bevismedel efter hand suddas ut mer och mer och 

blir svagare sker därigenom en anpassning av rättsläget som leder till att den fordran som 

bevismedlen var avsedda att styrka till slut upphör. Då blir rättsläget så som det ser ut att vara, 

det vill säga att ingen fordran föreligger eftersom den inte längre kan styrkas.12 Denna strävan 

efter anpassning tillgodoses då av preskriptionsinstitutet.      

 

2.2.2 Parternas intressen 
Självklart är att även parterna i ett fordringsförhållande har intressen kring 

preskriptionsinstitutet. Det ligger kanske närmast till hands att se gäldenärens intresse 

härvidlag som uppenbart, nämligen att bli befriad från förpliktelsen att betala en gammal 

skuld. Ett intresse från gäldenärens sida som urskiljs av Lindskog är att hon inte ska behöva 

spara bevisning i form av exempelvis kvitton i all framtid för att inte riskera att bli krävd på 

betalning för samma skuld mer än en gång. Efter viss tid sedan betalningarna har erlagts ska 

gäldenären sålunda vara befriad från att behöva spara bevisningen. Detta intresse benämns 

därför befriandeintresset av Lindskog. Han poängterar dock att det inte finns något berättigat 

intresse från gäldenärens sida av att slippa betala bara av den anledningen att skulden är 

gammal. Det är istället endast intresset att slippa spara bevisning som kan anses vara 

berättigat.13  

 

Ytterligare ett intresse som identifieras av Lindskog är det han kallar för klargörandeintresset. 

Det innebär att gäldenären har ett intresse av att få klarhet i om borgenären avser att göra sin 

fordran gällande mot gäldenären så att det inte ska komma som en obehaglig överraskning. 

Gäldenären ska på så sätt få möjlighet att förbereda sig på kravet och se till att det går att 

infria vid anmodan.14 Lindskog har tagit upp det som ett intresse från gäldenärens sida vilket 

det naturligtvis är. Dock menar jag att det likväl även kan vara ett intresse från borgenärens 

sida såtillvida att även borgenären många gånger kan vinna på att klargöra sin inställning för 

gäldenären för att denna ska kunna förbereda sig på att infria kravet, om hon inte misstänker 

att gäldenären kommer att försöka undandra sig betalning.  

                                                 
12 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 58.   
13 Ibid. s. 54 f. 
14 Ibid. s. 55. 
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Borgenären å sin sida har ett intresse av att kunna bevara sin rätt att få betalt. Det ska därför 

vara relativt enkelt att förutse preskription och att avbryta den. Intresse av tydlighet, 

förutsebarhet och möjlighet att enkelt avbryta preskriptionen är därför det som av Lindskog 

benämns borgenärsintresset.15 Det förefaller mig svårt att se att preskription i något 

hänseende skulle kunna gynna borgenären och att borgenären därför skulle ha något egentligt 

intresse av att institutet finns. När Lindskog här pratar om ett borgenärsintresse är det kanske 

därför snarare fråga om vilka intressen från borgenärens sida som preskriptionsinstitutet ska ta 

hänsyn till när det utformas, än ett intresse av preskriptionens existens. Dock är det tydligt att 

både gäldenär och borgenär har intressen som berör preskriptionsinstitutet. 

 

2.3 Preskriptionsfristen 
Den tid som får förlöpa innan en fordran preskriberas, det vill säga preskriptionsfristen, är 

enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen tio år. I samma lagrum finns nu även en kortare 

frist på tre år för fordringar mellan näringsidkare och konsument, med undantag för löpande 

skuldebrev där tioårig frist gäller. Den kortare fristen för konsumentfordringar infördes först 

med preskriptionslagen år 1981. Frågan hade dock behandlats redan tidigare i prop. 1976/77:5 

där förslag till ny preskriptionslag lades fram. Frågan om en generellt förkortad 

preskriptionsfrist diskuterades då, varvid det framhölls att det finns ett påtagligt behov av en 

kortare preskriptionsfrist avseende särskilt fordringar som rör det dagliga livet, det vill säga 

fordringar mot konsument.16 Förslaget ledde inte till lagstiftning den gången. I förarbetena till 

preskriptionslagen kom tanken tillbaka avseende konsumentfordringar och antogs då för 

dessa.17  

 

Som nämnts i 2.1 ovan är regeln om den treåriga fristen tvingande enligt 12 § 

preskriptionslagen. I det ursprungliga lagförslaget till paragrafen fanns en lydelse där det 

tilläts att avtala om förlängd preskriptionsfrist för konsumentfordringar under förutsättning att 

avtalet härom träffades efter fordringens tillkomst. Det omarbetades dock till att slutligen få 

den lydelse paragrafen har idag där detta helt förbjuds. Syftet med den tvingande regeln är att 

                                                 
15 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 53.   
16 Prop. 1976/77:5 s. 33 f. 
17 Prop. 1979/80:119 s. 24 ff. 
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inte omkullkasta preskriptionsinstitutets syften, vilket ansågs kunna bli resultatet om 

avtalsfrihet rådde.18 

 

För alla fordringar, utom pensionsfordringar, börjar preskriptionsfristen enligt 2 § 

preskriptionslagen löpa vid fordrans tillkomst, inte vid dess förfallodatum. Samma regel gäller 

för såväl tioårig som treårig preskriptionsfrist.19 Detta tillkomstdatum är inte alltid lätt att 

avgöra för alla typer av fordringar, men när det gäller fordringar som grundar sig på avtal 

utgår man normalt från datum för avtalets ingående.20 Lindskog menar att det innebär att det 

är tidpunkten för avtalets undertecknande som utgör utgångspunkten för fristen. Han kallar 

detta för ”det första rättsfaktumets princip”, det vill säga den tidpunkt då det första 

nödvändiga rättsfaktumet för fordran inträffar.21  

 

HD har dock i bland annat rättsfallet NJA 2000 s. 569, rörande preskription av löpande 

hyresfordringar, avvikit från principen om att fristens utgångspunkt är avtalets tecknande. I 

det rättsfallet befanns nämligen fordringar inom ramen för ett fortlöpande hyresavtal 

tillkomna först när den tid som hyran löper på har gått till ända, eller när hyran är förfallen till 

betalning i de fall den ska betalas i förskott. HD uttalade att en fordran på betalning för en 

prestation som kommer fullgöras först i framtiden inte ska anses tillkommen förrän 

prestationen sker, eller när fordringen annars förfaller till betalning. Det hänvisades då bland 

annat till ett uttalande i förarbetena till preskriptionslagen angående kontokreditavtal där det 

anges att även om avtalsdatum är den primära utgångspunkten för preskriptionsfristen, ska en 

ny frist börja löpa varje gång kontohavaren nyttjar krediten.22 HD synes ha tolkat detta 

uttalande som att utgångspunkten för fristen i ett sådant fall är partens prestation enligt avtalet 

(det vill säga det datum kontohavaren nyttjar sin kredit genom ett köp) och inte avtalets 

tecknande (det vill säga det datum parterna skrev under kontokreditavtalet). Lindskog har 

kritiserat det resonemanget och menat att HD har blandat ihop utgångspunkten för 

preskriptionsfristen med prestationer som verkar preskriptionsavbrytande.23 Han menar att 

partens prestation enligt avtalet inte ska ses som fristens utgångspunkt, utan som ett 

                                                 
18 Prop. 1979/80:119 s. 102 f, s. 176 samt s. 192.  
19 Ibid. s. 89 f. 
20 Ibid. s. 89.  
21 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 391 samt 386. 
22 Prop. 1979/80:119 s. 90. 
23 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 398 f.  
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preskriptionsavbrott för den ursprungliga fristen vilket innebär att en ny frist börjar löpa.24 Se 

vidare om verkan av preskriptionsavbrott i 3.3 nedan.  

 

Enligt vad som framgår av regleringen i 2 § preskriptionslagen inträder preskription så fort 

fristen har löpt ut om avbrott i den inte har skett, vilket innebär att avbrotten måste ske 

löpande från fordrans tillkomst. Datum för tillkomsten utgör då utgångspunkt för hur långt 

tillbaka i tiden borgenären måste kunna styrka preskriptionsavbrott. Vid en tillämpning av 

Lindskogs resonemang på den situation som förelåg i HD:s mål skulle alltså borgenären ha 

varit tvungen att styrka löpande preskriptionsavbrott ända tillbaka till datum för avtalets 

tecknande, istället för endast från datum för den senare prestationen. Valet av synsätt får 

därför betydelse. HD:s avgöranden väger visserligen tyngre än uttalanden i doktrinen. I detta 

fall ligger dock såvitt jag kan se Lindskogs resonemang mer i linje med vad som uttalats i 

förarbetena där endast avtalsdatum angivits som fordrans tillkomst. Det är därför inte helt 

klart hur frågan ska avgöras. 

 

Även vid en tillämpning av tidpunkten för avtalets undertecknande som utgångspunkt för 

fristen, kan svårigheter i bestämmandet av den uppstå. Exempelvis är det inte alltid så att ett 

avtal undertecknas samtidigt av båda parter. Om avtalet har undertecknats vid olika tidpunkter 

är det enligt Lindskog den första partens undertecknande som utgör utgångspunkten för 

fristen. Dock menar han, i linje med sitt ovan redovisade resonemang, att den andra partens 

undertecknande utgör ett preskriptionsavbrott så att fristen därefter kommer att räknas från 

datum för sista partens undertecknande.25 I detta fall synes mig dock den praktiska effekten av 

särskiljandet mellan fordrans tillkomst och preskriptionsavbrott inte ha lika stor betydelse, 

eftersom parternas undertecknande av ett avtal normalt inte torde ske med så stort 

tidsmellanrum att fler avbrott blir nödvändiga för att preskription inte ska inträda. 

 

Lindskog menar vidare att fristen därefter löper ut efter att hela den sista dagen i densamma 

har gått till ända. Om fristen sålunda har börjat löpa den första januari ett år inträder 

preskription först när den första januari tre eller tio år senare har gått till ända.26 Även 

Mellqvist & Persson sluter sig till det resonemanget som innebär att borgenären kan göra sin 

                                                 
24 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 249 avseende gäldenärens 

prestation samt s. 399 avseende borgenärens prestation. 
25 Ibid. s. 394 f där han menar att både själva accepten i sig och mottagandet av denna accept utan någon erinran 

utgör preskriptionsavbrott. 
26 Ibid. s. 388.  
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fordran gällande hela den sista dagen.27 Något annat sägs heller inte i preskriptionslagens 

förarbeten, vilka helt utelämnar frågan.  

 

2.4 Verkan av preskription enligt preskriptionslagen 
Vad innebär det att en fordran blir preskriberad? Svaret ges i 8 § preskriptionslagen. Där 

stadgas att borgenären genom preskription förlorar sin rätt att kräva ut fordran. Det kan lätt 

uppfattas som att borgenärens fordran helt upphör, vilket dock inte är riktigt sant. Det är 

nämligen endast borgenärens talerätt mot gäldenären som går förlorad. Borgenären förlorar 

sålunda sin rätt att tvångsvis driva in sin fordran från gäldenären genom utverkande och 

verkställighet av exekutionstitel. Dock kvarstår vissa rättigheter för borgenären även efter 

inträdd preskription. Hon kan nämligen fortfarande åberopa fordran till kvittning mot en skuld 

som borgenären har till gäldenären, vilket framgår av 10 § preskriptionslagen. Det är också 

fullt möjligt för borgenären att trots preskription få ut betalning ur en pant för att på så sätt få 

betalt för en fordran för vilken panten har ställts som säkerhet, vilket framgår av 11 § 

preskriptionslagen.28 När det gäller borgenärens åtgärd att söka utverka eller verkställa en 

exekutionstitel är det i och för sig så att det saknas uttryckligt lagstöd i såväl rättegångsbalken 

som lag om betalningsföreläggande och handräckning samt utsökningsbalken för att pröva 

frågan om allmän preskription ex officio. Det är sålunda endast i det fall invändning om 

preskription framställs som frågan egentligen blir aktuell i processen.29  

 

Eftersom endast talerätten går förlorad skulle man kunna tänka sig att borgenären efter inträdd 

preskription i vart fall skulle kunna fortsätta kontakta gäldenären i ett försök att på frivillig 

väg få till stånd en betalning från gäldenärens sida. Dock är borgenären och hennes 

inkassoombud i viss mån begränsad av vad som föreskrivs av inkassobranschens 

tillsynsmyndighet DI, vilken i sina föreskrifter anger att det strider mot god inkassosed att 

fortsätta sända brev till gäldenären med olika typer av krav eller förslag till avbetalning 

avseende en preskriberad fordran, utan att samtidigt upplysa om att fordran är preskriberad 

och att gäldenären därför inte är skyldig att betala.30 Det kan naturligtvis ifrågasättas om det 

då ens är värt att skicka något sådant brev eftersom gäldenären förmodligen inte kommer 

                                                 
27 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld s. 93.  
28 Prop. 1979/80:119 s. 71 f. 
29 Se även Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 651 f avseende 

tvistemål, s. 654 avseende mål i summarisk process, samt s. 655 avseende exekutionsmål. Hans slutsats är att 
preskription inte ska beaktas ex officio i dessa fall. 

30 Datainspektionens allmänna råd – Tillämpning av inkassolagen s. 20. Inkassobolagets skyldighet att iaktta 
god inkassosed följer av 4 § Inkassolag (1974:182). 
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hörsamma ett krav om hon vet att hon inte längre behöver betala. DI:s allmänna råd är i och 

för sig inte bindande utan endast avsedda att ge myndighetens syn på vad som är god 

inkassosed. Däremot ligger de till grund för de beslut som myndigheten fattar i det fall ett 

ärende skulle tas upp till tillsyn.31 Sannolikt är det därför vanligare att fordran avskrivs i ett 

sådant fall.   

 

Som en följd av att endast talerätten går förlorad för borgenären har det i förarbetena till 

preskriptionslagen uttalats att en gäldenär som erlagt frivillig betalning inte har rätt att återfå 

betalningen från borgenären genom att hävda att fordran var preskriberad vid 

betalningstidpunkten.32 Lindskog menar dock att det torde kunna förhålla sig annorlunda i 

konsumentförhållanden på så sätt att det där skulle krävas en insikt från gäldenärens sida om 

att preskription har inträtt för att den erlagda betalningen inte ska kunna krävas tillbaka av 

henne. Han stöder sitt antagande på en analogi från HD:s avgörande i NJA 2002 s. 358 där 

frågan om återuppväckande av en preskriberad fordran genom erlagda betalningar från 

gäldenären har prövats. Det framkom där att det, om gäldenären är konsument, krävs vetskap 

om preskription från gäldenärens sida när betalningen erläggs för att ett återuppväckande 

skulle kunna ske. Lindskog menar då att det inte vore konsekvent att se på situationen om 

återkrav av erlagd betalning på annat sätt.33 Det saknas dock ännu något refererat rättsfall i 

frågan varför den torde få ses som öppen. 

 

3 Allmänt om preskriptionsavbrott 
 

Förekomsten av preskriptionsavbrott kan tyckas märklig eftersom det kan sägas motverka 

både bevisbegränsningsfunktionen, avvecklingsfunktionen och anpassningsfunktionen, vilka 

ovan har nämnts vara de resultat som samhället eftersträvar med preskriptionsinstitutet. Den 

anledning till förekomsten som framhålls av Lindskog är det starkt vägande 

borgenärsintresset. En borgenär ska alltså inte fråntas rätten att få betalt hur lättvindigt som 

helst.34 Ett sådant hänsynstagande motiverar att preskriptionen ska kunna avbrytas.  

 

                                                 
31 Datainspektionens allmänna råd – Tillämpning av inkassolagen s. 6.  
32 Prop. 1979/80:119 s. 72. 
33 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 261, samt s. 540. 
34 Ibid. s. 289. 
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Reglerna om preskriptionsavbrott har funnits åtminstone så långt tillbaka som 1600-talet i 

Sverige.35 Nyheten i den nuvarande preskriptionslagen var att ett krav på skriftlighet tillkom 

när det gäller borgenärens möjlighet att avbryta preskription utom rätta36, se vidare 4.2 nedan. 

Preskriptionsavbrott regleras i 5 § preskriptionslagen där följande stadgas: 

 

”5 § Preskription avbryts genom att 

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på 

annat sätt gentemot borgenären, 

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären 

vid domstol, hos exekutiv myndighet eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller 

förhandling om offentligt ackord.” 

 

Sålunda kan båda parter avbryta preskription. Nedan ska kort beskrivas de olika alternativen 

för gäldenär och borgenär. 

 

3.1 Preskriptionsavbrott åstadkommet av gäldenären  
Enligt 5 § 1 p preskriptionslagen kan en gäldenär avbryta preskriptionen genom att på något 

sätt erkänna skulden gentemot borgenären. Det kan vara antingen ett uttryckligt muntligt eller 

skriftligt erkännande, eller ett konkludent erkännande i form av betalning. Preskriptionen 

avbryts den dag gäldenären vidtar sin åtgärd, det vill säga lämnar sitt erkännande eller 

erlägger sin betalning, inte den dag borgenären mottar något av dem. Även om någon annan 

än gäldenären erlägger betalningen får den preskriptionsavbrytande verkan om betalaren 

agerar på uppdrag av gäldenären.37 Sålunda är huvudregeln att den som agerar 

preskriptionsavbrytande, det vill säga den rättshandlande, ska ha gäldenärens uppdrag eller 

samtycke att göra så för att erkännandet ska få verkan. Ett möjligt exempel på undantag från 

denna huvudregel är konkursförvaltare. I vart fall menar Lindskog att en konkursförvaltare, 

som i och för sig inte företräder gäldenären, ändå torde kunna agera preskriptionsavbrytande 

för henne så länge åtgärden ligger inom konkursförvaltningen. Till sådana åtgärder hör 

exempelvis att lämna ett utdelningsförslag i konkursen, vilket sålunda får 

preskriptionsavbrytande verkan. Han stöder det på resonemanget att ett sådant synsätt 

                                                 
35 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 39 f.  
36 Prop. 1979/80:119 s. 54 ff. 
37 Ibid. s. 96. 
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stämmer överens med att gäldenären bör ansvara för förvaltningskostnader som uppkommer i 

konkursen samt att det är en praktisk ordning.38  

 

För att erkännandet vidare enligt lagtextens lydelse ska få preskriptionsavbrytande verkan ska 

det lämnas till borgenären. Det finns inget hinder angivet i förarbetena mot att erkännandet 

också kan lämnas till borgenärens ombud. Även Lindskog nämner denna möjlighet. Som 

borgenärsombud räknas enligt honom i vart fall den som är behörig att ta emot betalning för 

borgenärens räkning. När det gäller erkännande som lämnas till någon som inte är behörig att 

emotta sådan betalning men som ändå har ett visst intresse avseende fordran, menar Lindskog 

att åtgärden blir preskriptionsavbrytande om borgenären anses ha kunnat anta att gäldenären 

avsåg att lämna ett preskriptionsavbrytande erkännande och gäldenären borde ha insett det.39  

 

3.2 Preskriptionsavbrott åstadkommet av borgenären 
Borgenären kan avbryta preskription genom att antingen skicka skriftlig erinran till 

gäldenären om fordran, eller genom att väcka talan mot gäldenären eller annars åberopa 

fordran inför domstol eller myndighet. Alternativet med skriftlig erinran, det vill säga 

utomprocessuellt preskriptionsavbrott, ska närmare behandlas i kapitel 4 nedan. Fokus i detta 

avsnitt ligger därför främst på avbrott genom rättslig åtgärd, det vill säga 5 § 3 p 

preskriptionslagen. Dock är vissa principer gemensamma för både rättsligt och 

utomprocessuellt förfarande, varför även det utomprocessuella förfarandet här omnämns till 

viss del.  

 

Enligt vad som följer av lagtexten ska den rättsliga åtgärden först och främst vara riktad mot 

gäldenären själv. Lindskog framhåller också att det inte torde finnas något undantag för det.40 

Däremot kan det räcka med att någon som är befullmäktigat ombud för gäldenären tar emot 

meddelande om åtgärden för att den ska få preskriptionsavbrytande verkan.41 Borgenären ska 

innan preskriptionsfristen löpt ut ha hunnit att antingen ge in ansökan om stämning, 

betalningsföreläggande eller verkställighet, eller ha ansökt om eller gett in en bevakning i 

konkurs eller i förhandling om offentligt ackord, eller ha påkallat ett skiljeförfarande, eller 

vidtagit någon annan åtgärd avseende fordran inför domstol eller KFM som till exempel att 

åberopa sin fordran till kvittning inom rättsligt förfarande eller ansöka om handräckning. Det 
                                                 
38 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 268.  
39 Ibid. s. 276.  
40 Ibid. s. 320. 
41 Prop. 1979/80:119 s. 99. 
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är dock bara när talan väcks av borgenären som avbrott i preskriptionen sker. Om gäldenären 

istället väcker negativ fastställelsetalan mot borgenären sker inget preskriptionsavbrott om 

inte borgenären i sitt svaromål anger fordrans existens.42 Avbrottet sker den dag då 

borgenärens ansökan inkommer till myndigheten, inte den dag gäldenären eller den som är 

behörig att ta emot meddelanden härom får kännedom om den. Med myndighet avses endast 

domstol eller KFM.43    

 

När det gäller frågan om vem som är behörig att agera för att få till stånd ett 

preskriptionsavbrott anger lagtexten att utgångspunkten avseende både utomprocessuella och 

rättsliga åtgärder är att det är borgenären själv. Det finns dock inte något uttalande mot att 

borgenären anlitar ombud härför. Utgångspunkten är då att borgenären måste lämna uppdrag 

åt ombudet, vilket framgår av rättspraxis genom NJA 2007 s. 9. Ombudet behöver enligt 

Lindskog dock inte särskilt styrka denna rätt inför gäldenären.44 Det finns enligt nämnda 

rättsfall ändå vissa undantag från utgångspunkten att ett uppdrag måste ha lämnats. I målet 

var borgenären och den rättshandlande två bolag i koncerngemenskap med varandra. HD kom 

då fram till att den situationen var ett undantag från regeln om att uppdrag måste ha givits. 

Sålunda slog HD fast att om den rättshandlande är att anse som närstående till borgenären, till 

exempel två bolag i samma koncern, krävs inget uppdrag till den rättshandlande för att 

åtgärden ska få preskriptionsavbrytande verkan. Det uttalades även att det inte heller krävs 

uppdrag i de fall där den rättshandlande själv har ett lagligen erkänt intresse av att 

preskription inte inträder, som exempelvis en panträtt i fordran, eller där borgenären själv har 

varit förhindrad att bevaka och avbryta preskriptionen. Samma gäller om borgenären 

godkänner åtgärden innan gäldenären hinner ifrågasätta behörigheten hos den rättshandlande. 

Dock menade HD att det krävs att åtgärden har vidtagits i syfte att gynna borgenären. Även 

om rättsfallet handlade om avbrott genom rättslig åtgärd torde det även gälla avbrott genom 

utomprocessuell åtgärd.45  

 

3.3 Verkan av preskriptionsavbrott 
När preskriptionen har avbrutits på något av ovanstående sätt uppkommer frågan vilken 

verkan avbrottet får. I de fall där preskriptionen avbryts genom gäldenärens erkännande eller 

                                                 
42 Prop. 1979/80:119 s. 96 f.  
43 Ibid. s. 63 f samt s. 97. 
44 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 307 f. 
45 Se hänvisningen till detta rättsfall i Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld s. 96 vid not 225 vilken antyder 

det. 
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genom utomprocessuellt krav eller erinran, det vill säga enligt 5 § 1 och 2 p 

preskriptionslagen, börjar enligt 6 § samma lag en ny preskriptionsfrist löpa från dagen för 

avbrottet. Som framgår av 6 § blir den nya fristen lika lång som den tidigare, det vill säga tre 

år för konsumentfordringar och tio år för andra fordringar. Det finns inte någon gräns angiven 

för hur många gånger en ny frist kan börja löpa på detta sätt varför det med nuvarande 

lagstiftning kan ske ett obegränsat antal gånger.  

 

När preskriptionen avbryts genom rättsligt förfarande i 5 § 3 p preskriptionslagen ser reglerna 

lite annorlunda ut. Som nämnts ovan i 3.2 sker avbrottet i detta fall den dag åtgärden vidtas av 

borgenären. Av 7 § 1 st preskriptionslagen följer dock att den nya preskriptionsfristen i detta 

fall inte räknas från dagen för avbrottet, utan istället från det datum då det rättsliga förfarandet 

avslutas. Den anledning som uttalats i förarbetena för denna bestämmelse är att preskription 

inte ska kunna inträda under tiden ett rättsligt förfarande pågår.46 Det verkar enligt min 

mening också rimligt eftersom det annars skulle kunna innebära att en fordran hinner bli 

preskriberad innan den exempelvis hunnit bli fastställd i exekutionstitel.  

 

Verkan av avbrott genom rättsligt förfarande beror på om gäldenären eller hennes ombud har 

fått kännedom om processen eller ej. Om sådan kännedom fås börjar enligt 7 § 1 st 

preskriptionslagen en ny frist, på tre eller tio år, att löpa. Detta kan upprepas ett obegränsat 

antal gånger. Om förfarandet däremot avslutas utan att gäldenären eller hennes ombud fått 

sådan kännedom behandlas situationen enligt 2 st samma paragraf istället som om inget 

avbrott har skett, vilket skulle innebära att ingen ny frist börjar löpa. Dock får borgenären i ett 

sådant fall ändå viss förlängd frist innan preskription inträder. Fordran kan nämligen enligt 

samma stycke i ett sådant fall preskriberas tidigast ett år efter att förfarandet avslutades. Det 

finns, i motsats till avbrott i de övriga fallen, dock en begränsning av hur många gånger den 

ettåriga förlängningen kan ske. Enligt 7 § 3 st preskriptionslagen kan den ettåriga 

förlängningen nämligen endast ske en gång.   

 

Regeln om den ettåriga förlängningen blir dock bara aktuell i ett fall där fordran annars skulle 

ha preskriberats före det att ett år förlöpt sedan förfarandet avslutats. Om det vid 

aktualiseringen av den ettåriga förlängningen redan skulle återstå mer än ett år av den frist 

som löpte när det rättsliga förfarandet inleddes blir regeln alltså inte aktuell eftersom den inte 

                                                 
46 Prop. 1979/80:119 s. 66 f. 
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kan förkorta en preskriptionsfrist som redan löper, endast förlänga den.47 Annan ordning vore 

enligt min mening heller inte rimlig, eftersom det skulle innebära att åtgärden att inleda 

rättsligt förfarande då skulle vara till borgenärens nackdel. 

 

4 Särskilt om avbrott enligt 5 § 2 p preskriptionslagen 
 

4.1 Nyttan med utomprocessuellt preskriptionsavbrott 
Som nämnts ovan har borgenären getts två olika alternativ till att åstadkomma avbrott i 

preskriptionen, ett utomprocessuellt och ett processuellt. Det finns vid en första anblick 

naturligtvis både för- och nackdelar med båda alternativen. Om borgenären väljer att väcka 

talan mot gäldenären eller åberopa fordran inför myndighet är fördelen exempelvis att en 

exekutionstitel kan erhållas eller att verkställighet av exekutionstitel kan ske samtidigt som 

preskriptionen avbryts, vilket inte uppnås om alternativet med skriftlig erinran väljs. Genom 

en ansökan om stämning eller betalningsföreläggande som leder till exekutionstitel blir 

fordran även klargjord mellan parterna vilket självklart kan ha ett värde. Dock tar borgenären 

samtidigt en kostnadsrisk i och med ett processuellt förfarande. Det går inte att driva in 

uppkomna processkostnader från en gäldenär om hon saknar utmätningsbara tillgångar. 

Alternativet att skriftligen erinra gäldenären om fordran kan därför säkert vara tilltalande för 

en borgenär, eftersom det jämförelsevis är betydligt billigare att skicka ut ett brev än att väcka 

talan eller åberopa fordran inför myndighet. I ett fall där gäldenären saknar utmätningsbara 

tillgångar ter det sig kanske inte alltid motiverat för borgenären att inleda ett rättsligt 

förfarande med medföljande kostnader bara för att åstadkomma ett preskriptionsavbrott om 

borgenären inte ser att hon därmed också kommer att få betalt. Särskilt när borgenären vänder 

sig till konsumenter kan betalningsförmågan variera storligen från konsument till konsument. 

Den ekonomiska situationen för den enskilda konsumenten kan även variera över tid beroende 

på exempelvis inkomst och boende. Enligt min mening kan den ekonomiska aspekten av 

förfarandet att hålla liv i fordran för att undvika preskription därför inte bortses från.  

 

Förutom den ekonomiska aspekten kan även framhållas att en del av det i avsnitt 2.2.2 

beskrivna borgenärsintresset är att det ska vara enkelt för borgenären att avbryta preskription. 

Det kan ytterligare tala för alternativet med utomprocessuell erinran, eftersom det enligt 

                                                 
47 Prop. 1979/80:119 s. 100. 
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Lindskog inte ens krävs att borgenären måste ha en avsikt att avbryta preskriptionen när hon 

sänder en sådan. Den avbryts ändå per automatik om åtgärden vidtas.48  

 

Det kan även finnas andra skäl till att borgenären vill undvika rättsliga åtgärder, också i 

sådana fall där gäldenären i och för sig har tillgångar. Ett sådant skäl kan vara att borgenären 

trots allt är intresserad av att värna en bra relation med gäldenären och inte äventyra den 

genom rättsliga åtgärder. Det kan då förmodligen ses som ett bättre alternativ att exempelvis 

skicka brev med förslag till avbetalning i förhoppningen att på så sätt få betalt på frivillig väg. 

Detta synsätt från borgenärens sida behöver ingalunda innebära att hon inte vill hålla liv i sin 

fordran och undvika preskription.  

 

I förarbetena till preskriptionslagen har det framhållits att det inte skulle gagna någon av 

parterna om borgenären vore tvungen att vidta rättslig åtgärd bara för att kunna få till stånd ett 

preskriptionsavbrott. Det har därför ansetts positivt att borgenären även ska kunna avbryta 

preskriptionen genom ett utomprocessuellt förfarande. Dock har det samtidigt framhållits att 

det då är viktigt att det utomprocessuella kravet framställs skriftligen och inte muntligen.49 

Mer om kravet på skriftlighet följer här nedan.  

 
4.2 Skriftlighetsrekvisitet 
Kravet på skriftlighet tillkom i och med preskriptionslagens tillkomst och framgår direkt i 

lagtexten. För att en utomprocessuell erinran nu ska kunna få preskriptionsavbrytande verkan 

krävs sålunda att den framställs skriftligen. Anledningen till skriftlighetskravet anges vara att 

lagstiftaren på så sätt vill undvika tvister mellan parterna om huruvida ett preskriptionsavbrott 

har skett eller inte.50 Det är naturligtvis många gånger enklare att styrka ett 

preskriptionsavbrott om det finns en skriftlig handling att åberopa. Lindskog ifrågasätter dock 

skriftlighetsrekvisitet då han menar att det förhindrar möjligheten att se till parternas 

avtalsenliga agerande i preskriptionsavbrytande hänseende. Om en borgenär agerar på ett sätt 

som skulle kunna uppfattas som en erinran, exempelvis att hon enligt avtal utför ett löpande 

arbete mot framtida betalning, fråntar skriftlighetsrekvisitet henne möjligheten att åberopa 

detta agerande som preskriptionsavbrott, trots att det mycket väl kan anses vara en löpande 

erinran till gäldenären om avtalet och dess framtida betalningsförpliktelse.51  

                                                 
48 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 294.  
49 Prop. 1979/80:119 s. 56 ff. 
50 Ibid. s. 56. 
51 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 296. 
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Trots att kravet på skriftlighet framhålls som viktigt i förarbetena innehåller de ingen närmare 

föreskrift om hur skriftlighetsrekvisitet ska uppfyllas. Lindskog tar dock upp frågan och anger 

att det torde krävas att erinran har skrivits på papper för att skriftlighetsrekvisitet ska anses 

uppfyllt. Underskrift från avsändaren torde däremot inte krävas och inte heller att brevet sänds 

med vanlig post. Även ett faxat brev ska sålunda godkännas som skriftlig erinran. När det 

däremot gäller erinran sänd genom sms eller e-post är läget mer osäkert. Lindskog är positiv 

till möjligheten att använda dessa båda kommunikationssätt under vissa förutsättningar. Han 

menar att det då visserligen inte uppfyller kravet på att vara skrivet på papper, men att det 

ändå går att skriva ut på sådant sätt varför han förordar en mer vidsträckt tolkning av 

skriftlighetsrekvisitet. Det viktiga, menar han, är inte att erinran har skrivits på papper utan 

dels att den har ett preskriptionsavbrytande innehåll, samt dels att den åtminstone kan skrivas 

ut i pappersform och därmed fungera som bevisning.52 Enligt min mening ter det sig rimligt 

att bevismöjligheten, snarare än det strikta kravet på direkt pappersform, får vara avgörande 

för om erinran ska anses ha uppfyllt skriftlighetsrekvisitet eftersom det står i 

överensstämmelse med syftet att undvika tvister som angivits i förarbetena, se not 50 ovan. 

Det bör därför enligt min mening vara tillräckligt att, som Lindskog framhåller, sända erinran 

via e-post eller sms om den också kan ges skriftlig form på papper genom utskrift. Frågan har 

dock ännu inte ställts på sin spets i något refererat rättsfall varför man inte torde kunna dra 

någon säker slutsats härom.  

 

4.3 Rekommenderad försändelse 
Skriftlig erinran sker vanligtvis på något av två sätt; dels kan borgenären sända 

rekommenderat brev där det finns möjlighet att erhålla bevis om mottagande, och dels kan 

borgenären sända vanliga lösbrev till gäldenären. Det första alternativet kan naturligtvis ses 

som det säkraste eftersom borgenären då genast erhåller bevis om att gäldenären har mottagit 

brevet. Mellqvist & Persson framhåller dock att det inte alltid behöver vara ett säkert 

alternativ eftersom det kräver att gäldenären faktiskt löser ut det rekommenderade brevet.53 

Det kan finnas olika anledningar till att så inte sker som exempelvis glömska eller ren ovilja 

från gäldenärens sida. Borgenären blir under alla omständigheter på det sättet mer utlämnad 

till gäldenärens agerande. Ett rättsfall som visar på denna risk för borgenärens del är NJA 

1998 s. 750. Där hade borgenären sänt rekommenderade försändelser till sina två gäldenärer. 

                                                 
52 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 296 f.  
53 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld s. 98 i not 234. 
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Dock hade borgenären inte erhållit något mottagningsbevis. Inte heller fanns uppgift från 

Posten längre sparad om huruvida försändelserna hade lösts ut av gäldenärerna. Borgenären 

kunde därför endast visa att försändelserna hade lämnats in för postbefordran till 

gäldenärernas adress, men inte att någon av gäldenärerna hade hämtat ut dem. Bristen på 

bevis om mottagande ledde till att HD kom fram till att borgenärens åtgärd inte innebar något 

preskriptionsavbrott.  

 

4.4 Avbrott genom utsändande av lösbrev 
Vid utsändande av lösbrev finns däremot inte möjlighet för gäldenären att aktivt undvika 

preskriptionsavbrott genom att underlåta att hämta ut en försändelse. Två andra fördelar med 

lösbrev är enkelhet och billighet. För att skicka breven krävs inte mer än att de postas på 

vanligt sätt och inga extra avgifter utöver det vanliga brevportot tillkommer. Dock 

uppkommer istället andra frågor som här närmare ska gås igenom. 

 

För att åstadkomma preskriptionsavbrott genom skriftlig erinran måste breven vara 

formulerade så att de får preskriptionsavbrytande innehåll. Det framgår också i lagtexten att 

gäldenären måste få brevet. Vad dessa båda kriterier närmare innebär ska nu behandlas var för 

sig. 

 

4.4.1 Om brevens innehåll 
Det finns inte angivet i vare sig lagtexten eller förarbetena hur ett brev måste vara utformat 

för att vara preskriptionsavbrytande. Frågan härom har istället helt utelämnats i båda dessa 

källor. Man får istället dra slutsatser av olika exempel från rättspraxis och vad som sägs i 

doktrinen. I sammanhanget bör det även noteras att samma utformningskrav givetvis gäller 

för både lösbrev och rekommenderade brev. 

 

Från doktrinen anges att brevet först och främst åtminstone måste vara utformat så att det 

framgår att borgenären anser sig ha en fordran på gäldenären.54 HD har i ett äldre rättsfall från 

år 1936, NJA 1936 A 83, ställt kravet på tydlighet i detta hänseende ganska lågt. Det 

godkändes där som tillräckligt att borgenären vid upprepade tillfällen sände sin bankbok till 

gäldenären för att gäldenären skulle kunna sätta in borgenärens vid var tid utestående 

lönefordran. HD menade att det då inte hade kunnat undgå gäldenären att förstå att 

                                                 
54 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 291. 
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borgenären på detta sätt förväntade sig att utbetalning av fordran skulle ske, även om det inte 

hade uttalats särskilt. Sålunda bedömdes enbart bankboken vara tillräcklig för att gäldenären 

skulle förstå att borgenären ansåg sig ha en fordran, utan att någon ytterligare förklaring eller 

uttrycklig betalningsanmodan medföljde. Vid tiden för avgörandet gällde 1862 års 

preskriptionsförordning enligt vilken krav inte behövde framställas skriftligen.55 En bankbok 

får dock betecknas som en skriftlig erinran, varför rättsfallet torde få relevans även idag.  

 

Som en kontrast till HD:s lågt ställda krav kan dock nämnas Svea hovrätts senare avgörande i 

målet ÖÄ 4726-07 där hovrätten uttalade att breven inte får kunna misstas för erbjudanden av 

allmän karaktär eller reklam. I det fallet hade borgenären genom sitt inkassoombud tillställt 

gäldenären ett antal brev där brevrubrikerna hade varit utformade på sådant sätt att de enligt 

hovrätten kunde misstas för just allmänna erbjudanden eller reklam. Preskription hade därför 

inträtt enligt hovrätten. Tilläggas kan att hovrätten i det målet inte hade tillgång till hela 

brevens lydelse utan endast till rubrikerna. Hur breven hade bedömts om hovrätten hade tittat 

på dem i sin helhet är därför oklart.  

 

Även om det är vanskligt att uttala sig om en bedömning utan att ha hela underlaget framför 

sig, tycks mig ändå hovrättens underkännande av brev i egenskap av erinringar om en fordran 

väl strängt i ett fall när de sänds från ett inkassobolag. Detta då inkassobolag normalt inte 

kommunicerar med privatpersoner av annan anledning än för att driva in fordringar. Redan 

det faktum att breven kommer från ett inkassobolag torde enligt min mening därför kunna 

indikera att de avser en fordran. Avgörandet synes heller inte stå helt i linje med det låga krav 

på tydlighet som kommit till uttryck i HD:s avgörande från år 1936, varför det också av den 

anledningen kan ifrågasättas. 

 

Även Lindskog har skrivit om tydlighetskravet och tar som exempel att borgenären tillställer 

gäldenären uppsägning av ett lån. Uppsägningen i sig utgör då ett tillräckligt tydligt 

meddelande om att borgenären anser sig ha en fordran.56  

 

När borgenären väl har klargjort att hon har en fordran på gäldenären uppkommer frågan hur 

hon ska ange vilken fordran hon anser sig ha. Som en generell utgångspunkt har Lindskog 

                                                 
55 Prop. 1979/80:119 s. 54 där den reglering som gällde vid tiden för propositionens tillkomst beskrivs, det vill 

säga 1862 års preskriptionsförordning. 
56 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 291. 
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uttalat att gäldenären direkt ska kunna förstå av brevets innehåll vilken fordran det rör sig om. 

Hon ska inte behöva göra närmare egna efterforskningar eller förhöra sig hos borgenären om 

det är oklart vilken fordran som avses.57 Han uppställer dock inga konkreta minimikrav för att 

uppnå det. Det finns däremot exempel från rättspraxis där situationen med 

preskriptionsavbrott avseende skadestånd har bedömts vilka kan tjäna till viss vägledning. 

Först prövades frågan på hovrättsnivå i rättsfallet RH 1997:7. Där uppkom tvist mellan en 

samfällighetsförening och en kommun gällande huruvida en skadeståndsfordran var 

preskriberad eller ej. Samfällighetsföreningen var borgenär och hade i brev till kommunen 

gjort gällande att kommunen brustit i sin kontrollfunktion avseende utförda byggnadsarbeten 

samt att kommunen ansvarade för detta. Ordet ”skadestånd” hade inte angivits och 

kommunen menade därför att brevet inte var tillräckligt preciserat för att vara 

preskriptionsavbrytande. Hovrätten ansåg dock att det räckte att fordrans rättsliga grund hade 

angivits. Det uppfylldes här genom angivelsen att kontrollfunktionen hade brustit. Man kunde 

alltså enligt hovrättens mening inte kräva att borgenären uttryckligen angav exakt vad fordran 

avsåg, i detta fall genom att skriva ut ordet ”skadestånd”, för att kravet på tydlighet skulle 

vara uppfyllt.  

 

Frågan kom senare upp till avgörande hos HD i målet NJA 2005 s. 843. HD lättade där upp 

kravet något avseende angivandet av rättslig grund och slog fast att det är tillräckligt att 

endast ange ett huvudsakligt händelseförlopp för att fordran ska anses preciserad. Fallet gällde 

en vårdtagare som blivit felbehandlad och därför krävde skadestånd från landstinget. 

Vårdtagaren hade tillskrivit landstinget och beskrivit sina symptom till följd av behandlingen, 

angivit att hon hade skadats som en följd av den, samt klargjort ett anspråk på ersättning för 

skadan. Någon rättslig grund hade dock inte angivits. HD gjorde där en analogi med vad som 

krävs för att precisera sin talan i rättegång och anförde att det inte bör ställas högre krav på 

precision i preskriptionsavbrottshänseende än vad som krävs i en rättegång. Med det menade 

HD att det inte bör krävas att borgenären anger vilka rättsregler hon grundar sin fordran på för 

att åstadkomma en preskriptionsavbrytande erinran, eftersom det inte krävs att käranden i en 

rättegång gör så. Det resonemanget avvisas dock av Lindskog som menar att reglerna för 

precision av talan i domstol och precision av en fordran i preskriptionsavbrottshänseende är 

två skilda företeelser som inte bör sammanblandas då de har olika funktioner att fylla.58 Han 

framhåller även att man bör ha en restriktiv tolkning av borgenärens brev, eftersom brevet 

                                                 
57 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 292. 
58 Ibid. s. 293 i not 16. 
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utgör en ensidig rättshandling som medför ett negativt resultat för mottagaren i och med att 

preskriptionen avbryts.59  

 

HD:s mål från 2005 avsåg fordran där gäldenären inte var konsument. Dock finns det inget 

uttryckligt stöd från lagstiftaren för att det skulle krävas mer av en borgenär som vill 

åstadkomma preskriptionsavbrott mot en gäldenär som är konsument än mot andra 

gäldenärer. I förarbetena till preskriptionslagen anges nämligen att samma regler för 

preskriptionsavbrott ska gälla för både treårig och tioårig preskription.60 HD:s bedömning 

avseende tydlighetskravet bör därför ha relevans även i fordringsförhållanden mot konsument.  

 

4.4.2 Har gäldenären fått breven? 
För att preskriptionsavbrott ska kunna åstadkommas måste gäldenären enligt lagtextens 

lydelse få brevet. Innebörden av denna lydelse ska här närmare gås igenom. Det ska först 

sägas att borgenären måste skicka sin erinran så att gäldenären hinner få den innan 

preskriptionsfristen har löpt ut, vilket följer av lydelsen att gäldenären måste få brevet. Dagen 

för avbrottet är sålunda den dag gäldenären får brevet, inte den dag brevet sänds.61  

 

Formuleringen av lagtexten i denna del säger något om riskens placering, det vill säga vem av 

parterna som står risken för att brevet inte kommer fram. Frågan togs upp i förarbetena till 

preskriptionslagen där det jämfördes med riskplaceringen för vissa meddelanden enligt bland 

annat 40 § avtalslagen. Enligt den paragrafen står mottagaren risken för att meddelandet inte 

kommer fram, eftersom verkan härav blir att avsändaren blir bunden av ett avtal hon inte 

önskar ingå. Departementschefen fann det dock i preskriptionsrättsligt hänseende inte 

lämpligt att välja en lösning där mottagaren (det vill säga gäldenären) står risken för brevet, 

eftersom det ansågs vara alltför fördelaktigt för borgenären. Han menade vidare att det inte 

kunde anses skäligt att gäldenären skulle drabbas av rättsverkan av en handling som hon inte 

hade fått kännedom om.62 Principen blev därför att det är borgenären som står risken för att 

brevet inte kommer fram.  

 

En fråga som aktualiseras vid utredningen av begreppet få är huruvida det innebär att 

gäldenären måste ha tagit del av brevet, eller om det räcker att det har kommit henne till 

                                                 
59 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 291.  
60 Prop. 1979/80:119 s. 57.  
61 Ibid. s. 96 samt även s. 62 och s. 64. 
62 Ibid. s. 64.  
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handa så att hon har möjlighet att ta del av det. Det torde finnas utrymme att tolka de 

formuleringar som används i förarbetena, nämligen att gäldenären ska ha ”fått del av” eller 

”fått kännedom om” brevet,63 som ett krav på att gäldenären åtminstone måste ha sett brevet 

även om hon inte måste ha läst dess innehåll. Annars torde det vara tämligen svårt att få 

kännedom om det. Det är dock inte klart hur formuleringarna i förarbetena ska tolkas 

eftersom den närmare innebörden av dem inte har utvecklats där. Frågan har dock kommit 

upp i doktrinen där bland andra Persson64 likställer begreppet få i 5 § 2 p preskriptionslagen 

med begreppet till handa. Begreppet till handa återfinns inte i preskriptionslagen varför den 

saknar beskrivning av innebörden av det. Dock hänvisar Persson till att det finns definierat i 

förarbetena till avtalslagen. Den definitionen får enligt honom då utgöra så kallad ”allmänt 

utfyllande rätt”, det vill säga att innebörden av avtalslagens till handa ska appliceras på 

preskriptionslagens få eftersom det saknas en närmare definition av begreppet få i 

preskriptionslagens egna förarbeten.65  

 

Det sägs i förarbetena till avtalslagen att en rättshandling har kommit mottagaren till handa 

när den har framkommit på ett sådant sätt att det är möjligt för henne att omedelbart ta del av 

innehållet i den. Ett brev ska vidare ha kommit mottagaren till handa när det läggs i hennes 

brevlåda.66 Sålunda är det avgörande om mottagaren har möjlighet att ta del av eller skaffa sig 

kännedom om brevet, inte om hon faktiskt tar del av det. Utifrån denna definition kan det 

synas som om begreppet till handa inte helt överensstämmer med formuleringarna i 

preskriptionslagens förarbeten ovan. Dock finns det vägledande principer i den allmänna 

avtalsrätten till stöd för att översätta preskriptionslagens få med till handa. Adlercreutz & 

Gorton skriver till exempel att rättsverkan av en handling inträder vid olika tidpunkter 

beroende på vilken typ av rättshandling det är frågan om. Dels finns det rättshandlingar som 

är gynnsamma för mottagaren och dels rättshandlingar som är gynnsamma för avsändaren. I 

det första fallet inträder rättsverkan först när mottagaren får kännedom om 

rättshandlingen/meddelandet. I det senare fallet inträder dock rättsverkan redan när den 

kommer mottagaren till handa. Anledningen till denna konstruktion är att mottagaren annars 

skulle kunna förhindra rättsverkan genom att underlåta att ta del av rättshandlingen.67  

 
                                                 
63 Prop. 1979/80:119 s. 64 samt 59.  
64 Se även Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 294, samt 

Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld s. 97 vid not 228. 
65 Persson, Festskrift till Torgny Håstad s. 684. 
66 NJA II 1915 s. 166. 
67 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I s. 138, se även NJA II 1915 s. 166. 
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Preskriptionsavbrytande lösbrev utgör otvivelaktigt en rättshandling som är gynnsam för 

avsändaren, borgenären. Det synes därför helt naturligt att tillämpa principen om att 

rättsverkan, det vill säga preskriptionsavbrott, inträder redan när lösbrevet kommer 

mottagaren till handa enligt den allmänna avtalsrättens definition. Persson menar därtill att 

gäldenären har ett eget ansvar för att ta del av innehållet i brevet när det väl har kommit henne 

till handa.68 Det resonemanget har även stöd i rättspraxis där HD i NJA 1998 s. 750 slog fast 

att det inte krävs att gäldenären har läst brevet för att preskriptionsavbrott ska åstadkommas.  

 

För att brevet ska kunna komma gäldenären till handa måste det dock sändas till rätt adress. 

Persson har i den frågan framhållit vikten av att det av exempelvis 25 och 43 §§ 

folkbokföringslagen framgår att den som flyttar till ny adress har en skyldighet att anmäla 

flytten, och att underlåtenhet att göra så kan medföra straffsanktion. Han menar att 

utgångspunkten för lagstiftningen sålunda är att den som flyttar ska lämna en fungerande 

adress där hon kan nås av post.69 Persson har vidare menat att gäldenären är ansvarig för 

hanteringen av sin post om borgenären sänder lösbreven till gäldenärens 

folkbokföringsadress.70 En logisk följd av det resonemanget torde vara att borgenären kan 

förlita sig på att lösbrev kommer gäldenären till handa om de sänds till den adress som 

gäldenären har anmält enligt folkbokföringslagen, det vill säga folkbokföringsadressen. Det 

har dock inte varit självklart att så skulle vara fallet. Göta hovrätt underkände till exempel i 

målet T 224-10 nämligen borgenärens åtgärd att sända lösbrev till gäldenärens 

folkbokföringsadress, när det var utrett att gäldenären inte hade bott på den adressen. 

Hovrätten uttalade där att det förhållandet att det är fråga om just folkbokföringsadresser inte 

automatiskt medför att gäldenären också har bott på adresserna. Det räckte därför inte att 

sända breven till folkbokföringsadressen. Ytterligare bevis krävdes till styrkande av att 

gäldenären hade fått dem. Intressant är att samma hovrätt några år tidigare i mål ÖÄ 2461-07 

kom till motsatt avgörande där borgenären sänt lösbrev till folkbokföringsadressen utan att 

gäldenären hade bott där. Hovrätten hade då följt samma tankebana som Persson ovan, och 

uttalat att det med hänsyn till bestämmelserna i bland annat folkbokföringslagen är rimligt att 

gäldenären själv får stå risken för att inte få breven om hon försummar att anmäla vilken 

adress hon bor på. Preskriptionsavbrott hade därför skett i det målet. Tillförlitligheten av 

                                                 
68 Persson, Festskrift till Torgny Håstad s. 684. 
69 Ibid. s. 684 f. Han hänvisar där till Folkbokföringslag (1991:481) vilken delvis har reviderats sedan Persson 

skrev detta. Ändringarna i dessa delar trädde i kraft 2014-01-01 och innebar bland annat att straffsanktionen i 
43 § togs bort. I 25 § om skyldigheten att anmäla flytt skedde ingen ändrig i sak. 

70 Ibid. s. 686 f. 
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folkbokföringsadressen har till slut avgjorts av HD genom rättsfallet NJA 2012 s. 172, vilket 

jag återkommer till i avsnitt 4.4.2.3 nedan.  

 

Frågan om gäldenären har fått utsända lösbrev från borgenären har närmare belysts i 

nedanstående tre tongivande rättsfall från HD.  

 

4.4.2.1 Rättsfallet NJA 1996 s. 809  
Fordran i detta mål uppkom i april 1982 mellan borgenären Thomas B och gäldenären Lars S. 

I september 1993 väckte Thomas B talan mot Lars S avseende sin fordran för vilken tioårig 

preskriptionsfrist gällde. Lars S hävdade då att fordran var preskriberad eftersom han inte 

mottagit någon erinran om den på över tio år. Thomas B uppgav i målet att han genom sin 

revisor hade sänt lösbrev till Lars S med betalningskrav i augusti 1982, i oktober 1983 och i 

september 1993. Lars S vitsordade att han hade mottagit två av breven men bestred att brevet 

daterat i oktober 1983 skulle ha nått honom. Thomas B:s bevisning bestod dels av kopior på 

breven, och dels av vittnesförhör med revisorn som vittnade om att han hade sänt breven till 

Lars S. Lars S hörde sig själv under sanningsförsäkran om att han inte hade fått brevet daterat 

i oktober 1983. Han uppgav också att han i maj 1983 hade flyttat från den adress dit Thomas 

B uppgivit att han sänt brevet. Adressändring hade dock gjorts i samband med flytten och 

fungerat utan problem. Senare vitsordade han även att Thomas B hade sänt det aktuella brevet 

och att det inte hade kommit i retur till avsändaren. Dock vidhöll han att han inte hade fått det.  

 

HD hänvisade till preskriptionslagens förarbeten och konstaterade att borgenären står risken 

för att brevet inte når gäldenären. Det uttalades också att det är tydligt att bevisbördan för 

preskriptionsavbrott åvilar borgenären. HD konstaterade att både avsändandet av brevet med 

fungerande eftersändning och det faktum att det inte hade returnerats till avsändaren var 

ostridigt, samt att det inte fanns något som talade för att brevet skulle ha kommit bort i 

posthanteringen. Trots det befanns det ändå inte styrkt att brevet hade nått Lars S. Fordran 

ansågs därför preskriberad.   

 

Målet handlade om bevisbördans placering och hur högt beviskravet ska ställas när det är 

fråga om ett avsänt lösbrev. HD placerade här hela bevisbördan för att gäldenären har fått 

brevet hos borgenären som en naturlig följd av att borgenären står risken för brevet under 

postbefordran, vilket ter sig logiskt. Det innebär att bevisbördan delas upp i två moment; 

borgenären måste dels styrka att brevet har sänts, och dels att det har kommit fram till 
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gäldenären. Borgenärens talan ogillades eftersom det andra momentet inte var styrkt, alltså att 

brevet hade kommit fram till gäldenären. Även om avsändandet till slut inte var tvistigt, 

ansågs borgenären inte ha uppfyllt hela sin bevisbörda. HD satte här beviskravet väldigt högt, 

vilket närmast omöjliggjorde för borgenärskollektivet att avbryta preskription genom lösbrev 

eftersom borgenären var tvungen att styrka att brevet hade kommit fram till gäldenären. 

Lindskogs slutsats av målet blev därför att brev bör sändas rekommenderat för att kunna säkra 

bevisning om preskriptionsavbrott.71 Enligt min mening är det något anmärkningsvärt att HD 

inte lät det faktum att det saknades yttre skäl att anta att brevet inte hade kommit fram leda till 

att borgenärens bevisbörda mildrades, eller att gäldenären i vart fall ålades en viss 

förklaringsbörda. Förklaringsbördan skulle innebära att gäldenären skulle vara tvungen att 

lämna någon förklaring till varför brevet inte har kommit fram eftersom ingenting annat i 

målet tyder på det. Viss kritik mot domen har också framförts av Mellqvist & Persson, vilka 

menar att brev möjligen kan försenas men sällan förkomma helt. De anser även att 

omständigheterna i målet gav vid handen att brevet måste ha kommit fram.72  

 

I och med HD:s domskäl försvårades alltså bevisläget för borgenärskollektivet när det gällde 

preskriptionsavbrott genom lösbrev. Det enda gäldenären behövde göra för att undgå 

betalningsskyldighet var att förneka att hon hade fått brevet, utan att behöva ange någon 

förklaring till varför det inte skulle ha kommit fram. Detta stränga beviskrav för borgenären 

lättades senare upp i rättsfallet nedan.  

 

4.4.2.2 Rättsfallet NJA 2007 s. 157 
Borgenären Malmstolen AB hade en fordran på gäldenären Mats S för vilken treårig 

preskriptionstid gällde. Fordran hade fastställts i exekutionstitel i oktober 1998. Malmstolen 

AB ansökte knappt sex år senare om verkställighet av exekutionstiteln. Mats S invände mot 

ansökan och hävdade att fordran var preskriberad eftersom han inte hade hört av Malmstolen 

AB sedan 1998. Malmstolen AB anförde att preskriptionen hade avbrutits löpande genom 

bland annat utsända lösbrev vilka inte kommit i retur. Som bevisning åberopade Malmstolen 

AB dels datalistor från inkassoombudets datasystem utvisande att fem brev sänts till Mats S 

under den första preskriptionsfristen och att nio brev sänts därefter, och dels kopior på sju av 

de 14 breven. Mats S åberopade inte någon bevisning.  

 

                                                 
71 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 295. 
72 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld s. 97 f. 
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HD konstaterade att borgenären visserligen står risken för att brevet inte kommer fram till 

gäldenären och även har bevisbördan för att brevet har nått fram, men att borgenären därefter 

inte behöver visa att gäldenären också har läst brevet och alltså fått del av innehållet.73 HD 

godtog Malmstolen AB:s skriftliga bevisning i form av dataloggar och brevkopior och fann 

därför att breven hade sänts vid de tillfällen som anförts. Frågan kvarstod då om det innebar 

att Mats S också hade fått breven. Det konstaterades att det i och med bland annat rättsfallet 

NJA 1996 s. 809 hade uppställts ett högt beviskrav för att en gäldenär har mottagit ett brev 

från borgenären. Dock hade det rättsfallet behandlat situationen där endast ett brev hade sänts. 

När det nu däremot var fråga om ett flertal brev, närmare bestämt fem brev inom 

preskriptionsfristen och 14 brev totalt, såg HD annorlunda på situationen och beviskravet. Det 

slogs nu fast att om borgenären sänder ett flertal brev till gäldenären anses möjligheten att inte 

åtminstone något av dem når fram som närmast försumbar, om inte gäldenären kan lämna en 

godtagbar felförklaring till varför de inte skulle ha kommit fram. HD hänvisade här till 

förarbeten tillhörande den då gällande delgivningslagen där det anges att redan dubbla 

försändelser innebär att risken för fel i postbefordran blir närmast obefintlig.74 Eftersom Mats 

S inte hade lämnat någon förklaring till varför breven inte hade nått honom och inte heller 

adressuppgifterna varit tvistiga i målet, fann HD att preskriptionsavbrott hade skett genom 

utsändandet av lösbreven.   

 

Rättsfallet innebar ett stort genombrott för borgenärskollektivet som nu fick en verklig 

möjlighet att använda sig av lösbrev som preskriptionsavbrott, så länge tillräckligt många 

sådana brev skickades. Om resonemanget från 1996 års mål skulle ha fått gälla även vid ett 

flertal lösbrev skulle det ha inneburit att möjligheten till preskriptionsavbrott på detta sätt i 

stort sett skulle ha blivit obefintlig. HD:s avgörande var därför mycket viktigt för att slå vakt 

om borgenärsintresset att preskriptionsavbrott ska vara enkelt att åstadkomma.  

 

En av skillnaderna mellan detta mål och 1996 års mål var antalet brev. Fortfarande gäller 

alltså att ett enstaka brev inte är tillräckligt. Nu gjordes det dock en distinktion mellan ett 

enstaka och ett flertal utsända lösbrev inom varje preskriptionsfrist. I detta mål var det fråga 

om fem brev inom preskriptionsfristen. HD uttalade dock inte att just fem brev skulle vara en 

minimigräns för det antal brev som krävs. Hänvisningen till den dåvarande delgivningslagens 

                                                 
73 Det senare hade, som nämnts ovan i avsnitt 4.4.2, uttalats av HD redan i rättsfallet NJA 1998 s. 750 om 

preskriptionsavbrott genom rekommenderad försändelse. 
74 Prop. 1990/91:11 s. 19, vilken behandlade vissa ändringar i Delgivningslag (1970:428). 
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förarbeten rörde så kallad förenklad delgivning, vilket innebär att ett meddelande sänds 

genom dubbla försändelser till den som ska delges.75 Det skulle till och med kunna tyda på att 

det krävs betydligt färre brev än fem för att nå upp till det som HD här benämnde som ett 

flertal. I dessa förarbeten har olika förklaringar till att ett brev inte kommer fram övervägts. 

En av dessa var att brevet förkommer under postbefordran. Om dubbla brevförsändelser 

tillämpas menar lagstiftaren att risken för det blir närmast obefintlig.76 Metoden att skicka 

dubbla försändelser skulle därför vara mycket säker och borga för att åtminstone den ena av 

försändelserna kommer fram. Eftersom det har varit svårt att dra någon säker slutsats från 

detta mål om hur många brev som krävs har frågan kommit upp i flera rättsfall hos 

hovrätterna därefter, till vilka jag återkommer i 4.4.2.4 nedan.  

 

En annan skillnad mellan detta mål och 1996 års mål var att HD här uppställde en 

förklaringsbörda på gäldenären. När borgenären väl har styrkt att ett flertal brev har skickats 

kan gäldenären inte längre undgå betalningsskyldighet genom att endast framställa ett naket 

påstående om att hon inte har fått breven. Hon måste istället komma med en godtagbar 

felförklaring till varför de inte nått henne. Att enbart anföra att hon inte vet vad som hänt med 

breven är sålunda enligt HD:s resonemang inte tillräckligt. Detta var naturligtvis till fördel för 

borgenärskollektivet, men lämnade samtidigt en dörr öppen för gäldenärerna att lämna en 

godtagbar förklaring till varför breven inte hade nått fram. HD uttalade ingenting om vad som 

kunde anses vara en godtagbar förklaring, men det kan ligga nära till hands för gäldenären att 

ange att borgenären har sänt lösbreven till en adress där gäldenären inte har befunnit sig vid 

de aktuella tidpunkterna. Huruvida det var en sådan godtagbar förklaring var alltså oklart efter 

detta mål. Frågan har, som angivits ovan i 4.4.2, kommit upp i några hovrättsfall med 

varierande utgång. Vad som gäller härvidlag prövades slutligen av HD i rättsfallet nedan.  

 

4.4.2.3 Rättsfallet NJA 2012 s. 172 
Borgenären Kredit AB Marginalen ansökte år 2009 om verkställighet hos KFM av en 

exekutionstitel mot gäldenären P.B. med uppgiven firma meddelad år 1992. För fordran 

gällde tioårig preskriptionstid. P.B. invände mot verkställigheten och hävdade att preskription 

hade inträtt då han inte hade mottagit något brev hänförligt till fordran på lång tid. Han 

uppgav även att han inte hade varit boende på någon av sina folkbokföringsadresser utan 

bland annat varit inhyst hos bekanta och därför inte hade kunnat motta något brev. Kredit AB 

                                                 
75 Prop. 1990/91:11 s. 16. 
76 Ibid. s. 19.  
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Marginalen anförde att det framgick av bolagets datasystem att det mellan år 1992 och 2009 

hade skickats sammanlagt 27 kravbrev till den vid var tid gällande folkbokföringsadressen för 

P.B och att endast ett av dem hade kommit i retur. Bolaget uppgav vidare att de inte kunde 

återskapa alla brev, varför endast en del av dem kunde inges som bevisning tillsammans med 

datalistor över de händelser som förevarit i ärendet såsom brevutskick och 

adressuppdateringar. En del av adressuppdateringarna var något svårtolkade. P.B. vidhöll att 

han inte hade mottagit några brev eftersom han inte hade bott på sin folkbokföringsadress, 

utan varit inhyst hos olika vänner. Han anförde även att han ibland hade varit folkbokförd 

som inneboende, det vill säga c/o, men att Kredit AB Marginalen inte hade adresserat breven 

så, samt att det på några av breven hade hänvisats till hans tidigare firmanamn. Det kunde 

enligt honom vara en förklaring till varför han inte hade fått breven.   

 

HD avfattade sina domskäl i punktform. De för målet intressanta ställningstagandena börjar i 

fjärde punkten. Där fastställdes att borgenären står risken för breven, samt att breven måste 

komma gäldenären till handa men inte nödvändigtvis därefter läsas av gäldenären. Punkt fem 

och sex gick bland annat igenom Kredit AB Marginalens bevisning. HD ansåg att uppgifterna 

om brevens utsändande till P.B:s vid var tid gällande folkbokföringsadress fick godtas. Kredit 

AB Marginalen fick därför med sin bevisning i form av brev och datalistor anses ha styrkt att 

de anförda breven hade sänts till P.B:s folkbokföringsadress. HD hänvisade vidare till 

principen från NJA 2007 s. 157 om att åtminstone något av alla de utsända breven måste ha 

nått fram till de adresserna. I punkt sju kom det viktiga avgörandet avseende frågan om 

breven var sända så att gäldenären skulle anses ha fått dem. HD slog där fast att P.B. hade 

haft anledning att bevaka sin post på sin folkbokföringsadress, oavsett om han hade bott där 

eller inte. Det uttalades också att en försändelse som delas ut på folkbokföringsadressen ska 

anses ha kommit gäldenären till handa, även om gäldenären inte bor på den adressen. 

Preskriptionen avseende Kredit AB Marginalens fordran hade därför avbrutits.          

 

Det nya och för borgenärskollektivet viktiga med detta rättsfall var att frågan om vilken 

adress borgenären kan förlita sig på fick ett mycket tydligt svar. Här hade, precis som i 2007 

års mål, ett flertal brev sänts. HD hade därför att utgå från det och hänvisade till att 

åtminstone något av dessa brev måste ha nått fram till den adress dit det hade sänts. Med det 

givet ansåg HD att brev som delas ut på folkbokföringsadressen alltid ska anses ha kommit 

gäldenären till handa. Sålunda synes det inte längre finnas några oklarheter i just 

adressfrågan. Borgenären kan enligt detta avgörande sluta sig till att hon kan vinna framgång 
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med sin talan avseende adress så länge hon löpande har kontrollerat och sänt breven till 

gäldenärens folkbokföringsadress. Dock kan det inte utläsas av HD:s dom att det skulle räcka 

att sända endast ett brev till folkbokföringsadressen eftersom principen från 2007 års mål om 

ett flertal brev först måste vara för handen.  

 

Om man återvänder till förarbetenas formuleringar att gäldenären ska ha ”fått del av” eller 

”fått kännedom om” brevet, se not 63 ovan, skulle det kunna hävdas att HD här har frångått 

dessa genom att endast kräva att borgenären sänder breven till en adress som gäldenären har 

en skyldighet att uppge som fungerande adress, utan att breven rent faktiskt måste ha kommit 

till gäldenärens kännedom. Hur HD har resonerat kring förarbetenas formuleringar framgår 

inte i domskälen. Det kan dock antas att HD har följt Perssons resonemang (se avsnitt 4.4.2) 

och utgått från den lagstiftning som gäller för bland annat folkbokföring där den som flyttar 

har en skyldighet att uppge en ny adress där hon kan nås av post, och ansett att gäldenären 

därför har anledning att bevaka posten på den adressen. Underkännandet av gäldenärens 

felförklaring att han inte bott på adresserna knyter även an till resonemanget från den 

allmänna avtalsrätten om att rättsverkan, när rättshandlingen gynnar avsändaren, inträder 

redan när brevet kommer mottagaren till handa och läggs i brevlådan, istället för när 

mottagaren faktiskt tar del av brevet. HD:s lösning är enligt min mening helt rimlig mot 

bakgrund av att gäldenären i vart fall har haft alla möjligheter att skaffa sig kännedom om 

borgenärens brev. Därför ligger HD:s avgörande i linje med innebörden av begreppet till 

handa.  

 

4.4.2.4 Innebörden av ”ett flertal” brev efter NJA 2007 s. 157 
Begreppet ett flertal brev i 2007 års mål är, som nämnts ovan, inte närmare preciserat av HD 

och har därför varit föremål för prövning vid flera tillfällen därefter. Det skulle i och med 

HD:s hänvisning till bestämmelserna om förenklad delgivning i prop. 1990/91:11 kunna 

hämtas stöd för uppfattningen att redan två brev skulle kunna vara tillräckligt. Persson 

framhåller HD:s hänvisning härtill och menar att den har fått alltför liten uppmärksamhet hos 

övriga domstolar. Enligt hans uppfattning borde två brev som har avsänts till rätt adress kunna 

anses utgöra tillräckligt belägg för att de har nått gäldenären.77 Han uttrycker samma åsikt 

tillsammans med Mellqvist där de anser att redan två, men helt säkert tre, brev räcker.78  

 

                                                 
77 Persson, Festskrift till Torgny Håstad s. 682 f. 
78 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld s. 99. 
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Dock är det inte säkert att dra en sådan slutsats om man ser till den rättspraxis som följt efter 

HD:s avgörande år 2007. Frågan har exempelvis kommit upp till prövning år 2009 hos 

Hovrätten över Skåne och Blekinge i målet ÖÄ 827-09 gällande tre brev. Där gällde, trots att 

gäldenären var konsument, en tioårig preskriptionsfrist eftersom fordran grundade sig på ett 

löpande skuldebrev. Borgenären hade genom sitt inkassobolag utsänt tre lösbrev till 

gäldenärens rätta adress under preskriptionsfristen. Gäldenären anförde att preskription hade 

inträtt utan att uttryckligen bestrida att hon skulle ha mottagit de tre breven. Hovrätten gjorde 

en jämförelse med antalet brev som sänts i NJA 2007 s. 157 och fann då att det mot bakgrund 

av denna praxis måste krävas att fler än tre brev sänds för att komma upp till det som HD 

benämner som ett flertal. Däremot kom samma hovrätt två år senare i målet ÖÄ 311-11 fram 

till att tre lösbrev var tillräckligt många. I det fallet gällde treårig preskriptionsfrist. Inte heller 

där hade gäldenären invänt mot att han skulle ha mottagit breven. Hovrätten hänvisade bland 

annat till ett uttalande i kommentaren till rättegångsbalken 35 kap 1 § under avsnittet 

”Bevisvärdering i särskilda fall”, där det sades att frågan om antalet brev fick anses vara en 

öppen fråga samt att bedömningen fick bero på omständigheterna i övrigt. Omständigheterna 

skilde sig inte nämnvärt i förhållande till omständigheterna i målet från år 2009, varför det 

skulle kunna antas att utgången i de båda målen skulle ha blivit densamma. Hovrätten gjorde i 

2011 års mål dock bedömningen att de tre utsända lösbreven var tillräckligt många för att 

principen från NJA 2007 s. 157, om att åtminstone något av breven måste ha nått gäldenären, 

skulle bli tillämplig. Vad som ledde till de motsatta bedömningarna från samma hovrätt trots 

så liknande förutsättningar framgår inte vid en jämförelse av de båda målen. Bedömningarna 

synes därför närmast ha ett drag av godtycklighet. Endast preskriptionsfristens längd skiljde 

sig åt vilket dock inte torde vara avgörande eftersom det saknas stöd för att bedöma principen 

om att breven ska komma gäldenären till handa olika beroende på fristens längd, se not 60 

ovan. Huruvida fristens längd har spelat in i hovrättens bedömningar framgår heller inte i 

domskälen. Målet ÖÄ 311-11 överklagades till HD men beviljades inte prövningstillstånd. 

 

Frågan om fyra brev prövades av Svea hovrätt år 2009 i mål ÖÄ 5524-09. I målet gällde 

tioårig preskriptionsfrist. Gäldenären hade hävdat att preskription hade inträtt då han menade 

att han inte hade mottagit något brev från borgenären inom fristen. Som skäl för det hade han 

inför tingsrätten anfört att han flyttat och då haft problem med postgången. Tingsrätten 

avfärdade gäldenärens felförklaring eftersom breven hade sänts till honom efter cirka ett års 

boende på respektive adress och fann därför att fyra brev om fordran fick anses ha sänts till 

gäldenärens rätta adress. Tingsrätten resonerade vidare kring både 2007 och 1996 års mål och 
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fann att fyra brev då fick anses vara tillräckligt många för att åtminstone ett brev hade nått 

gäldenären och att de därför utgjorde ett flertal. Hovrätten instämde sedan helt i den 

bedömning tingsrätten hade gjort utan några tillägg. Även detta mål överklagades till HD utan 

att få prövningstillstånd. 

 

Hos Göta hovrätt ställdes år 2012 frågan om huruvida två brev kunde anses räcka på sin spets 

i målet ÖÄ 2872-12. För fordran gällde en treårig preskriptionsfrist. Gäldenären hade invänt 

att fordran var preskriberad eftersom hon inte hade nåtts av några brev. Borgenären anförde 

att brev löpande hade sänts till gäldenären. I målet framgick att borgenären hade sänt två brev 

till gäldenären under den första preskriptionsfristen. Hovrätten godtog borgenärens uppgifter 

om att breven hade sänts. Hänvisning gjordes också till NJA 2007 s. 157 angående principen 

om att ett flertal brev ska anses bryta preskriptionen. Däremot ansåg hovrätten här att risken 

för att inte åtminstone ett av de två breven hade kommit fram inte kunde anses försumbar. 

Därför var det inte tillräckligt med endast två brev. Som skäl för att risken för brevens 

förkommande inte var försumbar synes hovrätten ha angivit att det i målet hade förlöpt ett år 

mellan utskicken. De dubbla försändelser som sänds enligt nuvarande delgivningslagen sänds 

enligt 22 § däremot med bara någon dags mellanrum. Möjligtvis kan man därför av hovrättens 

hänvisning till att ett år hade förlöpt dra slutsatsen att ju längre tid som går mellan utskicken, 

desto svagare blir presumtionen för att åtminstone något av dem har kommit fram. Dock 

resonerades det inte uttryckligen i domskälen kring HD:s hänvisning till dubbla 

brevförsändelser enligt delgivningslagen. Trots att det i och med HD:s tidigare hänvisning till 

dubbla försändelser ändå kan tyckas angeläget ur prejudikatssynpunkt nekades målet 

prövningstillstånd i HD. Två brev har alltså ännu inte bedömts tillräckligt för ett flertal.    

 

KFM, som ofta har att bedöma frågan om preskriptionsavbrott genom utsändande av lösbrev, 

har i ett rättsligt ställningstagande från september 2013 slutit sig till att det ska krävas minst 

fyra brev under varje preskriptionsfrist för att nå upp till beviskravet för 

preskriptionsavbrott.79 Myndigheten stödjer det på att fyra brev i vart fall aldrig har 

underkänts som ett flertal efter avgörandet i NJA 2007 s. 157, men vill inte låsa fast sig vi det 

utan uttalar att den fortsatta rättsutvecklingen får visa om antalet kan sättas ned ytterligare. 

Vidare gör KFM samma bedömning rörande antalet brev både när det gäller treårig och 

tioårig preskriptionsfrist och anser därför inte att fristens längd är avgörande.80   

                                                 
79 Kronofogdemyndigheten, Rättsligt ställningstagande nr 3/13/VER Invändning om preskription, s. 1.  
80 Ibid. s. 7. 
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Frågan om hur många brev som utgör ett flertal har alltså ännu inte prövats av HD varför 

rättsläget på den punkten inte är helt klart.  

 

4.5 Bevisning 
Eftersom borgenären står risken för att breven inte kommer gäldenären till handa och 

preskriptionsavbrott därför inte sker, måste hon enligt vad som uttalades i NJA 1996 s. 809 

också kunna styrka att så har skett. Bevisbördan torde vid preskriptionsinvändning från 

gäldenären åvila borgenären oavsett om gäldenären uttryckligen har bestritt omständigheten 

att hon skulle ha fått breven eller inte. Det har i vart fall uttalats särskilt i målet ÖÄ 8848-08 

från Svea hovrätt. Gäldenären hade där inte invänt mot mottagandet av breven, utan endast 

anfört att han inte mindes att han fått dem. Hovrätten uttalade att det inte ändrar bevisbördans 

placering, vilket innebär att omständigheten ändå måste styrkas. Denna utgångspunkt för 

borgenärens bevisbörda stöds även av de två målen ÖÄ 827-09 och ÖÄ 311-11 från 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, vilka refererats ovan i 4.4.2.4, där det saknades en 

uttrycklig invändning från gäldenärerna mot att breven hade mottagits. Ändå kvarstod 

borgenärernas bevisbörda härför. HD har heller inte uttalat något annat i den frågan. 

 

Eftersom gäldenärer många gånger kan sakna kunskap om förekomsten och innebörden av 

preskriptionsavbrott, kan det medföra att invändningen framställs enbart på grund av att 

fordran är äldre än tre år. Det kan då tyckas mig något bristfälligt att inte grunden för 

invändningen närmare utreds och ligger till grund för bedömningen av borgenärens 

bevisbörda. Målet kan i sådant fall komma att tyngas med bevisning som är obehövlig, 

eftersom gäldenären kanske egentligen vitsordar omständigheterna kring de utsända 

lösbreven. Oavsett åsikt i frågan står det klart att bevisning ändå i många fall blir nödvändig. 

Frågan om vilken bevisning borgenären då behöver åberopa blir därför aktuell.   

 

Som framgår av rättspraxis måste borgenären för att uppfylla kriteriet i 5 § 2 p 

preskriptionslagen kunna styrka att ett tillräckligt stort antal lösbrev har sänts, att de har haft 

preskriptionsavbrytande innehåll samt att de har kommit gäldenären till handa genom att 

sändas till gäldenärens folkbokföringsadress. I målet NJA 1996 s. 809 hade borgenären 

åberopat såväl muntlig som skriftlig bevisning. Den skriftliga bevisningen i form av kopior på 

breven kunde styrka innehållet samt till vilken adress de hade sänts. Den muntliga 

bevisningen i form av vittnesförhör med den person som sänt breven kunde styrka att de hade 



40 
 

sänts. I det målet prövades bevisningen endast av tingsrätten, eftersom gäldenären i de högre 

instanserna vitsordade uppgifterna. Tingsrätten fann dock ingen orsak att betvivla 

bevisningen. I de båda målen NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172 hade den muntliga 

bevisningen bytts ut mot datalistor från de avsändande inkassobolagens datasystem. 

Datalistorna i kombination med brevkopior godtogs av HD till styrkande av att breven hade 

sänts i anförd omfattning till de adresser som gjorts gällande, samt att de hade haft ett sådant 

innehåll att de fick preskriptionsavbrytande verkan. HD uttalade visserligen inte specifikt 

något om brevens innehåll men ansåg att preskriptionsavbrott hade skett genom dem varför 

det får förutsättas att även innehållet ingick i bedömningen.  

 

Värt att notera är att borgenärerna i 2007 och 2012 års mål från HD endast hade ingivit kopior 

på några av de utsända lösbreven. De ingivna lösbreven i kombination med datalistorna 

godtogs för att styrka att fler liknande lösbrev hade sänts till gäldenärens adress. Samma 

förhållande förelåg i målet RH 2008:57. Där hade borgenären genom sitt inkassoombud sänt 

30 kravbrev och som bevisning härför ingivit endast två brevkopior samt en datalista. De två 

brevkopiorna visade vilken adressuppgift de haft samt att det rörde sig om kravbrev. 

Datalistan visade vilka datum samtliga lösbrev hade sänts samt vilket ärendenummer fordran 

hade hos inkassoombudet. Ärendenumret på datalistan överensstämde inte med numren på de 

två åberopade brevkopiorna. Dock innehöll datalistan en hänvisning till att numren på breven 

var ett tidigare ärendenummer för fordran. Borgenären anförde också att det inte gick att få 

fram fler brevkopior än de två som åberopats på grund av att inkassoombudet hade bytt 

datasystem, men att även de tidigare breven i datalistan hade varit utformade på samma sätt. 

Hovrätten godtog dessa förklaringar och fann att borgenären genom överensstämmelsen 

mellan brevkopiorna och datalistan hade styrkt att brev hade skickats vid de tidpunkter som 

anförts till gäldenärens folkbokföringsadress samt att breven hade haft 

preskriptionsavbrytande innehåll. Sålunda ifrågasattes det inte att även tidigare brev hade haft 

sådan utformning som de två åberopade brevkopiorna hade, eftersom det i tillräckligt hög 

grad stöddes av uppgifterna i datalistan. Hur uppgifterna i datalistan hade utformats har inte 

kommenterats närmare i hovrättens domskäl. Det ifrågasattes inte heller från hovrättens sida 

om övriga brev hade sänts till rätt adress, eftersom det i likhet med NJA 2007 s. 157 inte 

gjorts gällande någon annan adress från gäldenärens sida. Det synes därför mot bakgrund av 

både HD:s och hovrättens bedömningar inte vara nödvändigt att åberopa kopior av samtliga 

utsända lösbrev, så länge övrig bevisning är trovärdig och en datalista avseende ärendet som 

visar datum för samtliga utsända lösbrev kan inges. 
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Det kan många gånger vara svårt för en borgenär att återskapa exakta kopior av gamla lösbrev 

eftersom särskilt tekniskt stöd för det inte alltid finns. Det kan också vara mycket tid- och 

resurskrävande att samla in och sammanställa alla brevkopior. Särskilt när det gäller 

fordringar av lägre belopp, som konsumentfordringar ofta är, kan det vara processekonomiskt 

motiverat att inte behöva ta fram mer underlag än nödvändigt. Det finns därför ett intresse 

från borgenärshåll av att kunna åberopa annan och mer lättillgänglig bevisning än brevkopior 

för att styrka att breven har sänts till angiven adress samt att de haft preskriptionsavbrytande 

innehåll. I de båda målen från HD från 2007 och 2012 kunde de ingivna datalistorna hjälpa 

till att styrka vilka brev som utsänts och till vilka adresser det hade skett. Dylika datalistor kan 

ha en något varierande utformning när det gäller vilka uppgifter som går att utläsa ur dem. 

Det medför naturligtvis att omfattningen av bevistemat för dem också kan variera. De synes i 

vart fall genomgående ha godtagits i praxis för att styrka brevens avsändande om de 

innehåller datumangivelser härför. Frågan är då om de därutöver också kan godtas som ensam 

bevisning till styrkande av övriga kriterier, såsom adressuppgiften och brevens innehåll, samt 

hur detaljerade de i så fall måste vara i dessa delar.  

 

I målet NJA 2012 s. 172 bedömdes adressuppgifter från en datalista, dock i kombination med 

brevkopior. Datalistan i målet var något otydlig i detta hänseende. HD godtog ändå den 

samlade bevisningen till styrkande av adressuppgifterna. Det kan därför inte utläsas hur 

bedömningen hade blivit om datalistan ensamt hade varit för handen. Eventuellt skulle den 

kunna ha räckt om dessa otydligheter inte hade funnits. Någon säker slutsats härom kan dock 

ej dras då HD inte uttalade sig specifikt om datalistans bevisvärde i målet. Det har däremot 

berörts i några mål från hovrätterna där datalistorna åberopats till styrkande av samtliga 

omständigheter kring den preskriptionsavbrytande åtgärden.  

 

Svea hovrätt prövade frågan i mål ÖÄ 6842-08. Borgenären, som företräddes av ett 

inkassobolag, hade inte givit in några brevkopior utan endast en datalista där brevens 

brevnamn och datum för utskick hade angivits. Det framgick även ett totalt restbelopp vid 

varje brevutskick. Brevnamnen i datalistan angav att brev med olika förslag till avbetalning 

samt anmaning till fullbetalning hade sänts. Brevnamnen angavs i datalistan vid respektive 

datum för utsändande och var formulerade så att det kunde förstås av dem att de var antingen 

förslag till avbetalning eller anmaning till fullbetalning. Restbeloppet var omräknat vid varje 

brevutskick vilket hovrätten särskilt noterade i sin bedömning. Borgenären hade förklarat 
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datalistans uppgifter härvidlag och vidare anfört att breven hade innehållit uppgift om att 

fordran avsåg gäldenärens förfallna lån samt vilket belopp som fordrades uppdelat på kapital, 

ränta och kostnader. Det exakta innehållet i breven gick dock inte att utläsa av datalistan. 

Hovrätten fann ändå mot bakgrund av borgenärens förklaringar och uppgifterna i datalistan att 

det ur den gick att med tillräckligt hög grad av säkerhet utläsa att brev med skriftlig erinran 

om fordran hade tillställts gäldenären. Breven bedömdes därför ha haft 

preskriptionsavbrytande verkan utan att de hade behövts inges i målet. Sålunda ansåg 

hovrätten att en datalista med dessa uppgifter kan ligga till grund för bedömningen av brevens 

innehåll så länge den är begriplig. Särskilt brevens brevnamn så som de angavs i datalistan 

synes ha varit viktiga vid bedömningen. Datalistan innehöll inte någon adressuppgift, men 

borgenären anförde att breven hade sänts till folkbokföringsadressen. Hovrätten fann inte skäl 

att betvivla det mot bakgrund av borgenärens bevisning. Sålunda ansåg hovrätten här att 

uppgifterna i datalistan var tillräckliga för att styrka alla omständigheter kring brevutskicken. 

Dock får detta avgörande jämföras med samma hovrätts avgörande i målet ÖÄ 4726-07 där 

hovrätten underkände den av borgenären ingivna datalistan som varande för otydlig. 

Hovrätten fann där att brevrubrikerna angivna i datalistan kunde misstas för reklamutskick 

istället för kravbrev och att det preskriptionsavbrytande innehållet därför inte kunde styrkas.  

 

I målet FT 4779-09, återigen från Svea hovrätt, ansåg hovrätten att uppgifterna i en liknande 

historiklista som i mål ÖÄ 6842-08 i kombination med en skärmdump med sammanställning 

av ärendet från inkassoombudets datasystem utgjorde tillräcklig bevisning för att breven hade 

haft sådana uppgifter att de var preskriptionsavbrytande. Av skärmdumpen framgick att 

grunden för fordran i form av fakturanummer, fakturadatum och vad fakturorna avsåg, samt 

en uppdelning av fordringsbeloppet i kapital, ränta och kostnader fanns registrerade hos 

inkassoombudet. Inte heller här hade någon brevkopia ingivits. Hovrätten fann att datalistan 

tillsammans med skärmdumpen utgjorde tillräcklig bevisning för att brev med 

preskriptionsavbrytande innehåll hade sänts till gäldenären. Borgenären hade inte ingivit 

någon bevisning till styrkande av adressuppgiften men hovrätten godtog, liksom i ÖÄ 6842-

08, den uppgift härom som borgenären anförde i målet.  

 

Något uppseendeväckande är dock att samma hovrätt i sitt avgörande ÖÄ 4567-12 gjorde en 

helomvändning när rätten presenterades för samma typ av bevisning som i målen ÖÄ 6842-08 

och FT 4779-09 men nu fann att datalistan, även här tillsammans med en skärmdump över 

ärendet, inte var tillräcklig för att styrka att breven hade haft preskriptionsavbrytande verkan. 
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Hovrätten anförde i sina skäl att det inte gick att utläsa av datalistan vilken information 

breven hade innehållit. Eftersom den var av samma typ som de två tidigare målen hade det 

varit intressant med en närmare genomgång av vilka uppgifter som saknades för att uppfylla 

bevisbördan om brevens tydlighet. Någon sådan genomgång gjordes dock inte i domskälen. 

Frågan om adress prövades inte heller. Målet överklagades men fick, trots den splittrade 

bedömningen i de olika målen, inte prövningstillstånd i HD.  

 

KFM har avseende datalistornas bevisvärde i sitt rättsliga ställningstagande helt slutit sig till 

att godta enbart datalistor med uppgifter om utsända brev som bevisning för 

preskriptionsavbrott, så länge de är tillräckligt tydliga för att kunna visa att breven också 

utgörs av en påminnelse om fordran. Sålunda godtas det även där att brevkopior inte inges.81  

 

Den övervägande bedömningen avseende datalistorna synes därför vara att de har fått ett 

relativt högt bevisvärde i de mål som här har studerats, eftersom de av HD har godtagits som 

åtminstone en del av bevisningen, vilket även kan ha öppnat upp för att hovrätterna i flera mål 

har godtagit dem. Dock varierar vidden av vad de förmår styrka.  

 

5 Analys och slutsatser 
 

Utvecklingen avseende preskriptionsavbrott genom lösbrev har efter 1990-talet gått från ett 

tufft rättsläge för borgenärskollektivet till ett alltmer borgenärsvänligt läge. Efter avgörandet i 

NJA 1996 s. 809 verkade möjligheten till preskriptionsavbrott på detta sätt inte vara en 

framkomlig väg eftersom borgenären ålades en alltför tung bevisbörda för att kunna styrka 

kriteriet att gäldenären ska ha fått brevet. Det var närmast omöjligt när det gällde lösbrev. 

Vändningen kom i och med avgörandet i NJA 2007 s. 157 där det gjordes enklare för 

borgenären att hålla liv i sin fordran, och svårare för gäldenären att nå framgång med sin 

preskriptionsinvändning. Den viktigaste omständigheten bakom vändningen synes ha varit 

den distinktion som gjordes mellan ett enstaka och ett flertal lösbrev. Enligt min mening är 

denna distinktion närmast en självklarhet. Utsändandet av lösbrev som alternativ skulle annars 

tappa nästan all relevans, eftersom åtgärden då skulle kräva gäldenärens erkännande för att få 

verkan. Det kan enligt min mening anses gå direkt emot borgenärsintresset av enkelhet. 

Utvecklingen har alltså lett till att det blivit möjligt att avbryta preskription genom lösbrev, 

men också att det blivit tydligare i fråga om vad borgenären måste iaktta för att åstadkomma 
                                                 
81 Kronofogdemyndigheten, Rättsligt ställningstagande nr 3/13/VER Invändning om preskription s. 7. 
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det. Tydligenheten består främst av klargörandet rörande skillnaden mellan ett enstaka och ett 

flertal lösbrev, samt avseende verkan av att lösbreven sänds till folkbokföringsadressen. Den 

består också av den i viss mån klarare bilden av vilken typ av bevisning som kan godtas.  

 

Uppsatsens frågeställningar har dels varit vad borgenären måste iaktta för att åstadkomma 

preskriptionsavbrott genom lösbrev, och dels vilken bevisning som krävs för att styrka detta. 

Svaret på första frågan finner man i främst rättspraxis, men det diskuteras delvis även i 

doktrinen. Ur dessa rättskällor kan man utläsa att borgenären måste skicka ett flertal brev 

inom varje treårsperiod så att de kommer gäldenären till handa, och att brevens innehåll 

måste vara tillräckligt tydligt för att erinra gäldenären om fordran.  

 

För att uppfylla kravet på ett flertal brev får i nuläget den samlade slutsatsen, mot bakgrund 

av hovrätternas avgöranden redovisade i avsnitt 4.4.2.4, bli densamma som KFM:s slutsats, 

nämligen att minst fyra brev bör sändas medan tre brev är betydligt mer osäkert. Detta då fyra 

brev ännu aldrig har underkänts som ett flertal. HD:s hänvisning till delgivningslagens dubbla 

försändelser i NJA 2007 s. 157 har alltså ännu inte inneburit att två brev kunnat anses 

tillräckligt i de mål som kommit upp till prövning i hovrätt. Slutsatsen får dock ses med viss 

försiktighet. Bristerna i säkerheten av den är att den i avsaknad av avgörande från HD endast 

kan grundas på hovrättspraxis, vilken heller inte är helt entydig. Så länge HD inte prövat 

frågan är det därför svårt att dra en säker slutsats. Det kan även noteras att det råder oenighet 

mellan domstolarna och vissa uttalanden i doktrinen avseende det exakta antalet, där 

exempelvis både Mellqvist och Persson förordar färre brev, se noterna 77 och 78. Det vore 

mot bakgrund av osäkerheten och oenigheten därför önskvärt med ett tydligt avgörande från 

HD. 

 

För att uppfylla kravet på att breven kommer gäldenären till handa räcker det att borgenären 

sänder dem till gäldenärens folkbokföringsadress. Borgenären behöver sålunda inte försäkra 

sig om att gäldenären verkligen läser breven, eller ens ser dem. Principen om till handa har 

fastslagits i rättspraxis genom exempelvis NJA 1998 s. 750 angående att gäldenären inte 

måste ha läst breven, och ännu tydligare i NJA 2012 s. 172 angående att breven anses komma 

gäldenären till handa på folkbokföringsadressen, oavsett var hon faktiskt befinner sig. Den har 

också tydligt stöd i doktrinen. Eftersom lagstiftaren heller inte har uttalat något i förarbetena 

som uttryckligen talar emot detta får rättsläget anses klart i frågan.  
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När det gäller brevens innehåll är det svårt att dra några exakta slutsatser mot bakgrund av de 

rättskällor som behandlat frågan. Vad som ändå framkommer i rättspraxis är att kravet på 

tydlighet där inte har ställts särskilt högt. Ur HD:s avgöranden i såväl NJA 1936 A 83 om 

överlämnandet av en bankbok, som NJA 2005 s. 843 om angivandet av ett huvudsakligt 

händelseförlopp, kan utläsas att det krävs relativt lite för att uppfylla kraven på att ange att 

borgenären har en fordran, samt vilken fordran borgenären anser sig ha. Även om rättsfallet 

från 1936 är så gammalt att det tillkom före den nuvarande preskriptionslagen bör det ändå 

fortfarande ha större tyngd än exempelvis Svea hovrätts avgörande i ÖÄ 4726-07, där 

hovrätten inte godkände brev från ett inkassobolag om brevrubrikerna kunde förväxlas med 

reklam, eftersom de prövat samma frågeställning och bankboken får ses som en skriftlig 

erinran. Som framkommit i avsnitt 4.4.1 vill dock Lindskog se en mer restriktiv bedömning 

än den HD gjorde i målet från 2005, varför frågan om nivå av tydlighet inte är helt entydig i 

de båda rättskällorna. Även om rättspraxis väger tyngre som rättskälla än doktrin kan den 

senare naturligtvis påverka den förra. Om Lindskogs synsätt kommer att vinna mark framöver 

återstår därför att se. När det gäller de mer konkreta uppgifterna i breven är det sannolikt så 

att beloppen i vart fall måste anges. Det har visserligen ännu inte prövats specifikt av HD, 

utan kan istället utläsas av dels vad som kom till uttryck i Svea hovrätts mål ÖÄ 6842-08 och 

FT 4779-09 där förekomsten av belopp vid varje brevutskick särskilt noterades av hovrätten 

och lades till grund för bedömningen, och dels av Lindskogs kriterier för tydlighet i det att det 

hjälper till att klargöra och identifiera vilken fordran som avses. Uppgift om vem som är 

borgenär bör högst sannolikt också framgå. Denna uppgift fanns med i de mål HD prövade 

från 1936 och 2005, även om det inte noterades särskilt, och synes ligga i linje med Lindskogs 

tydlighetskrav.   

 

När det gäller uppsatsens andra frågeställning rörande vilken bevisning som krävs har 

rättsfallen från 2000-talet behandlat detta. Brevkopior har i samtliga mål från HD och några 

av fallen från hovrätterna åberopats till styrkande av innehåll och använd adress. I de fall det 

är möjligt att göra så är det naturligtvis en säker väg till framgång i de frågorna, så länge 

brevkopiorna innehåller tillräckliga uppgifter. Dock har rättspraxis tydligt visat att borgenären 

inte måste åberopa alla lösbrev som sänts för att kunna styrka innehåll och adress. HD har i 

sina avgöranden NJA 2007 s. 157 samt NJA 2012 s. 172 godtagit att endast ett fåtal av dem 

företes om de kombineras med annan bevisning som visar att fler liknande lösbrev har sänts. 

Likadant har därför hovrätterna gjort.  

 



46 
 

Frågan om enbart brevkopior kan styrka själva avsändandet har inte prövats i något av de mål 

som här har studerats. Det har heller inte kommenterats i doktrinen såvitt jag kunnat finna. 

Någon slutsats om det är därför ännu svår att dra. Borgenärerna har i det avseendet istället 

åberopat datalistor vilka visar de datum utskicken har skett. Datalistorna har inte i något av 

här studerade mål underkänts i den delen, varför de får anses vara allmänt godtagna till 

styrkande av avsändandet.  

 

I samtliga här upptagna mål har de åberopade datalistorna kommit från borgenärernas 

inkassoombud vilka för löpande register över händelser i ett ärende. Dessa register står under 

tillsyn av DI, vilket möjligtvis kan ha bidragit till deras tillförlitlighet i domstolarnas 

bedömningar. Tillförlitligheten har uppfattats som så stor att datalistorna till och med i en del 

fall från hovrätterna har kunnat godtas som ensam bevisning för både avsändande och 

brevinnehåll, om de varit tillräckligt tydliga. Det har dock inte varit helt entydigt och har 

heller inte prövats av HD, vare sig om de kan godtas som ensam bevisning, eller specifikt 

vilka uppgifter de i så fall måste innehålla. Det får därför betonas att slutsatsen att en datalista 

ensam kan utgöra bevisning måste ses med viss försiktighet. Hovrättsfallen kan ändå indikera 

något om datalistornas bevisvärde samt vilka uppgifter som bör finnas med i dem för att de 

ska kunna anses tillräckligt tydliga, vilket är intressant för borgenärskollektivet med hänsyn 

till borgenärsintresset av enkelhet. Datalistorna bör då mot bakgrund av Svea hovrätts 

avgöranden i målen ÖÄ 6842-08 och FT 4779-09 åtminstone innehålla uppgifter om datum 

för utskick, någon synbar anknytning till fordran såsom exempelvis angivande av ett 

referensnummer för densamma, restbelopp för respektive utsänt brev, samt en angivelse av 

vilken typ av brev det varit fråga om. Angivelsen av brevtyp får inte vara utformad så att den 

kan misstas för reklamutskick utan ska visa att det rör sig om en erinran om fordran, vilket 

uttalats av samma hovrätt i ÖÄ 4726-07. Om datalistan däremot är otydlig bör dock 

brevkopia, alternativt annat utdrag utvisande de uppgifter borgenären har registrerat om 

fordran, också åberopas.  

 

Trots de klargöranden som kommit avseende preskriptionsavbrott genom lösbrev finns alltså 

fortfarande ett visst mått av osäkerhet i vissa delar. Det rör frågorna om hur många brev som 

utgör ett flertal, vilka närmare krav som ska ställas på brevens innehåll, samt bevistema och 

bevisvärde för brevkopior och datalistor. Om ytterligare klargöranden kommer i de delarna får 

istället framtida rättsutveckling visa.  
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Källförteckning 
 

Offentligt tryck 
Propositioner 
Prop. 1976/77:5 med förslag till preskriptionslag, m.m. 

Prop. 1979/80:119 om preskriptionslag, m.m. 

Prop. 1990/91:11 om några delgivningsfrågor 

 

NJA II 
NJA II 1915  
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