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Sammanfattning 

Innan och när en försäkring tecknas har försäkringsgivaren en informationsplikt gentemot 

försäkringstagaren. Genom nuvarande försäkringsavtalslagen (FAL) har försäkringsgivare i 

princip samma informationsskyldighet gentemot näringsidkare som mot konsumenter, dock 

med skillnaden att näringsidkare inte behöver få information i de fall försäkringsbolagen anser 

att näringsidkaren inte är i behov av informationen. Vad som menas med behov av information 

har dock inte specificerats. I allt större utsträckning anlitas även mäklare för att skaffa lämpligt 

försäkringsskydd. Försäkringsförmedlaren ska till kunden vidarebefordra information om 

försäkringsavtalet som ett försäkringsföretag är skyldigt att lämna till en försäkringstagare. Hur 

kunderna påverkats av att det finns skilda regler om informationsplikt mellan försäkringsbolag 

och försäkringsförmedlare har därför undersökts i denna framställning. Vidare har studerats 

vilken information som försäkringsbolagen har valt att presentera i sina förköps- respektive 

efterköpsinformationer, för att undersöka huruvida försäkringsbolagen uppfyller 

informationskraven i FAL. 

Inledningsvis presenteras reglerna om informationsplikten för försäkringsgivare och 

försäkringsförmedlare. Därefter presenteras olika delfrågor som behandlar dels 

rollfördelningen av informationsansvaret mellan försäkringsgivare och försäkringsförmedlare, 

dels vad som menas med att försäkringstagaren är i behov av viss information, dels vad 

förköpsinformationen och efterköpsinformationen har för innehåll, dels vad försäkringsavtalets 

ingående och innehåll anses innebära ur ett avtalsrättsligt perspektiv. 

De slutsatser som presenteras är i huvudsak följande. Den praktiska lösningen av 

rollfördelningen av informationsplikten mellan försäkringsgivare och försäkringsförmedlare 

innebär, att en mäklad kund kan få vissa fördelar jämfört med en direktkund. Gällande behovet 

av information har det visat sig att begreppet är svårtolkat och att försäkringsbolagen i praktiken 

inte utreder enskilda kunders informationsbehov. Försäkringsbolagen har valt att standardisera 

informationen så att den istället passar så många kunder som möjligt. Vidare har den 

information som lämnats i de studerade förköps- och efterköpsinformationerna väsentligt skilt 

sig åt, vilket innebär att kunderna får olika mycket och olika tydlig information beroende på 

vilket försäkringsbolag kunderna vänder sig till. En del av de studerade försäkringsbolagen 

brister även i informationsreglerna som föreskrivs i FAL, dock endast i de fall kunden inte 

ansetts vara i behov av informationen. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

När nuvarande försäkringsavtalslagen trädde ikraft den 1 januari 2006, tillkom nya 

informationsregler gällande företagsförsäkring. Innan en försäkring tecknas har 

försäkringsgivaren en informationsplikt gentemot försäkringstagaren. Genom nuvarande 

försäkringsavtalslag har försäkringsgivare i princip samma informationsskyldighet gentemot 

näringsidkare som mot konsumenter, dock med skillnaden att en anpassning kan ske till det 

behov av information som näringsidkaren har.1 Informationsreglerna är således tvingande 

gentemot konsumenter, medan informationsreglerna vid företagsförsäkring är tvingande endast 

i de fall försäkringstagaren anses vara i behov av information. Information ska bland annat 

lämnas till försäkringstagaren innan en försäkring har meddelats samt när försäkringsavtal har 

träffats, så kallad förköpsinformation2 och efterköpsinformation3. Hur näringsidkarens 

informationsbehov ska fastställas och i vilka situationer näringsidkaren ska få 

försäkringsinformation har med andra ord överlåtits på försäkringsgivarna att avgöra. 

I allt större utsträckning anlitas också försäkringsförmedlare för att skaffa lämpligt 

försäkringsskydd.4 Försäkringsförmedlare ska till kunden vidarebefordra sådan information om 

försäkringsavtalet som ett försäkringsföretag är skyldigt att lämna till en försäkringstagare.5 

Anledningen är att säkerställa att försäkringstagaren får del av nödvändig information från 

försäkringsgivaren, även i de fall då någon av parterna använder sig av en mellanman.6 

Användandet av ordet ”vidarebefordra” i lagtexten indikerar att det endast gäller sådan 

information som försäkringsgivaren faktiskt lämnat till förmedlaren. Försäkringsförmedlaren 

får inte heller bearbeta eller förändra försäkringsgivarens informationsmaterial. Dock kan 

försäkringsförmedlare ha en skyldighet att förklara, förtydliga eller komplettera 

försäkringsgivarens information enligt kraven att följa god försäkringsförmedlingssed.7 

Problem vid informationsplikten uppstår bland annat eftersom det inte finns några klara normer 

för hur försäkringstagarens informationsbehov ska bedömas, varken för försäkringsgivare eller 

försäkringsförmedlare. Gränsdragningsproblem vad gäller informationsansvaret uppstår på 

                                                 
1 Lagerström, Företagsförsäkring: juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare, s. 34. 
2 Se 2 kap. 2 § FAL. 
3 Se 2 kap. 4 § FAL. 
4 Prop. 2003/04:150, s. 207. 
5 Se 6 kap. 5 § LFF. 
6 Prop. 2004/05:133, s. 89. 
7 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 204. 
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grund av att försäkringsgivares och försäkringsförmedlares informationsplikt regleras i två 

skilda lagar. Vidare finns inga normer för hur förköps- och efterköpsinformationen vid 

företagsförsäkring bör vara utformad eller vilket innehåll informationen bör ha, vilket leder till 

att kunderna kan få olika mycket och olika tydlig information beroende på vilket 

försäkringsbolag de vänder sig till. 

1.2 Problemformuleringar 

Primärfrågeställning: 

 Vad blev följden av att de nya informationsreglerna i 8 kapitlet FAL tillkom? Vad har 

informationsreglerna vid företagsförsäkring haft för betydelse för kunderna sedan 

reglerna infördes i FAL? 

För att kunna besvara frågeställningen ovan fokuseras det i framställningen även på flera, 

mindre delfrågor. Genom att försöka besvara även de nedan angivna 

sekundärfrågeställningarna, skapas förhoppningsvis en bättre helhetsbild av 

informationsplikten vid företagsförsäkringar. 

Sekundärfrågeställningar: 

 Hur ser rollfördelningen ut mellan försäkringsgivare och försäkringsförmedlare vad 

avser informationsplikten vid företagsförsäkring? 

 Vad menas med behov av försäkringsinformation och hur går en bedömning av 

försäkringstagarens informationsbehov till i praktiken? 

 Uppfyller försäkringsbolagens förköpsinformation och efterköpsinformation vid 

företagsförsäkring de i FAL uppställda kraven? Finns det någon skillnad mellan teori 

och praktik vad avser förköps- respektive efterköpsinformation? 

1.3 Syfte 

Vad som tidigare beskrivits i problembakgrunden väcker en del frågor. Några av frågorna är 

ställda ovan i avsnitt 1.2. En utredning av de uppställda problemformuleringarna, för att belysa 

vad som kan vara en eller flera skillnader mellan teorin och praktiken, kan vara av praktiskt 

betydelse för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare i sina dagliga verksamheter. Syftet 

med denna framställning är därför att så långt som möjligt utreda vad informationsplikten 

innebär för försäkringsgivare och försäkringsförmedlare ur både ett teoretiskt och ett praktiskt 

perspektiv, särskilt vad gäller förköpsinformation och efterköpsinformation. Genom ett sådant 
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syfte kan undersökningen av primärfrågeställningen ovan ge en översiktlig bild över hur 

informationsreglerna har påverkat kunderna sedan reglernas tillkomst. 

Med anledning av det sagda riktar sig framställningen främst till yrkesverksamma inom 

försäkringsbolag och försäkringsförmedling samt till nya och befintliga 

företagsförsäkringskunder. 

1.4 Metod 

I denna framställning används en traditionell juridisk metod, där författningar som bland annat 

lagtext, förarbeten, praxis, doktrin, myndighetsföreskrifter samt juridiska artiklar behandlas, för 

att på så sätt ge läsaren en teoretisk informationsgrund inom området för framställningens 

problemformuleringar. För att nå framställningens syfte används därför den traditionella 

juridiska metoden för att kritiskt granska de författningar som idag finns på försäkringsrättens 

område vad gäller försäkringsgivares och försäkringsförmedlares informationsplikt vid 

företagsförsäkringar. 

Framställningen behandlar som nämnts även den praktiska tillämpningen av 

informationsplikten. Den största delen av informationsunderlaget gällande det praktiska 

perspektivet grundar sig på intervjuer med praktiker inom försäkringsbranschen. För att kunna 

behandla det praktiska informationsunderlaget används en kvantitativ metod8. Det finns dock 

vissa nackdelar med att använda en renodlad kvantitativ metod. En sådan nackdel är bland annat 

att frågor som inte tas upp, för att de inte är bestämda på förhand, inte kan komma att behandlas 

under intervjuerna. Det innebär att den intervjuade personen inte tillåts att eventuellt utveckla 

sina svar. En ytterligare nackdel med en kvantitativ metod kan vara att frågor som ställs i 

intervjuerna kan vara antingen för öppna eller för begränsade.9 Fördelen är dock att svar erhålls 

på förbestämda frågor som är av intresse för denna framställning.  

För att frågorna vid intervjuerna inte ska bli alltför begränsade och därmed utgöra den maximala 

gränsen för vilka svar som kan erhållas, används även en kvalitativ metod10. Fördelen med att 

                                                 
8 Med kvantitativ metod menas en metod där svar sökes genom intervjuer eller frågeformulär med användning 

av frågor som redan är bestämda på förhand. Se Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, Översatt av Sten 

Andersson, s. 87 ff. 
9 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, Översatt av Sten Andersson, s. 87. 
10 Med kvalitativ metod menas exempelvis intervjuer som är informella och inte sker på ett standardiserat sätt 

med på förhand bestämda frågor, utan frågorna föds istället ur själva samtalet. Se Halvorsen, 

Samhällsvetenskaplig metod, Översatt av Sten Andersson, s. 83-86. 
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använda en kvalitativ metod är, vid en mer informell intervju, att intervjupersonen inte tvingas 

in i ett bestämt tankesätt utan kan uttrycka och fördjupa sina åsikter betydligt friare.11 

Anledningen till att använda en blandning av båda metoderna är dels att vissa frågor behöver 

besvaras för att uppfylla framställningens syfte, dels att den person som intervjuas inte ska 

behöva känna sig begränsad i sina möjligheter att besvara frågorna på sitt eget sätt. Metoderna 

används därför i kombination med varandra. 

Vid sidan av en traditionell juridisk metod bidrar intervjuer till att identifiera problem, ge tyngd 

till argumentationer i framställningens analysdel samt stödja slutsatser.12 Vissa delar av 

framställningen är baserad på intervjuer med yrkesverksamma personer inom 

försäkringsbranschen, varför framställningens ram i dessa delar är begränsade till de svar som 

erhållits. Syftet med intervjuerna är att beskriva hur uppfattningen och hanteringen av 

informationsplikten ser ut i praktiken. Tidsramen har tyvärr varit begränsad, varför antalet 

genomförda intervjuer varit tvungna att prioriteras och begränsas. Förhoppningsvis ger dock 

intervjuerna som genomförts en godtagbar bild av informationspliktens praktiska perspektiv. 

Anledningen till att de i framställningen intervjuade företagen och branschorganisationerna har 

valts, är att dessa ställt sig till förfogande när en förfrågan om intervju tillsändes dem. 

Vilka försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och branschorganisationer som intervjuats samt 

vilka frågor som ställts under dessa intervjuer presenteras i Bilaga 1. Svaren från intervjuerna 

presenteras i den löpande texten, varför läsaren inte direkt kan hänföra svaren till frågorna som 

återfinns i Bilaga 1. Anledningen till den valda uppdelningen är att texten blir mer lättläst för 

läsaren, samtidigt som läsaren får en möjlighet att se vilka frågor som den löpande texten 

baserats på i nämnda bilaga. En ytterligare faktor till att uppdelningen gjorts på nämnda sätt är 

att de intervjuade personerna inte besvarat frågorna som ställts på samma sätt, vilket gjort att 

en del frågor utelämnats under vissa intervjuer samtidigt som samma frågor besvarats under 

andra intervjuer. 

I framställningen sker en löpande jämförelse mellan teori och praktik de lege lata13, för att 

försöka utröna hur gällande författningar samt praktiska tillvägagångssätt och lösningar 

                                                 
11 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, Översatt av Sten Andersson, s. 86. 
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 42. 
13 Det vill säga ”vad är gällande rätt”. Se Kellgren & Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och 

reflektioner, s. 32. 
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förhåller sig till varandra. De i framställningen valda metoderna bidrar till att föra en avslutande 

diskussion med slutsatser som besvarar problemformuleringarna i avsnitt 1.2 ovan. 

1.5 Avgränsningar 

Informationsplikten för försäkringsgivare och försäkringsförmedlare innefattar inte endast 

information som ska ges till försäkringstagaren innan ett avtal träffats eller när ett avtal har 

träffats. Informationsplikt återfinns även vid exempelvis förnyelse av villkor.14 På grund av 

utrymmesskäl är en avgränsning nödvändig till att endast behandla den informationsplikt som 

återfinns i 8 kap. 1-3 §§ FAL, 2 kap. 2 § samt 2 kap. 4 § FAL. 

I framställningen behandlas främst företagsförsäkringar, varför inte konsumentförsäkringar 

ingående behandlas. Dock hänvisar 8 kap. 1 § FAL till de konsumenträttsliga reglerna i 2 kap. 

1-7 §§ FAL, varför dessa regler översiktligt behandlas för att ge läsaren en bättre helhetsbild av 

informationspliktens reglering.  

Av utrymmesskäl behandlas inte heller alla typer av företagsförsäkringar, utan uppmärksamhet 

riktas främst mot kombinerade företagsförsäkringar samt tillverkningsförsäkringar med 

tillhörande förköpsinformation och efterköpsinformation. 

1.6 Forskningsläget 

Informationsplikten vid företagsförsäkring har inte utförligt behandlats i litteraturen. Bertil 

Bengtsson har dock behandlat informationsplikten något mer utförligt än övrig litteratur som 

behandlas i denna framställning, varför en stor del av informationsunderlaget baseras på 

Bengtssons litteratur.15 

1.7 Terminologi 

För att undgå en alltför omfattande repetering av återkommande ord, används vissa synonymer 

för att på så sätt få framställningens text mer omväxlande. Med anledning av detta, menas därför 

med ”försäkringsgivare” samma sak när begreppet ”försäkringsbolag” samt 

”försäkringsföretag” används. Gällande begreppet ”försäkringsförmedlare” används 

synonymerna ”förmedlare”, ”försäkringsmäklare” samt ”mäklare”. I framställningen används 

även ordet ”försäkringstagare” i olika situationer. När begreppen ”näringsidkare”, ”kund”, 

”företag” eller ”företagskund” används, har dessa begrepp samma innebörd som ordet 

                                                 
14 Se till exempel 2 kap. 5-6 §§ FAL. 
15 Se källförteckningen i kapitel 8. 
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försäkringstagare i denna framställning. Det sistnämnda är av vikt för läsaren att vara 

informerad om, bland annat då försäkringsavtalslagen använder begreppet ”försäkringstagare”, 

medan begreppet ”kund” används i lag om försäkringsförmedling. När dessa begrepp behöver 

särskiljas, framgår detta tydligt i framställningen. Det är även skillnad mellan den som är 

försäkringstagare och den som är försäkrad. I denna framställning menas dock med begreppet 

försäkringstagare den situation då den som tecknar försäkringen är samma person som 

försäkringen gäller för.  

Med begreppet försäkringstagare och dess nämnda synonymer i denna framställning menas 

försäkringstagare som inte är konsumenter, om inget annat tydligt framgår i respektive del av 

denna framställning. Ordet konsument är det enda ord som i denna framställning används för 

att beskriva just en konsument enligt dess vedertagna ordalydelse. 

1.8 Disposition 

Framställningen är uppbyggd på en sammanhangsdisposition16 med inslag av tematisk 

disposition17. Första delen behandlar därför grundläggande reglering gällande 

informationsplikten, varefter en mer djupgående genomgång av reglerna presenteras under 

olika delteman. På detta sätt ämnas först att ge en översiktsbild över regleringen av 

informationsplikten, för att därefter konkretisera informationsplikten genom olika delfrågor. 

I kapitel två presenteras informationspliktens grundläggande regleringar enligt 

försäkringsavtalslagen och lag om försäkringsförmedling, för att ge läsaren en överblick av 

informationspliktens innebörd och omfattning i teorin. I kapitlet presenteras därför 

huvuddragen för informationsplikten och de regler som är intressanta för framställningens 

problemformuleringar.  Kapitel två kommer, med anledning av det sagda, inte att analyseras, 

utan där presenteras endast de regler som kommer ligga till grund för den fortsatta 

framställningen. 

I kapitel tre behandlas rollfördelningen av informationsansvaret mellan försäkringsgivare och 

försäkringsförmedlare. Där presenteras dels vilket ansvar som följer av FAL för 

försäkringsgivarna gällande informationspliktens, dels vilket ansvar som följer av LFF för 

försäkringsförmedlarna gällande informationsplikten. Därefter sker en genomgång av 

                                                 
16 En sammanhangsdisposition innebär att man delar upp materialet utifrån några principer som gör texten 

överskådlig och lättillgänglig. Det rör sig oftast om enkla grepp som att till exempel presentera bakgrund före 

åtgärd och helhet före detaljer. Se Jensen, Rylander, & Lindblom, Att skriva juridik: regler och råd, s. 24. 
17 En tematisk disposition innebär att man delar in ämnet i olika aspekter eller delteman och skriver ett avsnitt 

om varje sådant deltema. Se Jensen, Rylander, & Lindblom, Att skriva juridik: regler och råd, s. 26. 
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ansvarsfördelningen ur ett praktiskt perspektiv, där intervjuerna som genomförts ligger till 

grund för informationsunderlaget. Vidare görs en deskriptiv genomgång av vilka påföljdsregler 

som blir aktuella vid brister i informationsplikten och vad påföljderna kan komma att innebära. 

Kapitlet avslutas med en kortare analys. 

I kapitel fyra presenteras vilken teoretisk gränsdragning som kan behöva göras av 

försäkringsgivare eller försäkringsförmedlare för att urskilja försäkringstagares behov av 

information. Vidare anges hur denna behovsbedömning i praktiken genomförs. Kapitlet 

avslutas med en kortare analys. 

I det femte kapitlet behandlas vilken information som regelmässigt ska finnas med i förköps- 

respektive efterköpsinformation. I kapitlet beskrivs även vilken information som i realiteten 

återfinns i de olika aktörernas respektive förköps- och efterköpsinformation samt 

tillgängligheten av desamma. Kapitlet avslutas med en analys. 

I det sjätte kapitlet behandlas informationsplikten ur ett avtalsrättsligt perspektiv, vari en kortare 

genomgång av avtalsrättens grunder med fokus på avtalets ingående och vad som anses vara 

avtalsinnehåll presenteras. Därefter appliceras avtalsrättsliga principer på försäkringsavtalets 

innehåll och ingående. Detta görs i syfte att ge en avslutande analys av den allmänna 

avtalsrättens påverkan på försäkringsavtalet och om den allmänna avtalsrätten kan anses 

påverka förköpsinformationen och efterköpsinformationen, det vill säga om 

förköpsinformation eller efterköpsinformation kan anses vara avtalsinnehåll eller utgöra 

förutsättningar varigenom förutsättningsläran kan anses vara applicerbar på den informationen 

eller inte. 

I framställningens sjunde tillika avslutande kapitel presenteras avslutande reflektioner och 

slutsatser i syfte att besvara frågeställningarna som angivits i avsnitt 1.2. 

Framställningen är uppdelad i flertal delkapitel som behandlar skilda områden. Därav 

genomförs, utöver denna disposition, även en löpande disposition i framställningen. 
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2. Informationspliktens grundläggande regleringar 

2.1 Kort om informationspliktens historia och utveckling 

Den nya försäkringsavtalslagen trädde i kraft den 1 januari 2006. Dessförinnan reglerades 

informationsplikten i huvudsak genom konsumentförsäkringslagen (KFL) och dåvarande 

försäkringsavtalslagen (GFAL). Enligt KFL var försäkringsbolagen skyldiga att vid 

konsumentförsäkring lämna viss information. Innan en försäkring tecknades hade en 

konsument bland annat rätt att få besked om vad en försäkring omfattade och vad den kostade.18 

När en försäkring hade tecknats skulle försäkringsbolaget även enligt KFL skriftligen informera 

försäkringstagaren om sådana försäkringsvillkor som innebar viktigare begränsningar av 

försäkringens omfattning i förhållande till vad konsumenter i allmänhet har anledning att räkna 

med.19 Några motsvarande bestämmelser förekom inte i GFAL.20 Inför ikraftträdandet av 

nuvarande försäkringsavtalslag (FAL) diskuterades det i förarbetena huruvida 

försäkringsgivares informationsplikt skulle vara nödvändig även vid företagsförsäkring.21 Man 

ansåg att man inte kunde bortse från att behovet av information varierar betydligt mellan olika 

företag och att många mindre näringsidkare, till exempel sådana som är fysiska personer, i 

kunskapshänseende kan jämföras med konsumenter.22 I förarbetena framgick därför att 

information vid företagsförsäkring bara behöver lämnas om den av särskild anledning kan antas 

vara behövlig.23 Detta blev informationspliktens slutliga och nuvarande reglering gällande 

företagsförsäkring. Bestämmelsen återfinns i 8 kap. 1 § FAL, med dess hänvisning till 2 kap. 

1-7 §§ FAL. 

2.2 Försäkringsgivares informationsplikt 

2.2.1 Företagsförsäkring 

Informationsplikten försäkringsbolagen har gentemot sina försäkringstagare vid 

företagsförsäkring framgår som nämnts av 8 kap. 1 § FAL. Enligt nämnda lagrum ska 

försäkringsgivare vid företagsförsäkring lämna samma information till försäkringstagare som 

vid konsumentförsäkring, om det inte kan antas att kunden saknar behov av informationen. Om 

                                                 
18 5 § KFL. 
19 Prop. 2003/04:150, s. 144-145. 
20 Prop. 2003/04:150, s. 145. 
21 Prop. 2003/04:150, s. 207-208. 
22 Prop. 2003/04:150, s. 207. 
23 Prop. 2003/04:150, s. 206. 



16 

 

kunden dock kan antas vara i behov av information, gäller informationsreglerna i 2 kap. 1-7 §§ 

FAL. 

I 2 kap. 2 § FAL samt 2 kap. 4 § FAL regleras vilken information som ska lämnas innan en 

försäkring meddelas samt när ett försäkringsavtal träffats, det vill säga förköpsinformation samt 

efterköpsinformation. Förköpsinformation är den information som ska lämnas till 

försäkringstagaren (eller företrädare för denne, till exempel en mäklare) innan 

försäkringsavtalet ingås. Syftet med bestämmelsen är att kunden ska kunna bedöma dels om 

denne behöver försäkring, dels vilken försäkring som i så fall blir aktuell, dels vad försäkringen 

kostar och vilka risker den omfattar.24 I 2 kap. 2 § FAL framgår även att begränsningar av 

försäkringsskyddet tydligt ska framgå.  

Efterköpsinformation är den information som försäkringsgivare snarast efter avtalsslutet ska 

tillställa försäkringstagaren genom en skriftlig bekräftelse på avtalet.25 Bekräftelse i elektronisk 

form anses också uppfylla kravet på skriftlighet.26 Informationen som ska tillställas 

försäkringstagaren är bland annat vilka villkor som, med hänsyn till försäkringens beteckning 

eller övriga omständigheter, utgör en oväntad och väsentlig begränsning av 

försäkringsskyddet.27 Försäkringsbolaget ska även ge försäkringstagaren den information som 

stadgas i 2 kap. 4 § andra meningen p. 1-4 FAL, om den informationen inte lämnats redan i 

försäkringens förköpsinformation.28 Lämnas mindre information i förköpsinformationen, 

behöver mer information lämnas i efterköpsinformationen.29 

Informationsplikten är dock långt ifrån klarlagd och är beroende av förhållanden i det enskilda 

fallet, bland annat på den kunskap som försäkringstagaren har om försäkringar. Detta gäller 

enligt Bengtsson särskilt vid företagsförsäkring.30 

2.2.2 Konsumentförsäkring 

Informationskraven gentemot konsumenter har länge ansetts vara mer omfattande jämfört med 

informationskraven gentemot näringsidkare vid företagsförsäkring.31 I förarbetena till FAL 

nämndes bland annat att det inte fanns någon anledning att minska på informationskraven vid 

                                                 
24 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 217. 
25 Se 2 kap. 4 § FAL. 
26 Prop. 2003/04:150, s. 382.+ 
27 Se 2 kap. 4 § första meningen samt andra meningen 1 och 2 punkten FAL. 
28 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 220. 
29 Se 2 kap. 4 § FAL. 
30 Bengtsson, Om lagstiftning och annat: 22 uppsatser, s. 287. 
31 Exempelvis fanns inte några informationsregler gällande företagsförsäkring innan nuvarande FAL trädde 

ikraft. 
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konsumentförsäkringar vid införandet av nuvarande FAL, jämfört med vad som gällde när KFL 

var ikraft. Det betonades att konsumenter ofta saknade sakkunskap på försäkringsområdet, 

varför det inte fanns skäl att ändra det som anfördes vid tillkomsten av KFL avseende regler 

om information.32  

Reglerna om information vid konsumentförsäkring återfinns i 2 kap. FAL.  Den information 

som ska lämnas till konsumenten är densamma som vid företagsförsäkring, med skillnaden att 

försäkringsbolaget vid konsumentförsäkring ska ge information oavsett om konsumenten anses 

vara i behov av den eller inte. Har konsumenten tecknat en liknande försäkring tidigare, kan 

dock viss information utelämnas.33 

I 2 kap. 1 § FAL anges att försäkringsbolaget har ansvaret för att information lämnas till 

konsumenten. Det gäller även om uppgiften anförtros andra.34 Försäkringsbolaget anses dock, 

enligt förarbetena till FAL, ha fullgjort sin informationsskyldighet om informationen lämnas 

till en försäkringsförmedlare eller annan person med behörighet att ta emot informationen för 

försäkringstagarens eller kundens räkning.35 Vidare anges i förarbetena att förmedlare behöver 

ha en fullmakt med en sådan behörighet. Försäkringsbolaget kan enligt förarbetena i princip 

avstå från att lämna föreskriven information direkt till konsumenten i de fall konsumenten är 

företrädd av en förmedlare.36 Här spelar således fullmakten en viktig roll vad gäller 

försäkringsgivarens ansvar att lämna information till konsumenten eller inte. 

Vad gäller förköpsinformation respektive efterköpsinformation ska försäkringsbolagen lämna 

sådan information till konsumenten enligt 2 kap. 2 § samt 4 § FAL. 

2.3 Försäkringsförmedlares informationsplikt 

2.3.1 Inledning 

Försäkringsförmedlares verksamhet regleras i lag (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF). 

Av 1 kap. 1 § LFF framgår vad som avses med försäkringsförmedling och att föremålet för 

förmedlingen är försäkringsavtal.37 Informationsplikten för försäkringsförmedlare återfinns i 6 

kap. LFF. Innan ett försäkringsavtal ingås genom en försäkringsförmedlare, är 

försäkringsförmedlaren skyldig att lämna viss information till försäkringstagaren enligt vad 

                                                 
32 Prop. 2003/04:150, s. 146. 
33 Exempelvis viss förköpsinformation, se Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2010, s. 217. 
34 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 215. 
35 Prop. 2003/04:150, s. 379. 
36 Prop. 2003/04:150, s. 379. 
37 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 36-39. 
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som stadgas i 6 kap. 1-2 §§ LFF. I nämnda paragrafer återfinns en skyldighet för 

försäkringsförmedlaren att ge försäkringstagaren information om bland annat 

försäkringsförmedlaren och om priset för försäkringsförmedlingen. Försäkringsförmedlaren 

ska även ge information om förmedlaren ger råd på grundval av en opartisk analys, om 

förmedlaren åtagit sig att förmedla försäkringar uteslutande för ett eller flera försäkringsbolags 

räkning, eller om förmedlaren förmedlar försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag i annat 

fall än de två nyss nämnda fallen.38 Den senast nämnda bestämmelsen är mycket viktig ur ett 

kundsskyddsperspektiv.39  

Vidare ska informationen lämnas till kunden i en handling eller i någon annan läsbar och 

varaktig form som är tillgänglig för kunden samt vara klar och begriplig.40 Informationsplikten 

enligt 6 kap. 1-3 §§ LFF avser således grundläggande bestämmelser om på vilka sätt kunden 

ska få information från försäkringsförmedlaren samt vilken information som ska lämnas om 

själva försäkringsförmedlingen. Här kan även nämnas att det i förarbetena till LFF talas om 

”kundskydd” och inte om ”konsumentskydd”.41 Lagen är med andra ord inte avsedd att endast 

skydda konsumenter.42 

Försäkringsförmedlare är enligt 6 kap. 5 § LFF skyldig att vidarebefordra information om 

försäkringsavtalet från försäkringsbolagen till kunderna. Informationen som ska 

vidarebefordras är dock endast den information som försäkringsbolagen är skyldiga att lämna 

till försäkringstagare enligt FAL. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 2.3.3 nedan. 

2.3.2 Olika typer av försäkringsförmedlare 

En försäkringsförmedlare är en typ av mellanman som agerar på uppdrag av en annan fysisk 

eller juridisk persons räkning. Ofta handlar försäkringsförmedlarens roll om att företräda 

försäkringstagaren och förhandla om olika försäkringslösningar med försäkringsgivaren, men 

förmedlarens yrke är väldigt brett och är inte helt lätt att definiera.43 Förmedlarens 

arbetsuppgifter och uppdragsomfattning kan nämligen variera betydligt från förmedlare till 

förmedlare. Exempelvis kan förmedlarens roll innefatta att ordna försäkringslösningar till en 

                                                 
38 Se 6 kap. 2 § LFF. 
39 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 197. 
40 Se 6 kap. 3 § LFF. 
41 Se till exempel Prop. 2004/05:133, s. 40, s. 73, s. 85 samt s. 108. 
42 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 37. 
43 van der Sluijs, Professionsansvarsförsäkring: avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law, s. 

132. 
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specifik bransch, att endast arbeta med livförsäkringar eller att erbjuda befintliga 

skadeförsäkringar från flera olika försäkringsbolag. 

Försäkringsförmedlare kan både vara juridiska och fysiska personer. De förmedlare som 

omfattas av LFF:s regler är samtliga förmedlare som yrkesmässigt utövar någon del av sådan 

verksamhet som anges i 1 kap. 1 § LFF, vilket innebär att reglerna i princip träffar alla typer av 

förmedlare: från fristående och oberoende förmedlare till agenter och ombud som är knutna till 

ett samarbete med ett eller flera försäkringsbolag.44  

I det följande kommer två olika typer av försäkringsförmedlare att presenteras översiktligt: den 

anknutna försäkringsförmedlaren och den oberoende försäkringsförmedlaren. 

2.3.2.1 Anknuten försäkringsförmedlare 

En anknuten förmedlare är en förmedlare som förmedlar försäkringar enligt avtal med en eller 

flera försäkringsgivare. Systemet med anknutna försäkringsförmedlare i LFF bygger på 

frivillighet.45 Det betyder att det måste finnas ett försäkringsbolag som är villigt att ta på sig ett 

särskilt ansvar för förmedlaren, vilket innebär dels att sköta kontrollerna vid registreringen av 

den anknutna förmedlaren, dels att ta på sig ett särskilt ansvar för skador som eventuellt orsakas 

av förmedlaren.46 Vad gäller anknutna försäkringsförmedlare ligger således ansvaret kvar hos 

försäkringsbolaget vad gäller ren förmögenhetsskada som den anknutne 

försäkringsförmedlaren eventuellt orsakar på sätt som föreskrivs i 5 kap. 4 § LFF, det vill säga 

om förmedlaren inte tar tillvara kundens intressen eller i övrigt inte följer god 

försäkringsförmedlingssed. Försäkringsbolaget har även ansvaret att det finns en 

ansvarsförsäkring som täcker försäkringsförmedlingen via den anknutna 

försäkringsförmedlaren. När det gäller anknutna försäkringsförmedlare behöver inte heller 

dessa ha tillstånd att bedriva förmedlarverksamhet av Finansinspektionen, utan det är upp till 

försäkringsbolaget att tillse att förmedlaren uppfyller alla villkor som krävs för att tillstånd ska 

kunna ges samt att försäkringsbolaget lämnar en försäkran härom.47 

Om försäkringsförmedlaren inte anses anknuten enligt nämnda regler, anses förmedlaren vara 

en oberoende försäkringsförmedlare. Vad som menas med att en försäkringsförmedlare är 

oberoende presenteras i det följande. 

                                                 
44 Riese, Försäkringsförmedling, s. 20. 
45 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 65. 
46 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 66. 
47 Riese, Försäkringsförmedling, s. 27. 
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2.3.2.2 Oberoende försäkringsförmedlare 

Oberoende försäkringsförmedlare är en förmedlare som ska ge en opartisk analys av 

försäkringsavtal från ett eller flera försäkringsbolag.48 Det återges dock ingen definition av 

begreppet oberoende försäkringsförmedlare i LFF. LFF anger däremot en avgränsning mot 

anknutna försäkringsförmedlare i 5 kap. 4 § samt 6 kap. 2 § första punkten LFF, vilka stadgar 

att försäkringsförmedlaren ska informera kunden om förmedlaren lämnar råd från en opartisk 

analys eller inte. En oberoende förmedlare behöver även ha ett eget tillstånd från 

Finansinspektionen för att bedriva sin verksamhet samt teckna en egen obligatorisk 

ansvarsförsäkring. Den opartiskhet en oberoende försäkringsförmedlare bör ha verkar dock, 

enligt Riese, inte innebära att förmedlaren är förhindrad att ingå överenskommelser med 

försäkringsgivare om att förmedla deras försäkringar.49 

Varken LFF eller kommentarerna i förarbetena till LFF anger några specifika hinder för att 

oberoende förmedlare får ingå sådana överenskommelser. Det betyder att 

försäkringsförmedlare som inte är anknutna förmedlare, fortfarande kan ha avtal med en eller 

flera olika försäkringsgivare. Dock är det inte gentemot försäkringsgivaren som den oberoende 

förmedlare ska vara just oberoende, utan förmedlaren ska vara oberoende i förhållande till de 

olika försäkringslösningar som förmedlaren erbjuder sina kunder. Enligt Riese kan en 

oberoende förmedlare ha överenskommelser med en eller flera olika försäkringsgivare utan att 

för den sakens skull anses vara anknuten, så länge verksamheten fortsätter att bedrivas enligt 

Finansinspektionens tillstånd under ett självständigt ansvar med en egen obligatorisk 

ansvarsförsäkring.50 Det finns även situationer där en och samma förmedlare kan arbeta både 

som oberoende och som anknuten försäkringsförmedlare. Det förutsätter dock att 

verksamheterna är klart åtskilda.51  

2.3.3 Skyldighet att vidarebefordra information 

Enligt 6 kap. 5 § LFF ska försäkringsförmedlaren till kunden vidarebefordra sådan information 

om försäkringsavtalet som ett försäkringsföretag är skyldigt att lämna till en försäkringstagare. 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att försäkringstagaren får tillgång till information 

även i de fall någon av parterna, det vill säga försäkringsgivaren eller försäkringstagaren, anlitat 

en försäkringsförmedlare.52 Den information som ska lämnas är först och främst den 

                                                 
48 Riese, Försäkringsförmedling, s. 25. 
49 Riese, Försäkringsförmedling, s. 26. 
50 Riese, Försäkringsförmedling, s. 26. 
51 Riese, Försäkringsförmedling, s. 27. 
52 Prop. 2004/05:133, s. 88. 
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information som ett försäkringsbolag är skyldigt att lämna till kunden enligt de tvingande 

reglerna i FAL,53 vilket betyder att både förköpsinformation och efterköpsinformation därför är 

inkluderat.54 Vidare är även information som försäkringsföretag är skyldiga att lämna till 

försäkringstagaren enligt myndighetsföreskrifter en del av informationsplikten.55 

I 6 kap. 5 § LFF används ordet ”vidarebefordra”. Det innebär dels att regeln endast träffar sådan 

information som försäkringsgivaren lämnat till förmedlaren, dels att försäkringsförmedlaren 

inte får bearbeta eller förändra försäkringsgivarens informationsmaterial. Det förstnämnda 

betyder att försäkringsförmedlaren inte har någon skyldighet att på egen hand söka efter 

information som försäkringsgivaren är skyldig att lämna, utan för försäkringsförmedlarens del 

räcker det att vidarebefordra den information som försäkringsgivaren har lämnat. Det andra 

innebär att försäkringsförmedlaren på ett tydligt sätt ska informera kunden om informationen 

kommer från försäkringsförmedlaren eller från försäkringsgivaren.56  

Svenska försäkringsmäklares förening, numera Svenska försäkringsförmedlares förening 

(Sfm), fick innan LFF:s ikraftträdande tillfälle att yttra sig över Ds 2004:10, 

Försäkringsförmedling. Sfm önskade då ett klargörande beträffande skyldigheten som åläggs 

försäkringsförmedlaren att vidarebefordra information enligt 6 kap. 5 § LFF. Frågor som 

anfördes var bland annat vad som gäller dels om förmedlaren inte erhållit fullständig 

information från försäkringsgivaren, dels om försäkringsgivaren endast tillhandahåller 

information via internet, dels om förmedlaren ansvarar fullt ut om viss information från 

försäkringsgivaren är felaktig eller saknas, dels om förmedlaren kommer att anses ansvarig i de 

fall förmedlaren bort inse att viss information från försäkringsgivaren varit felaktig eller 

saknats.57 I förarbetena till LFF diskuterades dessa frågor inte vidare utförligt. Det angavs att 

regeln om vidarebefordran endast träffar sådan information som försäkringsgivaren faktiskt 

lämnat. Vidare konstaterades att förmedlaren kunde anses ha en skyldighet att förklara, 

förtydliga eller komplettera försäkringsgivarens information på grund av kravet på god 

försäkringsförmedlingssed, men att detta var en annan sak.58 

                                                 
53 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 205. 
54 Även annan information ska vidarebefordras. Syftet med uppsatsen är dock, som framgår av avsnitt 1.3 ovan, 

att främst undersöka informationsplikten vid förköpsinformation och efterköpsinformation. Därför behandlas 

exempelvis inte informationsplikt vid förnyelse av försäkringsvillkor. 
55 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 205. 
56 Prop. 2004/05:133, s. 89. 
57 Remiss angående Försäkringsförmedling (Ds 2004:10), Svenska försäkringsmäklares förening, 2004-09-13. 
58 Prop. 2004/05:133, s. 89. 
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Vad som nu sagts angående ordet ”vidarebefordra” behöver med andra ord hållas isär något 

från försäkringsförmedlares krav på god försäkringsförmedlingssed. Vad som menas med god 

försäkringsförmedlingssed, och vilket ansvar som god försäkringsförmedlingssed innebär för 

försäkringsförmedlaren, presenteras nedan. 

2.3.4 God försäkringsförmedlingssed 

2.3.4.1 Inledning 

Enligt 5 kap. 4 § LFF är försäkringsförmedlaren skyldig att ta till vara kundens intresse, anpassa 

sin rådgivning efter kundens önskemål och behov samt rekommendera lösningar som är 

lämpliga för kunden. Genom kravet på god försäkringsförmedlingssed kan alltså följa en 

skyldighet för försäkringsförmedlaren att förklara, förtydliga eller komplettera 

försäkringsgivarens information.59 Här kan observeras att ordet ”kund” används i lagtexten och 

inte ordet ”konsument”. Vad avser försäkringsförmedlarens skyldighet att ta tillvara kundens 

intresse spelar inte bara försäkringsförmedlarens informationsplikt in. Kunden, särskilt när 

denne är ett större företag, har som sagt ofta en större kompetens än mindre företag och kan 

därför förväntas veta mer om sitt eget behov av försäkring. Vid valet av försäkringslösning 

borde därför större företags egen kunskap och önskemål om försäkringen spela en stor roll, 

varför försäkringsförmedlaren behöver anpassa sin förmedling enligt kundens information.60 

Försäkringsförmedlaren har även en avrådningsplikt enligt 5 kap. 4 § tredje stycket LFF, dock 

gäller avrådningsplikten endast när råd ges till en konsument.61  

Vad som menas med god försäkringsförmedlingssed framgår inte fullt ut av lagen. Enligt 

förarbetena till LFF är god sed ett dynamiskt begrepp som ändras över tiden, varför innebörden 

bland annat beror på branschpraxis, branschorganens riktlinjer och rekommendationer samt 

avgöranden i Finansinspektionen och domstolar.62 För yrkesutövarna, i det här fallet 

försäkringsförmedlarna, kan det ibland vara besvärligt att hålla sig uppdaterad om vad som är 

god försäkringsförmedlingssed vid varje aktuellt tillfälle.63 Innan begreppet god 

försäkringsförmedlingssed tillkom användes begreppet god försäkringsmäklarsed (med 

koppling till dåvarande försäkringsmäklarlag). Begreppet god försäkringsmäklarsed 

                                                 
59 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 204. 
60 Riese, Försäkringsförmedling, s. 40. 
61 5 kap. 4 § tredje stycket LFF uttrycker detta genom att ordet ”kund” där definieras som en fysisk person som 

handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. 
62 Prop. 2004/05:133, s. 99. 
63 van der Sluijs, Professionsansvarsförsäkring: avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law, s. 

209. 
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förtydligades genom allmänna råd från Finansinspektionen.64 Dessa allmänna råd upphävdes 

dock den 1 juli 2005 genom Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

försäkringsförmedling (FFFS 2005:11). I föreskrifterna återfinns inga liknande anvisningar 

angående vad som ska anses vara god försäkringsförmedlingssed jämfört med de tidigare 

gällande allmänna råden. I förarbetena till LFF markerades dock att det inte fanns någon 

anledning att frångå vad som gällde tidigare för försäkringsmäklare och för andra jämförbara 

yrkesutövare.65 Av den anledningen bör fortfarande Finansinspektionens gamla föreskrifter 

(FFFS 1995:52) kunna tjäna som riktlinjer vid bedömningen av vad som menas med god 

försäkringsförmedlingssed.66 Finansinspektionen har ännu inte utgivit några nya allmänna råd 

om vad som menas med god försäkringsförmedlingssed. 

Våren 2012 startades licensieringsbolaget InsureSec AB av Sfm i samverkan med de ledande 

försäkringsbolagen i Sverige.67 Syftet med InsureSec AB är att öka konsumentskyddet och 

transparensen inom försäkringsförmedlarbranschen samt att erbjuda licensiering av 

försäkringsförmedlare.68 Av InsureSecs hemsida återfinns även information om 

Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd (Disciplinnämnden). Disciplinnämnden 

ska verka för god försäkringsförmedlingssed genom uttalanden, förhandsbesked och 

ställningstaganden.69 Disciplinnämndens första uttalande om god förmedlarsed publicerades 

2014-01-24.70 Av uttalandet framgick att en förmedlare inte kunde friskriva sig från sitt 

rådgivningsansvar gentemot kunden, varför förmedlarens agerande stred mot god 

försäkringsförmedlingssed. Om detta uttalande kan tillmätas en normativ status i form av soft 

law är dock inte helt klarlagt. För mer information angående soft law inom bland annat 

försäkringsförmedlingsbranschen, får hänvisning göras till Jessika van der Sluijs och hennes 

bok om Professionsansvarsförsäkring.71 

Om försäkringsförmedlaren inte följer god försäkringsförmedlingssed enligt 5 kap. 4 § LFF när 

denne utför sitt uppdrag, kan det innebära att förmedlaren blir skadeståndsrättsligt ansvarig 

enligt 5 kap. 7 § LFF. Att veta vad god försäkringsförmedlingssed faktiskt innebär för 

förmedlaren är därför av stor vikt när denne utövar sin dagliga verksamhet, för att på så sätt 

                                                 
64 Se FFFS 1995:52. 
65 Prop. 2004/05:133, s. 98. 
66 Riese, Försäkringsförmedling, s. 37-38. 
67 Se aktuell pressrelease av Sfm per 2012-02-10: http://www.bwz.se/sfm/UserFiles/Files/250_Pressrelease.pdf. 
68 Se InsureSec AB:s hemsida, www.insuresec.se. 
69 http://www.insuresec.se/namnd. 
70 Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd, Dnr 2013:1, Uttalande 2014:1. 
71 van der Sluijs, Professionsansvarsförsäkring: avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law. Se 

särskilt bokens kapitel 2. 
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minska risken för eventuella skadeståndsanspråk. Försäkringsförmedlaren har, i sin roll som 

mellanman, ett ansvar vid sitt yrkesutövande inte bara gentemot försäkringstagaren, utan även 

gentemot försäkringsgivaren. Det nyss sagda kommenteras nedan i de två närmast följande 

delavsnitten. 

2.3.4.2 Försäkringsförmedlarens ansvar gentemot kunden enligt god 

försäkringsförmedlingssed 

LFF ställer upp en rad olika regler som försäkringsförmedlaren behöver iaktta i sin 

yrkesverksamhet när denne företräder en kund. Förmedlarens ansvar gentemot kunden är 

relativt långtgående. Tidigare har exempelvis nämnts ansvaret att ge kunden information om 

vilken ställning försäkringsförmedlaren har i förhållande till de försäkringsbolag som erbjuder 

försäkringslösningarna förmedlaren tillhandahåller, vad priset för förmedlingen är samt att 

förmedlaren tydligt ska ange om informationen härstammar från försäkringsbolaget eller från 

försäkringsförmedlaren. Vidare har förmedlaren ett ansvar att vidarebefordra information från 

försäkringsgivaren samt, enligt den goda försäkringsförmedlingsseden, eventuellt komplettera 

eller förtydliga den informationen.  

Förmedlaren har således ett stort ansvar att utreda kundens försäkringsbehov innan den aktuella 

försäkringslösningen väljs, för att på så sätt kunna tillvarata kundens intressen och föreslå 

lämpliga lösningar.72 I 1 kap. 6 § i Finansinspektionens allmänna råd om försäkringsmäklarsed 

anges, att föreslå lämpliga lösningar innebär att försäkringsmäklaren med iakttagande av 

kundens bästa ska presentera försäkringslösningar som bäst svarar mot kundens behov. Det 

innebär att kundens behov är det som ligger till grund för vilka försäkringslösningar 

försäkringsförmedlaren bör föreslå. 

Förmedlarens ansvar gentemot kunden enligt god försäkringsförmedlingssed har även 

aktualiserats i Hovrätten för Västra Sverige i mål T 2456-1373 (fortsättningsvis kallat Flytande 

lager-fallet). I det aktuella fallet hade ett företag anlitat en försäkringsförmedlare för att få ett 

likvärdigt försäkringsskydd som företaget tidigare haft, men till en lägre kostnad. 

Försäkringsförmedlaren hittade en sådan försäkringslösning, dock med skillnaden att villkoret 

”flytande lager” inte fanns med i den nya försäkringen. Den skillnaden informerade 

försäkringsförmedlaren inte företaget om. När den nya försäkringen var i kraft utbröt en brand 

i en av företagets lagerlokaler. HovR konstaterade att försäkringsförmedlaren borde ha insett 

                                                 
72 Riese, Försäkringsförmedling, s. 40. 
73 Publicerad 18 november 2014. 
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att den nya försäkringen inte hade ett likvärdigt skydd som den föregående försäkringen, 

eftersom den nya försäkringen inte innehöll villkoret ”flytande lager”. HovR ansåg därför att 

försäkringsförmedlaren, genom sin underlåtenhet att informera företaget om den aktuella 

förändringen i den nya försäkringen, åsidosatt sina skyldigheter att ge företaget de upplysningar 

som mäklaruppdraget förutsatte. Försäkringsförmedlaren ansågs därför oaktsamt ha åsidosatt 

sina skyldigheter enligt lag om försäkringsförmedling, det vill säga att inte iaktta god 

försäkringsförmedlingssed enligt 5 kap. 4 § LFF. 

2.3.4.3 Försäkringsförmedlarens ansvar gentemot försäkringsgivaren enligt god 

försäkringsförmedlingssed 

God försäkringsförmedlingssed gäller numera även i försäkringsförmedlarens förhållande till 

försäkringsgivaren. Det framgår bland annat av ett relativt nytt fall, nämligen NJA 2013 s. 1121. 

En försäkringsförmedlare hade tillgodogjort sig förskottsprovision från försäkringstagaren i 

strid med uppdragsavtalet med försäkringsgivaren. Frågan var därför om förmedlaren på grund 

av detta agerat i strid mot god försäkringsförmedlingssed och därmed blivit skadeståndsskyldig 

gentemot försäkringsgivaren. TR diskuterade vad ordet ”kund” i LFF egentligen betyder och 

konstaterade efter en genomgång av på förarbetena till FML, förarbetena till LFF samt doktrin, 

att med ordet kund i lagtexten avses ”försäkringsförmedlarens uppdragsgivare eller den fysiska 

eller juridiska person i förhållande till vilken förmedlingstjänsten tillhandahålls.” TR 

konstaterade att det därför tydligt framgick att 5 kap. 4 § LFF (god försäkringsförmedlingssed) 

inte är tillämplig vid förmedlarens agerande gentemot försäkringsgivaren. HovR fastställde 

sedan Tingsrättens dom.  

I betänkandet i HD, som HD sedan fastställde, ändrades dock tidigare instansers domar. HD 

menade att försäkringsförmedlaren gentemot sin uppdragsgivare är ”underkastad 

kontraktsrättsliga skadeståndsprinciper, vilket innebär att förmedlaren blir skyldig att ersätta 

ren förmögenhetsskada som han har orsakat uppdragsgivaren genom oaktsamhet”. HD anförde 

vidare, att ”i utomkontraktuella förhållanden är emellertid ansvaret för ren förmögenhetsskada 

som princip inskränkt till brottsliga förfaranden enligt 2 kap. 2 § SkL”. Om det inte kan anses 

finnas något avtalsförhållande mellan försäkringsgivaren och försäkringsförmedlaren, menade 

HD att förmedlarens skadeståndsansvar gentemot försäkringsgivaren skulle bli mycket 

begränsat. Därefter påpekade HD att det samtidigt kan sägas att försäkringsförmedlare ”i 

väsentlig grad kan uppträda som en förtroendeman för båda parter i försäkringsavtalet, vilket 

talar för att förmedlaren bör ha samma ansvar för ren förmögenhetsskada i förhållande till 
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dem båda”.74 Försäkringsförmedlare har därmed ett utvidgat ansvar jämfört med vad som i 

vissa fall gäller enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Försäkringsförmedlaren ansågs ha 

brutit mot god försäkringsförmedlingssed och blev ansvarig för ren förmögenhetsskada 

gentemot försäkringsgivaren. Domen innebär att försäkringsförmedlaren, i sin roll som 

mellanman och förtroendeman, ska bära ett ansvar för ren förmögenhetsskada i förhållande till 

försäkringsavtalets båda parter, det vill säga även försäkringsgivaren. 

Rättsfallet och försäkringsförmedlarens utvidgade ansvar har bland annat diskuterats av 

Antonia Krzymowska i en artikel i Juridisk Tidskrift.75 I artikeln ställer Krzymowska 

försäkringsförmedlarens avtalskonstruktion i relation till andra avtalskonstruktioner för andra 

typer av mellanmän. Krzymowska konstaterar bland annat att försäkringsförmedlarens 

uppdragskonstruktion kan benämnas som unik, exempelvis med en jämförelse med 

fastighetsmäklares uppdragskonstruktion.76 Hon menar även att konsekvensen av 

försäkringsförmedlarens skyldighet att iaktta god försäkringsförmedlingssed gentemot sin 

uppdragsgivares motpart innebär, att förmedlarens förhållande till försäkringsgivaren i 

skadeståndshänseende kan likställas med ett kontraktsförhållande.77 

Rättsfallet har även analyserats ur ett strukturellt och hermeneutiskt perspektiv av Håkan 

Andersson,78 som i sin analys diskuterar god försäkringsförmedlingssed enligt 5 kap 4 § LFF i 

en större helhet. Enligt Anderssons analys skulle man eventuellt kunna läsa 5 kap. 4 § första 

stycket LFF ”såsom två innehållande – förvisso besläktade – budskap där det första (om 

iakttagande av god försäkringsförmedlingssed) avser skyldigheter mot flera olika berörda 

parter, medan det andra (om tillbörlig omsorg) just berör den i paragrafens senare led 

omnämnda kunden”.79 En sådan tolkning av lagtexten kan enligt Andersson möjligen vara det 

som påverkat HD:s resonemang vid bedömningen av att försäkringsförmedlarens plikt att iaktta 

god försäkringsmedlingssed även återfinns i förhållandet gentemot försäkringsgivaren. Klart är 

dock, i och med denna dom, att god försäkringsförmedlingssed enligt 5 kap. 4 § första stycket 

LFF har utvidgats till att innefatta ett ansvar även gentemot försäkringsgivaren. 

                                                 
74 Citeringarna i stycket är hämtade från betänkandet i HD:s dom, p. 13-14. 
75 Juridisk Tidskrift, 2014/15, Nr. 2, s. 419. 
76 Juridisk Tidskrift, 2014/15, Nr. 2, s. 425. 
77 Juridisk Tidskrift, 2014/15, Nr. 2, s. 426. 
78 Andersson, Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (I) – den goda försäkringsförmedlingssedens 

skyddsändamål, InfoTorg, publicerad 23 juni 2014. 
79 Andersson, Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (I) – den goda försäkringsförmedlingssedens 

skyddsändamål. 
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3. Rollfördelningen av informationsansvaret 

3.1 Inledning 

Under detta kapitel behandlas hur rollfördelningen av informationsansvaret ser ut mellan 

försäkringsgivare och försäkringsförmedlare i deras förhållande till försäkringstagare. 

Försäkringsbolags informationsplikt regleras i FAL medan försäkringsförmedlares 

informationsplikt regleras i LFF, vilket innebär att det finns vissa gränsdragningsproblem vem 

av dem som har ansvaret att informationen når kunden. Dessa gränsdragningsproblem kommer 

att belysas ur ett teoretiskt perspektiv under avsnitt 3.2 nedan. Under avsnitt 3.3 kommer sedan 

det praktiska perspektivet på rollfördelningen av informationsansvaret att presenteras, det vill 

säga hur praktiker inom försäkringsbranschen själva ser på sitt eget informationsansvar. Under 

avsnitt 3.4 sker en presentation över vilka påföljder som återfinns om någon av 

försäkringsgivaren eller försäkringsförmedlaren brister i sin informationsplikt. 

3.2 Rollfördelningen i teorin 

Som nämnts tidigare har försäkringsgivaren enligt 8 kap. 1 § FAL ett ansvar att lämna 

förköpsinformation och efterköpsinformation vid företagsförsäkringar, så länge det inte kan 

antas att kunden saknar behov av informationen. Försäkringsförmedlarens ansvar gällande 

denna information framgår av 6 kap. 5 § LFF, där det klargörs att försäkringsförmedlaren 

ansvarar för att kunden ska få den information om försäkringsavtalet som en försäkringsgivare 

är skyldig att lämna i de fall försäkringsförmedlaren företräder en försäkringstagare.80 Det är 

med andra ord två skilda lagar som reglerar informationsansvaret för försäkringsgivare 

respektive försäkringsförmedlare; informationsansvaret för försäkringsgivare regleras i FAL, 

medan informationsansvaret för försäkringsförmedlare regleras i LFF.  

Som Eva Wågberg påpekat i en artikel i NFT,81 finns inga tydliga kopplingar mellan FAL och 

LFF. En koppling mellan lagarna framgår dock indirekt av 6 kap. 5 § LFF, som beskriver 

förmedlarens ansvar att vidarebefordra sådan information som försäkringsgivaren är skyldig att 

lämna till försäkringstagaren. Här åsyftas i första hand de tvingande 

informationsbestämmelserna i respektive avsnitt i FAL.82 Om exempelvis en näringsidkare, 

tillika försäkringstagare, kan anses vara i behov av information genom försäkringsgivarens 

egen bedömning enligt 8 kap. 1 § FAL, ska försäkringsförmedlaren vidarebefordra den 

                                                 
80 Prop. 2004/05:133, s. 158. 
81 NFT 1/2008, s. 63-64. 
82 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 205. 
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informationen till försäkringstagaren enligt 6 kap. 5 § LFF. Det är dock inte lika tydligt hur 

ansvaret för informationsgivandet regleras om försäkringsgivaren gör bedömningen att 

informationen inte behöver lämnas. Försäkringsförmedlaren är ju som nämnts inte tvingad att 

själv söka efter information, utan behöver endast vidarebefordra den information som 

förmedlaren faktiskt får av försäkringsgivaren. Försäkringsförmedlaren kan dock enligt god 

försäkringsförmedlingssed behöva komplettera information, för att försäkringstagaren ska 

kunna tillgodogöra sig informationen på ett bra sätt samt förstå försäkringens innebörd och 

omfattning. Bland annat den situationen innebär, enligt Eva Wågberg, att det finns en risk för 

”glapp” i informationsskyldigheten mellan försäkringsgivaren och försäkringsförmedlaren.83 

I förarbetena till FAL noterades, att i den situation då försäkringstagaren företräds av en 

försäkringsmäklare krävs särskild hänsyn vad gäller försäkringsmäklarens ansvar för att 

information lämnas. Det nämns bland annat att försäkringsförmedlaren i sådana situationer ska 

ta över informationsplikten vad gäller både förköpsinformation och efterköpsinformation, som 

i annat fall ligger på försäkringsbolaget. Det gäller oavsett om försäkringen är en 

konsumentförsäkring eller en företagsförsäkring.84 Förutsättningen för att 

försäkringsförmedlaren ska ta över ansvaret är enligt förarbetena att denne har erhållit en 

fullmakt som ger förmedlaren den behörighet som krävs för att få ta emot information å 

försäkringstagarens vägnar. Om fullmakt inte finns, föreskrivs vidare att informationsplikten 

bör ligga kvar på försäkringsbolaget.85  

Att försäkringsförmedlaren behöver iaktta god försäkringsförmedlingssed vid utförandet av sitt 

uppdrag innebär enligt Tom Riese, som hänvisar till prop. 2004/05:133, att förmedlaren har ett 

ansvar att på egen hand ge tillräcklig information till försäkringstagaren om försäkringsgivaren 

på något sätt brister i sin information.86 HD har i rättsfallet NJA 1992 s. 782 (Södertäljefallet) 

behandlat vilket informationsansvar som en försäkringsförmedlare har gentemot en 

försäkringstagare. Fallet gällde en premiebetalning som inte betalats i tid, vilket ledde till att 

försäkringsgivarens ansvar hade upphört när en brand utbröt i försäkringstagarens 

hotellbyggnad. Försäkringstagaren hade dessförinnan anlitat en försäkringsmäklare för att 

hjälpa till med den aktuella försäkringslösningen. Försäkringsgivaren hade enligt HD haft 

uppenbara brister i sin information angående tiden för premiebetalningen vid 

                                                 
83 NFT 1/2008, s. 64. 
84 Prop. 2003/04:150, 154-156. 
85 Prop. 2003/04:150, s. 156. 
86 Riese, Försäkringsförmedling, s. 59. 
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premieaviseringen. Tiden för premiebetalningen hade inte uppmärksammats av 

försäkringsmäklaren, varför mäklaren inte heller informerat försäkringstagaren om detta. Vad 

gäller informationsansvaret ansåg HD att bristerna i försäkringsgivarens information saknade 

betydelse för försäkringsmäklarens ansvar, eftersom mäklaren borde ha haft klart för sig vad 

det aktuella premievillkoret innebar. Försäkringsmäklarens vetskap om bristen i 

försäkringsgivarens information innebar att mäklaren ansågs ansvarig, trots att bristen återfanns 

i försäkringsgivarens information. HD ansåg att mäklarens vetskap fick ”tillräknas 

försäkringstagaren i dennes mellanhavanden med försäkringsbolaget”. Riese är av 

uppfattningen att HD:s bakomliggande tanke troligtvis var att mäklaren, med sitt 

expertkunnande, får ta på sig ansvaret för att ”reparera” brister i försäkringsbolagets 

information.87  

Enligt Riese har försäkringsförmedlaren med andra ord ett eget ansvar för att säkerställa att 

försäkringsgivarens informationsskyldighet fullgörs på ett riktigt sätt.88 Den uppfattning att 

försäkringsgivares informationsansvar kan begränsas på detta sätt som Riese beskriver, delas 

dock inte helt och hållet av Eva Wågberg. I hennes tidigare nämnda artikel i NFT diskuterade 

hon just denna risk för att försäkringsgivarens informationsansvar kan begränsas i och med nu 

gällande regler enligt FAL och LFF.89 Wågberg menade att genom en bokstavstolkning av 6 

kap. 5 § LFF, speciellt genom att lagstiftaren valt att använda just ordet ”vidarebefordra”, bör 

försäkringsförmedlarens ansvar inte sträcka sig längre än att endast vidarebefordra den 

information som försäkringsgivaren faktiskt har lämnat.90 Det stämmer även överens med den 

diskussion som skett i förarbetena till LFF.  

Det som enligt Wågberg blir problematiskt är den skyldighet försäkringsförmedlaren har att 

även iaktta god försäkringsförmedlingssed enligt 5 kap. 4 § LFF, utöver skyldigheten att 

vidarebefordra information enligt 6 kap. 5 § LFF. Wågberg menade, att en 

försäkringsförmedlares skyldighet att komplettera eller förtydliga information inte kan anses 

innebära att försäkringsgivarens informationsplikt helt faller bort.91 Försäkringsförmedlarens 

skyldighet att iaktta god försäkringsförmedlingssed kan enligt Wågberg innebära att 

försäkringsförmedlarens ansvar enligt LFF utvidgas, samtidigt som försäkringsgivarens 

informationsplikt enligt FAL kan begränsas. Wågberg skriver i sin artikel i NFT att 

                                                 
87 Riese, Försäkringsförmedling, s. 59-60. 
88 Riese, Försäkringsförmedling, s. 60. 
89 NFT 1/2008, s. 63-70. 
90 NFT 1/2008, s. 65. 
91 NFT 1/2008, s. 65. 
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”förmedlarens expertkunnande får vara den länk som gör de båda parternas 

informationsskyldighet likvärdigt med försäkringsgivarens ursprungliga ansvar, men endast i 

det arbete som det innebär för förmedlaren att komplettera och säkerställa 

försäkringsskyddet”.92 En slutsats, som Riese menar skulle kunna dras av Södertäljefallet, är att 

försäkringstagaren har möjlighet att vara mindre noggrann med att själv sätta sig in i villkor 

och sina skyldigheter i de fall försäkringstagaren anlitat en försäkringsförmedlare.93 

Försäkringsförmedlarens informationsansvar är därför relativt långtgående. 

Att försäkringsförmedlaren har en plikt att vidarebefordra information från försäkringsgivaren 

enligt 6 kap. 5 § LFF behöver nödvändigtvis inte innebära att informationsansvaret alltid åligger 

förmedlaren. Försäkringsförmedlaren och försäkringsgivaren kan komma överens om hur 

fördelningen av informationsansvaret ska se ut gentemot försäkringstagaren. 

Överenskommelser av detta slag borde dock inte göra varken försäkringsförmedlaren eller 

försäkringsgivaren fria från deras respektive ansvar enligt regleringarna i LFF och FAL.94 

3.3 Rollfördelningen i praktiken 

Vad gäller rollfördelningen av informationsansvaret har det av intervjuerna med 

försäkringsbolagen och försäkringsförmedlaren som genomförts framgått, att 

informationsansvaret endast kan tänkas vara ett praktiskt problem om kunden är företrädd av 

en mäklare (fortsättningsvis kallad mäklad kund). Om kunden själv vänder sig direkt till 

försäkringsbolaget (fortsättningsvis kallad direktkund), skapar detta inte något problem i 

praktiken gällande rollfördelningen av informationsansvaret. Direktkunder har oftast inte någon 

kontakt med en försäkringsförmedlare. Vänder sig kunden istället direkt till ett försäkringsbolag 

ligger informationsansvaret helt och hållet kvar på försäkringsbolaget, varför situationer som 

behandlar direktkunder inte behandlas särskilt under detta kapitel. Däremot finns andra 

situationer där skillnaden mellan direktkunder och mäklade kunder är större, exempelvis vad 

gäller bedömningen av kundens behov av information samt vilken information som faktiskt 

lämnas till kunden. Några av dessa situationer behandlas under kapitel 4 nedan. 

Gällande försäkringsförmedlarna har deras ansvarsroll förändrats sedan Södertäljefallet. Av de 

intervjuer som genomförts med representanter för Sfm samt Factor Insurance AB (Factor) har 

framgått, att försäkringsförmedlare blivit tvungna att se över sina tillvägagångssätt gällande 

                                                 
92 NFT 1/2008, s. 66. 
93 Riese, Försäkringsförmedling, s. 106. 
94 Sundberg, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling - En kommentar, s. 205. 
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informationsgivning och på vilka sätt förmedlarna kan behöva skydda sig mot riskerna som 

deras ansvar gentemot kunderna innebär. I praktiken har förändringen varit att förmedlarna är 

mer noggranna att påpeka vad försäkringstagaren behöver göra för att försäkringen ska gälla, 

exempelvis genom att markera tiden för premiebetalning, ange väsentliga undantag i 

försäkringsvillkoren samt vara tydliga med vad försäkringsbeloppens storlek innebär. 

Uppfattningen hos den intervjuade försäkringsförmedlaren samt Sfm är att förmedlaren 

ansvarar för i stort sett hela processen; från att kunden tar kontakt med förmedlaren till att den 

av kunden valda försäkringen är ikraft. Exempelvis förklarade företrädaren för Factor, att 

förmedlarens uppdrag innebär att förmedlaren har ansvaret för att försäkringsbolagen får den 

information som krävs för att försäkringsbolagen ska kunna sätta en premie.  

Samtidigt har förmedlaren en plikt att lämna information om försäkringen till 

försäkringstagaren. Försäkringsförmedlaren kan därför sägas ”sitta på flera stolar”, vilket i detta 

sammanhang innebär ett ansvar åt två håll. Försäkringsförmedlaren ansvarar exempelvis för att 

kundens anmälningsplikt kan fullgöras genom att eventuella riskökningar och liknande 

förändringar anmäls via förmedlaren till försäkringsbolaget.95 Samtidigt ansvarar förmedlaren, 

som tidigare nämnts, för att försäkringstagaren får del av informationen som försäkringsbolaget 

enligt FAL ska tillställa försäkringstagaren. Det innebär att upplysningsplikten från både 

försäkringsgivaren och försäkringstagaren i praktiken går via förmedlaren. 

Den praktiska fördelningen av informationsansvaret innebär vidare att kunderna i första hand 

ska vända sig till förmedlaren, exempelvis vid förändringar i kundens verksamhet. Av 

intervjuerna med försäkringsbolagen framgick att de mäklade kunderna hänvisas till sin 

försäkringsförmedlare, om kunderna ringer in för att informera om vissa förändringar som kan 

påverka deras försäkringsskydd. Det händer dock ibland att försäkringsbolaget tar emot 

information direkt från kunden, men i dessa fall informerar försäkringsbolaget 

försäkringsförmedlaren om vad som inkommit från kunden. Representanterna för 

försäkringsbolagen förklarade att försäkringsförmedlaren ska vara fullt informerad om vilken 

kontakt försäkringsgivaren har haft med förmedlarens kund, samtidigt som förmedlaren å sin 

sida ska få del av eventuella ändringar eller annan information som eventuellt kan påverka 

kundens försäkring. 

                                                 
95 Ullman, Riskökning i ansvarsförsäkring, hämtad från boken Uppsatser om skadeståndsansvar och 

ansvarsförsäkring, s. 295. 
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Av intervjuerna med både försäkringsförmedlaren och försäkringsbolagen framgick att alla var 

av uppfattningen att det är förmedlaren som har ansvaret för all typ av informationsöverföring 

gällande mäklade kunder, oavsett om det är försäkringsbolaget eller kunden som kräver eller 

sänder information. På det sättet har försäkringsbolagen och försäkringsförmedlarna tydliga 

riktlinjer i hur de ska förhålla sig till varandra vad gäller informationslämnandet. Förmedlaren 

fungerar därför i praktiken som en länk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare med ett 

”tvåvägsansvar”. 

De intervjuade parterna var av uppfattningen att rollfördelningen av informationsansvaret 

sällan är ett problem i praktiken. Så fort det handlar om en mäklad kund, tar som sagt 

förmedlaren över ansvaret och ser till att kunden får den information som behövs. Förmedlaren 

har i sådana fall även ett ansvar att upplysa försäkringsbolaget om eventuella ändringar. 

Förmedlaren skyddar sig mot riskerna som detta ansvar kan innebära genom en obligatorisk 

ansvarsförsäkring som åvilar försäkringsförmedlare. 

3.4 Påföljder vid brister i informationen 

3.4.1 Inledning 

FAL ställer omfattande krav på information till försäkringstagaren vad gäller 

försäkringsvillkor.96 Beroende på om det är försäkringsbolaget eller försäkringsförmedlaren 

som brister i sitt informationsansvar kan dock olika typer av påföljder aktualiseras, eftersom 

deras respektive ansvar regleras i skilda lagar. Försäkringsbolagens påföljdsregler vid bristande 

information återfinns i FAL, medan försäkringsförmedlarnas påföljdsregler återfinns i LFF. 

Nedan presenteras de olika påföljdsreglerna i respektive lag under varsitt delavsnitt. 

3.4.2 Försäkringsbolagens påföljdsregler enligt FAL 

Försäkringsbolagens påföljdsregler vid företagsförsäkring återfinns i 8 kap. FAL. 

Bestämmelserna som finns angående påföljder vid brister i informationen från 

försäkringsbolaget är till största delen av marknadsrättslig karaktär.97 Om försäkringsbolaget 

inte lämnar information vid behov enligt 8 kap. 1 § FAL, föreskrivs det i 8 kap. 2 § FAL att det 

får åläggas försäkringsbolaget att lämna informationen. Den enda regeln om påföljd av 

civilrättslig karaktär vid företagsförsäkring återfinns i 8 kap. 5 § FAL, vilken stadgar att 

försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen i förtid om försäkringsgivaren väsentligt 

                                                 
96 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 203. 
97 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 337. 
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har åsidosatt sina skyldigheter enligt FAL eller försäkringsavtalet.98 Väsentliga brott mot 

informationsplikten kan med andra ord ge försäkringstagaren en hävningsrätt vid sidan av den 

marknadsrättsliga påföljden.99 Det gäller dock endast om inget annat har avtalats.100 Den 

marknadsrättsliga regleringen innebär att försäkringsbolaget kan åläggas att lämna information 

enligt 8 kap. 2 § FAL. Den information som får åläggas försäkringsbolaget att lämna är bland 

annat förköpsinformation och efterköpsinformation enligt 8 kap. 2 § andra stycket FAL. 

Enligt Bertil Bengtsson kan en bristande information om ett undantag i försäkringen möjligen 

vara ett skäl för att åberopa 36 § AvtL mot villkoret.101 Bengtsson framhåller dock att det torde 

vara sällan ett villkor framstår som direkt oskäligt enligt 36 § AvtL endast av den anledningen 

att informationen är bristfällig.102  

Vad gäller förköpsinformation, kan det vid konsumentförsäkring normalt inte innebära mer än 

en marknadsrättslig påföljd.103 Vad gäller efterköpsinformation, kan det vid 

konsumentförsäkring innebära att konsumenten säger upp försäkringen i förtid och skaffar en 

ny försäkring.104 Vid företagsförsäkring gäller som utgångspunkt att försäkringstagaren inte har 

möjlighet att säga upp försäkringen i förtid.105 Enligt 8 kap. 5 § FAL får 

företagsförsäkringstagaren säga upp försäkringen i förtid endast om försäkringsbolaget 

väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt FAL. Det krävs således att den bristande 

förköpsinformationen eller efterköpsinformationen är ett väsentligt kontraktsbrott eller ett 

väsentligt åsidosättande av förpliktelserna i FAL för att en uppsägning av avtalet ska kunna ske. 

Om exempelvis en efterköpsinformation lämnas, vari det framgår att försäkringen har undantag 

som inte framkommit i förköpsinformationen, har försäkringstagaren endast en ytterst liten 

möjlighet att säga upp avtalet i förtid. Är den lämnade information inte att anse som ett 

väsentligt brott mot informationsplikten, kan försäkringstagaren inte göra mycket annat än att 

komplettera försäkringen med ytterligare en försäkring. Försäkringstagarens möjlighet att säga 

upp försäkringen i förtid ger således försäkringstagaren ett ganska bristfälligt skydd i ett sådant 

fall.106 

                                                 
98 Se även Prop. 2003/04:150, s. 208. 
99 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 343. 
100 Se 8 kap. 5 § 1 punkten FAL. 
101 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 340. 
102 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 340, fotnot 417. 
103 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 207. 
104 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 208. 
105 Ramberg, Kontraktstyper, s. 216. 
106 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 208. 
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I det följande presenteras några fall, där förköpsinformationens och efterköpsinformationens 

betydelse för försäkringsbolagens informationsansvar har aktualiserats. 

Hovrätten för Västra Sverige i Mål T 655-02 (publicerad 20 februari 2002) 

I fallet, som gällde en hemförsäkring, hade ett försäkringsbolag accepterat att teckna en 

hemförsäkring efter att ägaren till en husbåt förklarat att han var permanentboende på husbåten 

ifråga. Försäkringstagaren fick ett försäkringsbrev skickat till sig som varken innehöll 

hänvisning till de allmänna försäkringsvillkoren eller upplysning om att dessa villkor hade 

bifogats. Det framgick inte heller att villkoren regelmässigt hade bifogats i försäkringsbrevet. 

HovR ansåg därför inte det klarlagt att ägaren till husbåten tagit del av försäkringsvillkoren, 

varför ägaren inte ansågs vara bunden av försäkringsbolagets försäkringsvillkor. HovR fann att 

försäkringsbolaget hade gett så vaga besked i försäkringsbrevet gällande försäkringens 

omfattning, att beskedet inte kunde anses få till följd att den aktuella skadan som skett på 

husbåten inte skulle omfattas av försäkringen. HovR diskuterade här även informationsplikten 

enligt då gällande KFL. KFL innebar att försäkringsgivaren hade en informationsplikt och att 

tydlig och skriftlig information om begränsningar i försäkringens omfattning måste lämnas av 

försäkringsbolagen.107 HovR hänvisade även till KFL:s förarbeten108, där det framgick att 

brister i information kunde föranleda att villkor jämkas med stöd av 36 § AvtL.109 HovR 

hänvisade även till att Allmänna reklamationsnämndens praxis hade utvecklat ett civilrättsligt 

ansvar när det gäller otydlig information från försäkringsbolagen. HD fann inte skäl att meddela 

prövningstillstånd i frågan. 

Av fallet framgår att informationen dels behöver nå försäkringstagaren, dels att informationen 

behöver vara tydligt utformad för att försäkringsbolaget ska anses ha fullgjort sin 

informationsplikt. Fallet behandlade dock en hemförsäkring. Om informationsplikten vid 

företagsförsäkring bedöms likadant har inte framkommit. 

Allmänna reklamationsnämnden, Dnr 2014-03398, 2015 

Frågan om ett villkor utgjort en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet samt 

om villkoret särskilt framhållits behandlades i detta fall från Allmänna reklamationsnämnden 

(ARN). Försäkringstagaren, som var en konsument, hade en försäkring hos ett försäkringsbolag 

där ett utökat skydd för lösöre ingick till ett värde om drygt tre miljoner kronor. 

                                                 
107 6 § KFL. 
108 Prop. 1979/80:9. 
109 Prop. 1979/80:9, s. 39. 
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Försäkringsbolaget införde sedan en begränsning av försäkringsbeloppet vid förlust av 

smycken och armbandsklockor till högst ett hundra tusen kronor. Denna ändring informerade 

försäkringsbolaget om i en bilaga till en premiefaktura. Frågan var om villkoret utgjorde en 

oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet samt om villkoret särskilt framhållits. 

ARN menade att om försäkringsbolaget underlåter att agera på det sätt som anges i 2 kap. 4 § 

FAL, får försäkringsbolaget inte åberopa det villkor som utgör en oväntad och väsentlig 

begränsning av försäkringsskyddet. ARN hänvisade till förarbetena till FAL och påpekade att 

det av förarbetena framgår, att skyldigheten att särbehandla vissa villkor tar fasta på villkor som 

typiskt sett har särskilt stor vikt för försäkringstagarna. ARN påpekade vidare att bestämmelsen 

i 2 kap. 4 § FAL ”anger bl.a. att försäkringsbolaget snarast efter avtalsslutet ska 

försäkringsbolaget tillställa försäkringstagaren en skriftlig bekräftelse på avtalet. 

Försäkringsbolaget ska också, om det inte skett tidigare, upplysa om försäkringsvillkorens 

innehåll och särskilt framhålla villkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller 

övriga omständigheter utgör en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet.” 

ARN kom fram till att ändringen var en oväntad och väsentlig begränsning av 

försäkringsskyddet.  

Nästa fråga ARN prövade var om ändringen av försäkringsvillkoret framhållits på ett korrekt 

sätt. ARN ansåg att försäkringsbolaget, genom poängteringen av villkorsändringen i en särskild 

bilaga, uppfyllde kravet på att särskilt framhålla villkorsändringen. ARN påpekade att ”[…] det 

under alla förhållanden är ett grundläggande krav att en försäkringstagare tar del av viktigt 

material som tillhandahålls försäkringstagaren av försäkringsbolaget. Det gäller inte minst i 

ett fall som detta då försäkringstagaren haft ett särskilt starkt intresse av försäkringsskyddets 

omfattning”. Med anledning av det sagda avslogs försäkringstagarens begäran. Att 

försäkringsbolaget framhöll den oväntade och väsentliga villkorsändringen i en särskild bilaga 

var således tillräckligt för att försäkringsbolaget skulle ha ansetts framhålla ändringen på ett 

korrekt sätt. 

Allmänna reklamationsnämnden, Dnr 2014-02620, 2014 

I fallet, som även det gällde en konsument, hade en beloppsbegränsning vid vattenskada 

orsakad av läckage gjorts av ett företag från beloppet tjugofem tusen kronor till beloppet sex 

tusen kronor. ARN ansåg att beloppsbegränsningen var en väsentlig inskränkning av 

försäkringsskyddet, likt det nyss nämnda fallet. I detta fall ansåg dock ARN att det inte fanns 

någon tydlig information om begränsningen i varken förköpsinformationen eller i övrig 
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information. Att även förköpsinformationen var otydlig läkte enligt ARN inte heller övrigt 

bristfälligt marknadsföringsmaterial på något sätt. ARN kom därför fram till slutsatsen, att 

företaget inte kunde åberopa beloppsbegränsningen gentemot konsumenten på grund av att 

företaget inte lyft fram begränsningen tillräckligt tydligt.  

Allmänna reklamationsnämnden, Dnr 2013-09008, 2014 

I detta fall hade en konsument läst på ett försäkringsbolags hemsida och fått en uppfattning av 

att dennes försäkring täckte en motorskada på konsumentens bil, vilket det enligt villkoren inte 

gjorde. ARN delade konsumentens uppfattning att informationen som lämnats på 

försäkringsbolagets hemsida var missvisande i förhållande till det faktiska innehållet i 

försäkringsvillkoren. Dock påpekade ARN att det är skillnad mellan allmän information på en 

hemsida och vad som följer av försäkringsvillkoren. ARN nämnde bland annat följande: ”För 

att det ska vara möjligt att helt underlåta att tillämpa ett i sig klart villkor eller att ge det en 

annan tolkning än som följer av dess ordalydelse krävs det att den särskilda information om 

innehållet i försäkringen som försäkringsbolaget tillställer försäkringstagaren i samband med 

tecknandet (s.k. för- eller efterköpsinformation) är missvisande.” ARN ansåg att den 

förköpsinformation och efterköpsinformation som försäkringsbolaget hade tillställt 

konsumenten inte hade varit felaktig eller missvisande, varför konsumentens talan inte bifölls. 

Vilken information som återfinns i förköpsinformationen och efterköpsinformationen är således 

av betydelse för försäkringsbolagets ansvar, när fråga om bristande information aktualiseras. 

3.4.3 Försäkringsförmedlarnas påföljdsregler enligt LFF 

Reglerna om försäkringsförmedlarens skadeståndsansvar återfinns i 5 kap. 7 § LFF. Om 

förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 § LFF 

(det vill säga att följa god försäkringsförmedlingssed), ska förmedlaren ersätta ren 

förmögenhetsskada som på grund av det uppsåtliga eller culpösa åsidosättandet drabbat en 

kund. Försäkringsförmedlares ansvar är därför ett culpaansvar.110 

Förutom att förmedlaren enligt 6 kap. 5 § LFF behöver vidarebefordra den information som en 

försäkringsgivare är skyldig att lämna till försäkringstagaren enligt FAL, kan förmedlaren 

utöver detta behöva komplettera och förtydliga information enligt kravet att följa god 

försäkringsförmedlingssed. Kravet att följa god försäkringsförmedlingssed innebär även, som 

behandlats tidigare, att förmedlaren kan bli skadeståndsrättsligt ansvarig gentemot både kunden 

                                                 
110 Riese, Försäkringsförmedling, s. 65. 
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och försäkringsgivaren. Av Hovrätten för Västra Sverige i mål T 2456-13 aktualiserades att 

förmedlaren har ett ansvar gentemot kunden att informera om försäkringens omfattning och 

förändring, medan det av NJA 2013 s. 1121 framgick att förmedlarens ansvar att följa god 

försäkringsförmedlingssed även gäller gentemot försäkringsgivaren. Av Södertäljefallet 

framgick att förmedlaren har ett ansvar att ”rätta till” eventuella misstag i försäkringsgivarens 

bristfälliga information för att undgå ansvar.  

Enligt Riese gör förmedlarens roll som expert att graden av vårdslöshet eller försummelse i sitt 

uppdragsutförande kan sättas relativt lågt. Riese menar att skadeståndsskyldighet kan 

uppkomma för en skada som är direkt orsakad av försummelse, som i andra sammanhang 

kanske skulle bedömas som lindrig och inte skadeståndsgrundande.111 Riese beskriver vidare 

att skadeståndsregeln i 5 kap. 7 § LFF kan sägas vara en sorts förstärkt culpaansvar, eftersom 

regeln utgår från ett expertkunnande hos förmedlaren samt att kunden ska kunna känna en 

särskild tillit i att förmedlaren utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt.112 

Försäkringsförmedlarens civilrättsliga påföljder enligt LFF kan således bli aktuella i en rad 

olika sammanhang när förmedlaren företräder en kund. Kravet på god 

försäkringsförmedlingssed har gjort att förmedlarens ansvar har utvidgats till att även gälla 

gentemot försäkringsgivaren. I LFF återfinns inte någon regel som innefattar en 

marknadsrättslig påföljd vid försummelse av informationsplikten enligt 6 kap. 5 § LFF hos 

förmedlaren,113 något som återfinns i FAL för försäkringsbolagen. 

3.5 Analys 

3.5.1 Inledning 

I detta kapitel har två olika spörsmål presenterats: dels har rollfördelningen av 

informationsansvaret mellan försäkringsgivare och försäkringsförmedlare lyfts fram ur både 

det teoretiska och det praktiska perspektivet, dels har försäkringsgivares och 

försäkringsförmedlares respektive påföljdsregler i FAL och LFF behandlats kortfattat. Under 

följande delavsnitt återges en kortare analys av informationsansvarets rollfördelning och vilka 

påföljdsregler som kan bli aktuella för försäkringsgivare och försäkringsförmedlare. 

                                                 
111 Riese, Försäkringsförmedling, s. 68. 
112 Riese, Försäkringsförmedling, s. 67. 
113 Däremot finns marknadsrättsliga påföljder vid utebliven information hos förmedlaren i 6 kap. 8 § LFF, vilken 

hänvisar till 6 kap. 1-4 §§ LFF. 
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3.5.2 Rollfördelningen av informationsansvaret 

Rollfördelningen av informationsansvaret har behandlats tidigare av bland andra Eva Wågberg 

i hennes artikel i NFT, som nämnts ovan. Det problem hon tar upp angående att det finns ett 

”glapp” i informationsplikten mellan försäkringsgivare och försäkringsförmedlare, har dock i 

det praktiska yrkeslivet lösts på ett enligt min uppfattning ganska enkelt sätt. När en kund är 

företrädd av en förmedlare, har förmedlaren tagit på sig det fulla ansvaret för i stort sett hela 

processen. Informationsöverföringen sker därför nästintill alltid via förmedlaren. 

Representanterna hos de intervjuade försäkringsbolagen var av uppfattningen att detta gäller 

oavsett om informationen kommer från försäkringsbolaget eller kunden. Förmedlarens ansvar 

täcker således informationsöverföringen åt båda håll. Genom en sådan praktisk lösning 

försvinner en ganska stor del av det teoretiska problem som Wågberg diskuterade i sin artikel i 

NFT. Försäkringsbolagen behöver i dessa fall aldrig tänka på någon typ av analys eller 

bedömning av kundens informationsbehov. Den bedömningen har helt och hållet överlåtits till 

försäkringsförmedlaren, eftersom förmedlaren är den som kunden har sin kontakt med. 

Det som talar för att denna praktiska lösning skulle kunna anses vara den för kunden smidigaste, 

är att kunderna inte behöver skilja mellan ansvaret mellan försäkringsgivare och 

försäkringsförmedlare. Enligt de intervjuade representanterna för försäkringsbolagen vänder 

sig den mäklade kunden till sin försäkringsförmedlare nästan alldeles oavsett vad ärendet gäller. 

Förmedlaren har i det fallet även en bättre möjlighet att förstå vad eventuella ändringar i 

verksamheten eller liknande innebär för kundens försäkringsskydd. Man kan tänka sig att 

kunden ibland inte känner till att en förändring som skett också har inneburit en riskökning som 

behöver informeras till försäkringsbolaget. Genom att förmedlaren, med sitt ”tvåvägsansvar”, 

har en större möjlighet att se denna riskökning i ett tidigare skede, kan kunden få hjälp av 

förmedlaren att ha ett uppdaterat och fullgott skydd för sin verksamhet. För en direktkund som 

inte är insatt i försäkringsfrågor kan det vara svårare att veta om vissa förändringar i 

verksamheten verkligen behöver anmälas till försäkringsbolaget eller inte. 

Att förmedlarens ansvar har utvidgats till att gälla mot både försäkringsgivaren och 

försäkringstagaren kan anses vara ett ovanligt strängt ansvar. Förmedlaren har dock enligt min 

uppfattning ett expertkunnande jämfört med många kunder, vilket i sig innebär att ansvaret att 

informera bör vara strängt. En kund som vänder sig till en förmedlare gör detta av en anledning; 

kunden vill troligtvis ha hjälp med en försäkringslösning för att denne inte har resurser att se 

över försäkringsfrågorna på egen hand. Förmedlarens ansvar att informera om 

försäkringsskyddets omfattning, innebörd och begräsningar torde därför vara relativt 
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långtgående. Förmedlaren bör därför ansvara för att kunden får både förköpsinformation och 

efterköpsinformation, oavsett om detta skickas via förmedlaren eller direkt från 

försäkringsbolaget. I detta fall är det ju inte försäkringsbolaget som har haft kontakt med 

kunden, varför försäkringsbolaget inte heller kan veta vilken typ av information kunden är i 

behov av. 

Något som dock fortfarande kan anses vara ett problem även i praktiken, är när antingen 

förköpsinformation eller efterköpsinformation inte skickas via förmedlaren. Ska förmedlaren 

bära ett ansvar för hela processen, bör förmedlaren även ha tillgång till all den information som 

krävs om själva försäkringen. För att förmedlaren ska kunna uppfylla sitt informationsansvar, 

krävs således att både förköpsinformation och efterköpsinformation går via förmedlaren i alla 

lägen. Har någon information skickats direkt till kunden, har förmedlaren inte någon möjlighet 

att veta vad kunden har fått information om eller inte. Av den anledningen framstår det enligt 

min uppfattning som rimligt, att förmedlaren i praktiken inte bör bära ansvaret för information 

som denne inte har kunnat ta del av. 

Ett sådant problem skulle dock kunna lösas genom att förmedlaren och försäkringsgivaren 

avtalar om att informationen i alla lägen går via förmedlaren. Det skapar förvisso ett eventuellt 

merarbete för försäkringsförmedlaren, men en sådan lösning skulle ge förmedlaren en större 

möjlighet att uppfylla sitt informationsansvar och en större medvetenhet om vilken information 

som lämnas av försäkringsbolaget. Förmedlaren kan även, enligt kravet att följa god 

försäkringsförmedlingssed, förtydliga eller komplettera informationen redan i detta skede. 

Detta argument är dock svårt att ge tyngd med dagens utformning av LFF, eftersom förmedlaren 

enligt 6 kap. 5 § LFF inte behöver göra annat än att vidarebefordra sådan information som 

försäkringsgivaren måste lämna enligt FAL samt att förmedlaren endast behöver förtydliga eller 

komplettera den informationen. Utarbetas ett välfungerande samarbete mellan försäkringsbolag 

och försäkringsförmedlare vad avser informationsöverföringen till kund, försvinner med stor 

sannolikhet även många av de gränsdragningsproblem som i teorin kan uppstå vad gäller 

rollfördelningen av informationsansvaret. 

3.5.3 Påföljdsreglerna i FAL och LFF 

Påföljdsreglerna för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare ser som nämnts olika ut, på 

grund av att deras respektive verksamhet regleras i två skilda lagar. Frågan är vad lagarnas olika 

påföljdsregler kan innebära för kunderna i praktiken, om antingen försäkringsbolaget eller 

försäkringsförmedlaren brister i sin informationsplikt. 
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Förmedlaren har i det praktiska yrkeslivet tagit över informationsansvaret gentemot kunden 

från försäkringsgivaren vad gäller mäklade kunder. Som Riese nämnde angående 

Södertäljefallet kan en slutsats av domen vara, att kunderna kan låtas vara mindre noggranna 

att själva sätta sig in i villkor och säkerhetsföreskrifter om de har anlitat en förmedlare. Om ett 

försäkringsbolag exempelvis missar att ge tydlig förköpsinformation till en direktkund, kan den 

kunden inte kräva mer än ett åläggande att försäkringsbolaget lämnar informationen. Ett 

åläggande att försäkringsbolaget lämnar information är en klen tröst om det visar sig att 

försäkringen inte täckte det som direktkunden önskade. Detta gäller dock endast om den 

otydliga informationen inte anses vara ett väsentligt åsidosättande av försäkringsbolagets 

skyldigheter enligt FAL, försäkringstagaren har i ett sådant fall rätt att säga upp försäkringen. 

Frågan är dock hur ofta bristande förköpsinformation anses vara väsentligt för kunden.  

Om däremot en mäklad kund anser att förköpsinformationen var bristfällig och ett 

försäkringsfall som inte täcks av försäkringen inträffar, kan kunden rikta skadeståndsanspråk 

mot försäkringsförmedlaren direkt enligt 5 kap. 7 § LFF. Detta gäller dock endast om 

förmedlaren anses ha brutit mot god försäkringsförmedlingssed enligt 5 kap. 4 § LFF. Vad som 

ingår i begreppet god försäkringsförmedlingssed är dock inte helt klarlagt. Om exempelvis 

bristfällig förköpsinformation eller efterköpsinformation från försäkringsförmedlaren är att 

anse som ett icke uppfyllande av god försäkringsförmedlingssed, har kunden en möjlighet att 

åberopa 5 kap. 7 § samt 5 kap. 4 § LFF. Det förutsätter dock att förmedlaren förfarit vårdslöst, 

att kunden inte har godkänt den redan lämnade informationen eller att förmedlaren påverkat 

kunden att avsäga sig väsentlig information. 

En direktkund kan ålägga försäkringsbolaget att lämna information om informationen är 

bristfällig eller saknas enligt 8 kap. 2 § FAL. Direktkunden kan även, om försäkringsbolaget 

väsentligt åsidosatt sina skyldigheter enligt FAL eller försäkringsavtalet, säga upp försäkringen 

i förtid enligt 8 kap. 5 § FAL. Tidigare har nämnts att det är försäkringsbolaget som har 

bevisbördan för bedömningen av att viss information utelämnats. För försäkringsbolaget är det 

tillräckligt att det gör det antagligt att behov av information har saknats för att undgå ansvar vid 

bristande information, vilket kan göra det svårt för direktkunden i bevishänseende. Gör 

försäkringsbolaget det antagligt att direktkunden saknat behov av informationen, kan 

direktkunden inte kräva ersättning för den eventuella skada som informationsbristen orsakat 

kunden. Ett exempel, med tidigare nämnda Flytande lager-fallet som utgångspunkt, får beskriva 

tankegången:  
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Om vi tänker oss att samma företag som i Flytande lager-fallet istället varit en direktkund och 

vänt sig till ett annat försäkringsbolag än det företaget hade sin nuvarande försäkring hos och 

att det nya försäkringsbolaget erbjudit samma försäkring som i rättsfallet, men inte informerat 

kunden om skillnaden gällande villkoret flytande lager. Företaget hade i detta fall tidigare haft 

en liknande försäkring som den det nya försäkringsbolaget erbjudit, vilket är ett incitament till 

att försäkringsbolaget inte behöver lämna information enligt 8 kap. 1 § FAL. Om kunden råkat 

ut för samma försäkringsfall, skulle försäkringsbolaget kunna göra det antagligt att behov av 

information saknats och därmed undgå ansvar.  

I detta exempel skulle det kunna tänkas att direktkunden, genom att ha en liknande försäkring, 

inte har samma möjlighet till ersättning jämfört med en mäklad kund. I exemplet blir det för 

direktkunden en fråga om informationsbristen varit ett väsentligt åsidosättande av 

informationsplikten eller inte. Av denna bestämmelse kan dock direktkunden inte erhålla någon 

ersättning, utan endast ålägga försäkringsbolaget att lämna informationen alternativt säga upp 

försäkringen i förtid. Det behöver dock nämnas, att utfallet kan tänkas vara beroende av vad 

som framkommit innan den nya försäkringen tecknades. Om direktkundens enda önskemål med 

försäkringen var att villkoret ”flytande lager” fanns med, innebär det med stor sannolikhet att 

det nya försäkringsbolaget bär ett ansvar för att inte erbjudit en försäkring med ett sådant 

villkor. 

För kundernas del kan det, med anledning av det sagda, argumenteras för att det möjligen skulle 

kunna vara lättare att erhålla ersättning för vad brister i informationen kan innebära om kunden 

företräds av en försäkringsförmedlare. En mäklad kund behöver i detta läge förvisso påvisa 

vårdslöshet hos förmedlaren. Dock, som Riese beskrivit, anses försäkringsförmedlaren inneha 

ett förstärkt culpaansvar, vilket skulle kunna innebära att beviskravet ställs något lägre.  

Vad gäller bristfällig information refererades tidigare i detta kapitel till några fall, där frågorna 

om villkor utgjort oväntade och väsentliga begränsningar av försäkringsskyddet samt om 

villkoren särskilt framhållits presenterades. Av fallen går att utläsa, att vad som utgör en 

oväntad och väsentlig begräsning bland annat är när begränsningar i försäkringsbelopp införs i 

kundens försäkring. Vidare går det att utläsa av fallen att den väsentliga begränsningen i 

försäkringsskyddet måste framgå tydligt. Slutligen framgår det av ARN:s uttalande i Dnr 2013-

09008, att både förköpsinformation och efterköpsinformation kan påverka tolkningen av 

försäkringsvillkoren. 
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Med anledning av det sagda kan förköpsinformation och efterköpsinformation få en stor 

betydelse för försäkringsbolagens ansvar vid bristande information. Om missvisande förköps- 

och efterköpsinformation kan påverka villkorstolkningen på det sätt som ARN beskriver, 

behöver försäkringsbolag vara extra vaksamma när den informationen lämnas. Informationen 

får inte på något sätt vara missvisande, samtidigt som väsentliga begränsningar behöver framgå 

på ett tydligt sätt. 

Fallen som behandlats ovan i detta kapitel gällde alla konsumentförsäkringar. Min uppfattning 

är dock, med hänvisning till förarbetena till FAL, att dessa fall borde gå att applicera även vid 

företagsförsäkring i de fall företagsförsäkringskunden kan likställas med en konsument. Även 

om skyddsintresset anses vara större vid konsumentförsäkringar än vid företagsförsäkringar, 

borde det enligt min uppfattning finnas fall där även företagsförsäkringskunder behöver samma 

information som konsumenter. Ett väsentligt undantag borde inte bli mindre väsentligt för att 

kunden ifråga är ett företag, kunden borde ha samma intresse av försäkringsskyddets omfattning 

oavsett om denne är en konsument eller ett företag.  
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4. Försäkringstagares behov av information 

4.1 Inledning 

Försäkringsbolagen behöver som nämnts inte lämna information till försäkringstagaren vid 

företagsförsäkring om försäkringsbolaget anser att försäkringstagaren saknar behov av den. 

Bestämmelsen återfinns i 8 kap. 1 § FAL. För att veta vad som menas med att en 

försäkringskund är i behov av information eller inte vid företagsförsäkring, krävs en 

genomgång av vad som behandlats kring detta tidigare. I detta kapitel presenteras därför först 

den teoretiska delen av informationsbehovet. Därefter presenteras hur bedömningen av 

informationsbehovet går tillväga i praktiken. Den praktiska delen är uppbyggd på de intervjuer 

som genomförts med representanter för försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt 

branschorganisationer i försäkringsbranschen. 

4.2 Behovet av information i teorin 

Informationsplikten vid företagsförsäkringar begränsad till att information endast behöver 

lämnas om det kan antas att försäkringstagaren saknar behov av den. Begränsningen gäller 

främst vid försäkringar för stora företag, när mäklare anlitats eller när kunden annars förklarat 

sig kunna reda sig utan information.114 I förarbetena till FAL diskuterades varför, och om, 

företag är i behov av information vid företagsförsäkring, bland annat med en jämförelse med 

konsumenters informationsbehov vid konsumentförsäkring.115 Till en början konstaterades i 

förarbetena att behovet av information vid företagsförsäkring är mindre än vid 

konsumentförsäkring. Anledningen till det var bland annat, enligt förarbetena, att företag har 

större vana med mellanhavanden, att storföretag ofta har tillgång till egen försäkringsexpertis 

och att storföretag har större möjlighet anlita fackmän eller försäkringsmäklare.116 

Diskussionen gick sedan vidare med en jämförelse mellan större företag och mindre företag, 

där slutsatsen var att mindre företag i kunskapshänseende ibland kan jämföras med 

konsumenter. Exempel som gavs på sådana företag var egenföretagare. I skälen för regeringens 

förslag angavs att informationsbehovet vid företagsförsäkring allmänt sett är betydligt mindre 

än vid konsumentförsäkring.117 Om försäkringstagaren tidigare tecknat en försäkring av samma 

typ, var det enligt förarbetena en presumtion att information inte behövde lämnas. Detta 

                                                 
114 Karnov internet, 8 kap. 1 § FAL, not 339, Bengtsson, hämtad 2014-11-30, 12:48. 
115 Prop. 2003/04:150, s. 207-208. 
116 Prop. 2003/04:150, s. 207. 
117 Prop. 2003/04:150, s. 207. 
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eftersom försäkringstagaren då haft en möjlighet att tidigare sätta sig in i försäkringen och 

därför på ett annat sätt kunde förutsättas förstå försäkringens innebörd och omfattning.118  

Även i fall då försäkringstagaren uttryckligen avstår från information, behöver inte någon 

information lämnas från försäkringsgivaren. I det fallet bör försäkringsbolaget enligt 

förarbetena kunna gå fritt från ansvar i tveksamma fall, om en tydlig förfrågan till 

försäkringstagaren gjorts och försäkringstagaren är ett stort eller medelstort företag.119 Det 

konstaterades vidare i förarbetena att informationsplikten dock inte helt bör frångås vid 

företagsförsäkring på grund av kunskapsskillnader mellan olika företag, utan 

informationsplikten ska gälla med begränsningen att information inte behöver lämnas om 

företaget inte kan anses vara i behov av den. Kraven varierar dock med hänsyn till det 

försäkrade företagets art och kompetens.120 Informationsplikten är i dessa fall enligt Bertil 

Bengtsson oklar, eftersom informationsplikten är beroende av förhållanden i det enskilda fallet, 

exempelvis den kunskap som det kan förutsättas att försäkringstagaren har. Bengtsson menar 

att det särskilt kan gälla vid just företagsförsäkring.121 Informationsbehovet kan därför sägas 

vara varierande från företag till företag beroende på vilken kunskap varje enskild 

försäkringstagare ifråga har inom försäkringsområdet.  

Hur försäkringsbolagen skulle agera gällande försäkringstagarnas olika art och kompetens 

behandlades i förarbetena till FAL. Det föreskrevs att försäkringsbolaget i varje enskilt fall 

skulle överväga om försäkringstagaren ansågs vara i behov av informationen eller inte.122 Om 

försäkringsbolaget tidigare haft en försäkringsrelation med ett företag, ansågs 

försäkringsbolaget kunna använda sina tidigare erfarenheter för att bedöma behovet av 

information. Om försäkringsbolagen skulle anse att informationslämnande är onödigt i ett 

specifikt fall, rekommenderades det i förarbetena att bolaget uttryckligen skulle fråga kunden 

om denne vill ha informationen eller inte.123 Försäkringsbolagen kan således komma överens 

med kunden angående om informationen behöver lämnas eller inte i varje enskilt fall. 

Förutom företagens olika art och kompetens diskuterades i förarbetena även själva 

försäkringsavtalet. I förarbetena ansågs försäkringsavtalet inta en särställning bland avtal som 

en företagare ingår, att företagsförsäkringar ofta kan vara komplicerade och svåröverskådliga 

                                                 
118 Prop. 2003/04:150, s. 207-208. 
119 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 339. 
120 Karnov internet, 8 kap. 1 § FAL, not 339, Bengtsson, hämtad 2014-11-30, 12:48. 
121 Bengtsson, Om lagstiftning och annat: 22 uppsatser, s. 287. 
122 Prop. 2003/04:150, s. 456. 
123 Prop. 2003/04:150, s. 456. 
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för en icke sakkunnig samt att företagsförsäkringsavtalen saknade motsvarighet jämfört med 

företagens övriga transaktioner.124 Det poängterades vidare att försäkringsavtalet kan innebära 

förödande ekonomiska konsekvenser för ett företag om exempelvis en större skada inträffar 

utan att en förväntad försäkringsersättning utbetalas, vilket även kan innebära att inte bara 

företaget självt hamnar i en prekär situation; även anställda och borgenärer kan påverkas. 

Bestämmelsen i 8 kap. 1 § FAL är utformad på det sättet att det är försäkringsbolaget som har 

bevisbördan för bedömningen av om försäkringstagaren är i behov av information; det räcker 

dock att bolaget gör antagligt att behov saknats.125 Det är således försäkringsgivaren som gör 

bedömningen om försäkringstagaren saknar behov av information, eller om information är 

nödvändigt i det aktuella fallet. Hur den behovsbedömningen går till väga i praktiken behandlas 

i det följande avsnittet. Där sker även en presentation över hur försäkringsgivare och 

försäkringsförmedlare går till väga för att göra en bedömning av försäkringstagarens 

informationsbehov. 

4.3 Behovet av information i praktiken 

4.3.1 Försäkringsbolags behovsbedömning av direktkunder 

När kunden vänder sig direkt till försäkringsbolaget, ligger det fulla ansvaret på 

försäkringsbolaget att tillse att försäkringstagaren får den information som krävs enligt FAL.  

Trygg-Hansa arbetar med olika koncept och paket som är riktade till olika typer av företag och 

branscher. Redan där är behovsanalysen olika beroende på vilken typ av företag det handlar om 

och vilken bransch företag arbetar inom. Det görs således en skillnad mellan stora och små 

företag respektive olika branscher, exempelvis är behovsbedömningen olika beroende på om 

det är ett mindre företag som bedriver frisörverksamhet eller ett större företag som bedriver 

svetsverksamhet. Företrädaren för Trygg-Hansa förklarade att åtskillnad mellan stora och små 

företag i stort sett alltid behöver göras, eftersom större företag ofta har större och fler risker 

samtidigt som själva verksamheten ofta är mer omfattande. Det görs därför oftast en mer 

omfattande behovsanalys av de större företagen jämfört med de mindre. För småföretagen har 

Trygg-Hansa en särskild avdelning. Företrädaren förklarade att småföretag ringer in till Trygg-

Hansa oftare jämfört med vad större företag gör. Företrädaren menade att det vid småföretag 

därför blir en helt annan process i själva behovsanalysen och arbetssättet jämfört med större 

företag. För de större företagen arbetar oftast ett säljteam tillsammans med kunden som är mer 

                                                 
124 Prop. 2003/04:150, s. 207. 
125 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 338. 
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inriktade mot just det specifika företaget. När det handlar om företag som det kräver en större 

undersökning av, åker riskingenjörer ut till kunderna för att göra behovsanalysen och inhämta 

information. Behovsanalysen, tillsammans med ett intervjuunderlag, ligger sedan till grund för 

själva premiesättningen och riskbedömningen. 

I intervjun med representanterna för Länsförsäkringar Östgöta framgick, att även 

Länsförsäkringar Östgöta gör åtskillnad mellan större och mindre företag. Representanterna 

förklarade att det görs en enskild bedömning av varje kunds försäkringsbehov, varför 

behovsanalysen i dessa fall kan skilja sig åt mellan olika företag. Representanterna berättade 

att större företag oftast har större risker, vilket innebär att de i praktiken behöver kräva in mer 

information från dessa jämfört med mindre företag. Vad gäller behovsbedömningen av 

informationsbehovet förklarade Länsförsäkringar Östgötas representanter att alla kunder dock 

får samma information. I det läget gör Länsförsäkringar Östgöta ingen direkt skillnad mellan 

stora och små företagskunder. 

I intervjun med representanten för If framgick att någon bedömning av kundens 

informationsbehov sällan utförs på den enskilda kunden. Representanten förklarade att 

informationsreglerna hanterades när dessa tillkom och att reglerna i dagsläget inte ses över 

kontinuerligt. Representanten förklarade vidare att If har valt att utforma informationen så att 

den ska passa alla typer av företag, från stora till väldigt små. På så sätt får både mindre 

företagskunder och större företagskunder en enkel information, varför en behovsbedömning av 

varje enskild kund inte behöver göras på samma sätt. Representanten förklarade vidare att denne 

inte upplevt att det varit några problem gällande informationsgivandet, utan kunderna har 

hittills verkat nöjda med den information som lämnats. 

4.3.2 Försäkringsförmedlares behovsbedömning av mäklade kunder 

När kunden är företrädd av en förmedlare flyttas ansvaret att göra en behovsanalys helt över på 

förmedlaren, vilket framgått tidigare. I praktiken gör därför inte försäkringsbolagen själva 

någon behovsanalys av mäklade kunder, utan försäkringsbolagen får den information som krävs 

genom förmedlaren. De intervjuade representanterna för försäkringsbolagen menade att 

förmedlaren har ett eget ansvar att efterfråga information från kunden, eftersom det är hos 

förmedlaren ansvaret ligger. Av intervjuerna framgick vidare, att försäkringsbolagen själva i 

dessa fall inte har någon plikt att efterfråga någon specifik information från kunden. 

Informationen inhämtas och skickas till försäkringsbolagen av förmedlaren. När en kund 

vänder sig till en förmedlare, behöver förmedlaren se till att tillvarata kundens intressen och 
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således se till att kundens behov av information uppfylls. God försäkringsförmedlingssed ställer 

med andra ord krav på att förmedlaren utför sitt arbete omsorgsfullt och ser till kundens bästa. 

Den fråga som då uppkommer är vilken information som försäkringsbolagen kräver in av 

förmedlaren för att kunna bedöma om en viss försäkring kan erbjudas i det aktuella fallet och i 

så fall vad premien bör sättas till. Representanterna för de intervjuade försäkringsbolagen 

förklarade att det är väldigt svårt att på förhand säga exakt vilken information som behövs. 

Representanten från Trygg-Hansa förklarade att det helt och hållet beror på vilken typ av 

försäkring det gäller, vilken typ av verksamhet som kunden har samt vilken typ av skydd 

kunden är ute efter. Trygg-Hansas representant förklarade vidare att det generellt sätt handlar 

om att inhämta basinformation om företaget, det vill säga viss ekonomisk information, 

årsredovisningar, verksamhetsbeskrivning, skadehistorik, geografisk spridning på 

verksamheten samt om det finns eventuella byggnader och maskiner i verksamheten.  

I intervjun med Länsförsäkringar Östgötas representanter förklarades även, att behovsanalysen 

för mäklade kunder helt och hållet sker av förmedlaren. Försäkringsbolaget är i dessa fall endast 

riskbärare. Representanterna menade att det i praktiken ofta inte blir några problem gällande 

informationen som tillsänds försäkringsbolaget av förmedlaren, eftersom förmedlaren har en 

egen expertis och numera vet vilken information försäkringsbolagen behöver för att kunna göra 

en bedömning av den försäkring som i så fall kan erbjudas. Representanterna för 

Länsförsäkringar Östgöta förklarade vidare, att den expertis som förmedlaren har innebär att 

förmedlaren själv vet vilken information som behöver inhämtas för att en viss försäkring ska 

kunna erbjudas. Skulle det visa sig att försäkringsbolaget behöver få in mer information från 

försäkringsförmedlaren för att kunna erbjuda en försäkring, hör försäkringsbolaget helt enkelt 

av sig till förmedlaren och kräver in den informationen som saknas. 

Representanten för Factor förklarade att det inte är någon väsentlig skillnad i hur 

behovsbedömningen går tillväga mellan olika företag, utan förmedlaren mäter av 

informationsbehovet från kund till kund. Ett större företag har oftast större risker, varför 

förmedlaren ofta behöver inhämta mer information från ett större företag jämfört med ett 

mindre. Det innebär, enligt Factors representant, att det krävs en kontroll av kundens behov av 

information i varje enskilt fall. På så sätt ser förmedlaren dels vilken typ av information 

kunderna är i behov av, dels vilken information som förmedlaren behöver av kunden för att 

kunden ska få ett fullgott försäkringsskydd. Representanten förklarade vidare att kunderna i 

praktiken är ganska ointresserade av informationen, oavsett bolagsstorlek. Det enda kunderna 
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är ute efter är att få ett önskat skydd för sin verksamhets risker, varför många kunder väljer att 

avstå från informationen i kontakten med förmedlaren. Representanten för Factor förklarade att 

förmedlaren i dessa fall ändå sänder informationen till kunden, för att på så sätt ”hålla ryggen 

fria”. Representanten för Sfm förklarade att så länge kunden godkänner att viss information 

utelämnas, undgår förmedlarna normalt ansvar även om informationen i sig är bristfällig. 

Kunderna har då uttryckligen avstått från att få information, varför de inte har någon möjlighet 

att åberopa detta i ett senare skede. Sfm:s representant påpekade dock att en domstol 

förmodligen kommer att granska om förmedlaren på något sätt medverkat till att kunden avsagt 

sig informationen. Representanten påpekade vidare att förmedlaren, även i fall kunden 

uttryckligen avstår från information, ändå kan behöva informera kunden om vissa undantag 

som är väsentliga för kund att veta. Sfm:s representant menade att det således finns faktorer 

som gör att förmedlaren proaktivt behöver påpeka väsentligheter även till en kund som 

uttryckligen avstår från information. Förmedlaren behöver således tänka på att inte påverka 

kunden att i vissa fall avstå från information. Om förmedlaren får kunder att avstå från 

information, exempelvis för att spara tid, kan förmedlaren eventuellt anses ha utnyttjat ett 

övertag som förmedlaren kan tänkas ha gentemot kunden.  

Vad som ska anses vara en korrekt behovsbedömning av kunden är inte helt klarlagt. Av 

intervjuerna med representanterna för försäkringsbolagen, försäkringsförmedlaren samt Sfm 

framgick, att ingen hade hört talas om att det finns någon speciell norm eller något generellt 

tillvägagångssätt att utföra behovsbedömningen på. Av samtliga intervjuer med 

representanterna för försäkringsbolagen framgick, att alla hade tagit fram sina egna lösningar 

på hur behovsbedömningen bör gå till i praktiken. Representanterna förklarade dock att det 

skett stora diskussioner och arbeten kring dessa frågor under den närmaste tiden innan FAL 

trädde ikraft. Efter ikraftträdandet har dock inte samma tyngd lagts på att se över 

behovsbedömningen, utan försäkringsbolagen är av uppfattningen att det får ses över när, och 

om, någon påpekar eventuella brister. Den gemensamma uppfattningen hos försäkringsbolagen 

verkar dock vara att deras egna respektive tillvägagångssätt fungerar bra i dagsläget.  

Avslutningsvis kan nämnas, att representanten för Sfm var av uppfattningen att det inte är ett 

problem i sig att olika metoder används för att bedöma kundens informationsbehov. 

Representanten förklarade att problemet snarare är att begreppet ”behov” är teoretiskt 

svårdefinierat, men att det i praktiken sker genom en av förmedlaren genomförd 

riskkartläggning. Genom att kartlägga kundens risker, har förmedlaren en möjlighet att leta 

efter försäkringar som täcker de aktuella riskerna kunden har i sin verksamhet. Avslutningsvis 
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förklarade Sfm:s representant, att det är korrekt att det med största sannolikhet inte finns en 

gemensam norm för hur behovsbedömningen bör gå till. Representanten påpekade dock att det 

finns principer som gör att utfallet av behovsbedömningen inte i sig blir problematisk. 

4.4 Analys 

4.4.1 Inledning 

Försäkringsgivare ska enligt 8 kap. 1 § FAL lämna information enligt 2 kap. 1-7 §§ FAL om 

det inte kan antas att kunden saknar behov av informationen. Försäkringstagares behov av 

information beror enligt förarbetena och doktrin på dels företagens olika art och kompetens, 

dels om försäkringstagaren haft en liknande försäkring tidigare, dels om försäkringstagaren är 

företrädd av en förmedlare. Hur denna bedömning av försäkringstagarens informationsbehov 

ska gå tillväga i praktiken finns det dock lite skrivet om. I dagsläget finns exempelvis inga 

normer som anger hur en behovsbedömning ska gå till, utan bedömningen utförs av 

försäkringsbolagen och försäkringsförmedlarna efter riktlinjer de själva har tagit fram. Frågan 

är om en bedömning av kundens informationsbehov verkligen görs i det enskilda fallet.  

4.4.2 Försäkringstagares behov av information 

Av intervjuerna som genomfördes med representanterna för försäkringsbolagen, framgick att 

försäkringsbolagen i princip skickar ut samma typ av information till alla kunder oavsett 

bolagsstorlek. På så sätt missar inte försäkringsbolagen att någon information utelämnas för 

vissa typer av kunder. Den gemensamma uppfattningen hos samtliga intervjuade representanter 

för försäkringsbolagen och försäkringsförmedlaren var dock att kunderna är ganska 

ointresserade av informationen. 

Frågan är dock vilken typ av information som skickas ut. Med anledning av det som tidigare 

nämnts om skillnader i företagens kunskap, storlek och art, kan det tänkas att en standardiserad 

information som lämnas kan uppfattas olika beroende på företagens olika kunskapsnivåer. Ett 

litet företag kan exempelvis tänkas behöva en enklare utformad och mer detaljerad information 

än ett storföretag på grund av att de har olika kunskapsnivå om försäkringar. Det innebär 

förvisso att informationen i alla lägen borde kunna utformas på ett enkelt sätt från början, 

eftersom ett storföretag med en hög kunskapsnivå inte borde ha några problem att avläsa en 

enkelt utformad information. En sådan lösning innebär att samma, lättlästa information kan 

skickas ut till samtliga försäkringstagare oavsett bolagsstorlek, samtidigt som 

försäkringsbolagen sparar resurser på att slippa göra en individuell bedömning av varje enskild 

kunds informationsbehov. 
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Enligt min uppfattning sker själva bedömningen av försäkringstagarnas informationsbehov i sig 

på ett enligt FAL icke tillfredsställande sätt i praktiken. Men även om 

informationsbedömningen inte genomförs för varje enskild kund, har bedömningen av 

informationsbehovet ändå fått visst genomslag i det sätt som försäkringsbolagen och 

försäkringsförmedlarna arbetar. Det som fortfarande kan anses vara ett problem med att en 

bedömning av informationsbehovet behöver göras är dock att det inte finns några konkreta 

normer för hur en behovsbedömning bör gå till. Vad som menas med behov av information är 

dock svårdefinierat, vilket framgick bland annat av den genomförda intervjun med 

representanten för Sfm. Vid intervjuerna med försäkringsbolagen framgick att det sällan gjordes 

en bedömning över kundens specifika behov av information, utan bedömningen gjordes snarare 

utefter kundens behov av försäkring. 

En försäkringsförmedlare behöver som nämnts följa god försäkringsförmedlingssed. Denna sed 

innebär att förmedlaren behöver tillvarata kundens intressen på ett helt annat sätt än 

försäkringsgivaren. Vad det innebär för bedömningen av informationsbehovet verkar inte 

innebära några extra krafttag från förmedlarens sida i praktiken. När en försäkringsförmedlare 

ska bedöma en ny kunds informationsbehov, görs detta ofta i samband med att kundens 

försäkringsbehov ses över. Av den intervju som genomfördes med representanten för Factor 

framgick att det sker ett så pass stort informationsutbyte under tiden fram till att försäkringen 

är tecknad, att förmedlaren under tiden hinner inse hur mycket information om försäkringen 

som försäkringstagaren behöver. På det sättet blir även behovsbedömningen specifik för varje 

enskild kund. 

Vad gäller försäkringsförmedlares behovsbedömning av mäklade kunder kan återigen tidigare 

nämnda Flytande lager-fallet kort kommenteras. Fallet gällde alltså ett företag som hade haft 

en liknande försäkring innan. Bedömningen av informationsbehovet i detta fall innebar för 

förmedlaren, att ett villkor som inte fanns med borde vara extra viktigt att informera om. För 

att hänvisa tillbaka till det exempel som togs upp under avsnitt 3.5.3, behövde kunden oavsett 

om denne var en mäklad kund eller en direktkund med största sannolikhet samma typ av 

information. Av rättsfallet framgick även, att en informationsmiss om ett villkor i försäkringen 

innebär en brist i att följa god försäkringsförmedlingssed. Det innebär samtidigt, att god 

försäkringsförmedlingssed även utökar omfattningen av försäkringsförmedlarens bedömning 

av kundens informationsbehov. Ser man rättsfallet i ljuset av behovsbedömningen, ter sig 

resultatet enligt min uppfattning ganska anmärkningsvärt. 
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Under avsnitt 3.5.3 diskuterades några fall från bland annat ARN angående att informationen 

som lämnas till en kund kan påverka tolkningen av ett försäkringsvillkor. Det diskuterades även 

om de konsumentförsäkringsrättsliga fallen på något sätt kunde appliceras även vid 

företagsförsäkring, något det borde enligt min uppfattning. Under avsnittet beskrevs vidare att 

vissa företagsförsäkringskunder är i ett större behov av information än andra, varför det enligt 

min uppfattning borde finnas fall där företagsförsäkringskunder är i samma behov av 

information som en konsument. Oavsett om kunden är en konsument eller en näringsidkare, bör 

båda ha ett lika stort intresse av försäkringsskyddets omfattning. 

Vad gäller standardiserad förköps- och efterköpsinformation, uppstår enligt min mening vissa 

problem. Problemet är att den är just standardiserad. En standardiserad information är inte 

kopplad till en specifiks kunds enskilda behov av information, eftersom behovet behöver 

fastställas innan informationen kan utformas till den enskilde kunden. Genom att använda en 

standardiserad information ses informationsbehovet egentligen aldrig över i något annat läge 

än vid den tidpunkt informationen ursprungligen tas fram. Kunder som skulle behöva mer 

information än den som framgår av exempelvis förköpsinformationen, behöver således själva 

ta reda på den information som kan tänkas vara av intresse. En fråga som uppstår i detta 

sammanhang är om alla sorts kunder vet vilken typ av information de i så fall bör fråga extra 

om.  
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5. Informationens innehåll 

5.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras den teoretiska och den praktiska delen av förköpsinformation och 

efterköpsinformation. Syftet med kapitlet är dels att beskriva hur informationen är tänkt att se 

ut i teorin, dels att undersöka vilka praktiska lösningar som försäkringsbolagen har använt sig 

av, dels att jämföra teori och praktik med varandra för att undersöka om den information som 

lämnas uppfyller de tänkta kraven i FAL. Av den anledningen är kapitlet uppdelat i tre delar: 

en första del som behandlar förköpsinformation, en andra del som behandlar 

efterköpsinformation samt en tredje del som analyserar hur det teoretiska och det praktiska 

gällande förköps- och efterköpsinformation förhåller sig till varandra. 

5.2 Förköpsinformation 

5.2.1 Förköpsinformation i teorin 

Förköpsinformation är den information som ska lämnas till försäkringstagaren (eller företrädare 

för denne, till exempel en mäklare) innan försäkringsavtalet ingås. Syftet med bestämmelsen är 

att kunden ska kunna bedöma dels om denne behöver försäkring, dels vilken försäkring som i 

så fall blir aktuell, dels vad försäkringen kostar och vilka risker den omfattar.126  

I 2 kap. 2 § FAL framgår även att begränsningar av försäkringsskyddet tydligt ska framgå. Vid 

bedömningen av vilka begränsningar som är så viktiga att de måste anges tydligt får hänsyn i 

första hand tas till hur praktiskt betydelsefull begränsningen kan vara, om den är vanlig vid 

försäkringar av det aktuella slaget och vad försäkringstagaren kan antas tro om skyddets 

omfattning, bland annat mot bakgrund av försäkringens beteckning (termen ”allriskförsäkring” 

kan exempelvis framstå som mycket vidare för en lekman, jämfört med en i 

försäkringsbranschen yrkesverksam person).127 

Det finns dock vissa situationer då information inte behöver lämnas, vilket framgår av 2 kap. 3 

§ FAL. Enligt nämnda paragraf behöver information enligt 2 kap. 2 § FAL inte lämnas i den 

mån kunden uttryckligen avstår från den eller att försäkringsgivaren möter hinder med hänsyn 

till förhållandena då försäkringsavtalet ingås. Sådana situationer kan vara, enligt Regeringens 

uppfattning i förarbetena till FAL, att det av praktiska skäl inte är möjligt för försäkringsbolaget 

                                                 
126 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 217. 
127 Karnov internet, 2 kap. 2 § FAL, not 75, Utterström, hämtad 2014-11-30, 13:38. 
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att lämna informationen. En orsak kan vara att kunden till exempel tar kontakt med 

försäkringsbolaget kort före en resa för att få försäkringsskydd genast.128 

Konsumentverket har i en rapport från år 2010 granskat förköpsinformation, marknadsföring 

samt olika villkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter.129 Rapporten omfattade dock 

inte efterköpsinformation eller information som lämnas av försäkringsbolagen efter att 

försäkringens beställningsprocess påbörjats. Av Konsumentverkets studie i nämnda rapport 

framgick, att en svårighet med förköpsinformationen var att återge tillräckligt mycket 

information till konsumenterna utan att informationen blev alltför detaljerad eller alltför 

kortfattad. Svårigheten enligt rapporten var med andra ord att förköpsinformationen måste vara 

tillräckligt kort och koncis samtidigt som den ska återge viktiga begränsningar på ett tydligt sätt 

så att konsumenterna har en möjlighet att tillgodogöra sig informationen och förstå dess 

innebörd. Rapporten angav även ett antal förslag till framtida åtgärder som eventuellt kunde 

undanröja problemen gällande förköpsinformationens innehåll och utformning. Ett av förslagen 

var att föreskrifter, allmänna råd eller branschöverenskommelser skulle kunna vara en lösning 

som förtydligar informationskraven vid förköpsinformation enligt 2 kap. 2 § FAL, för att 

försäkringsbolagen på så sätt skulle kunna få vägledning gällande förköpsinformationens 

innehåll och utformning. Ett annat förslag som angavs var att försäkringsbolagen borde börja 

sträva mot att använda sig av en gemensam terminologi och likartade definitioner samt att 

förköpsinformationen borde utformas på ett för konsumenten lättförståeligt sätt så att ett 

välgrundat val av försäkring ska kunna göras.  

Rapporten från Konsumentverket blev sedan bakgrunden till att branschorganisationen Svensk 

Försäkring130 tog fram uppdaterade riktlinjer gällande förköpsinformation. Denna 

rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse vid styrelsesammanträdet den 9 

oktober 2014 och rekommendationen träder i kraft den 1 maj 2015.131 Rekommendationen har 

till syfte att komplettera och konkretisera gällande lagar och regler kring förköpsinformation 

och är ett uttryck för vad som utgör god sed för utformning och tillhandahållande av 

förköpsinformation.132 Svensk försäkring har med denna rekommendation bland annat 

                                                 
128 Prop. 2003/04:150, s. 148. 
129 Se Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter, Rapport 

2010:16, Konsumentverket 2010. 
130 Svensk Försäkring är en branschorganisation för försäkringsföretagen. De arbetar för högt förtroende för 

försäkringssektorn. I dagsläget är ett 40-tal försäkringsföretag medlemmar i Svensk Försäkring och tillsammans 

svarar de för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden. Se vidare www.svenskforsakring.se. 
131http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Branschsamarbete/Rekommendationer/Undersidor/Rekommenda

tion-om-forkopsinformation/, hämtad 2014-11-30, 13:33. 
132 Svensk Försäkring, Rekommendation om förköpsinformation, hämtad 2014-11-30, 13:42. 
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konkretiserat vilket innehåll förköpsinformationen bör ha, vilken formen för 

förköpsinformationen bör vara samt hur de fullständiga villkoren bör kunna erhållas av 

konsumenten om försäkringsgivaren inte översänder dessa till kunden. Av dessa uppdaterade 

riktlinjer om förköpsinformation framgår även att fullständiga villkor får finnas tillgängliga på 

försäkringsgivarens hemsida, under förutsättning att villkoren skickas ut till konsumenten på 

begäran och att förköpsinformationen ska kunna sparas av konsumenten.133 

Vad gäller förköpsinformationens utformning anges vidare att en avvägning mellan behovet av 

information och behovet av lättbegriplighet behöver göras, vilket innebär att informationen 

behöver vara olika utformad beroende på försäkringens art och komplexitet. Ett exempel som 

tas upp i rekommendationen är att fullständiga försäkringsvillkor inte kan anses uppfylla kravet 

på pedagogik, samtidigt som endast en hänvisning till var de fullständiga villkoren finns anses 

vara alltför kortfattad. Vidare framgår av rekommendationen att information om viktiga 

begränsningar i försäkringen ska framgå lika tydligt som information om vad som ingår i 

försäkringen. Rekommendationen gäller dock endast för konsumentförsäkringar, inte för 

företagsförsäkringar. 

Nämnda rekommendation om förköpsinformation diskuterades även under intervjun som 

genomfördes med representanten för Svensk Försäkring. Svensk Försäkrings representant 

tydliggjorde, att syftet med rekommendationen var för branschen att självreglera mer preciserat 

än vad som följer av bestämmelserna i försäkringsrörelselagen, bland annat hur 

förköpsinformationen bör vara utformad. Många konsumenter har haft svårt att ta till sig 

informationen och förstå försäkringars faktiska innebörd, något som också framgick av 

Konsumentverkets rapport som behandlades ovan. Syftet var vidare ett tydliggörande att 

förköpsinformation ska finnas tillgänglig hos försäkringsgivarna med benämningen 

Förköpsinformation som rubrik samt ett tydliggörande av vilka begränsningar som en viss 

försäkring har. Det senast beskrivna påpekades av Svensk Försäkrings representant som ett par 

av de mest väsentliga punkterna som togs upp i denna uppdaterade rekommendation. 

Gällande vad som i den uppdaterande rekommendationen sägs om att begränsningar tydligt ska 

anges i förköpsinformationen, framgick av intervjun med Svensk Försäkring att det i dagsläget 

inte finns någon norm för vilka typer av begränsningar som ska återges. Det är upp till varje 

enskilt försäkringsbolag att själv välja vad som anses vara viktiga begränsningar i varje enskild 

försäkring. Det har att göra med att olika försäkringar är olika komplexa, eftersom olika 

                                                 
133 Se Svensk Försäkrings rekommendation om förköpsinformation, www.svenskforsakring.se. 
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försäkringar ofta innehåller olika riskmoment. Svensk Försäkrings representant var därför av 

uppfattningen att det kan visa sig svårt att fastställa en gemensam norm som kan tänkas fungera 

på samtliga försäkringars förköpsinformationer. Begränsningarnas utformning behöver därför 

vara något som försäkringsbolagen behöver arbeta fram på egen hand. Det viktiga enligt Svensk 

Försäkrings rekommendation är att begränsningarna ska framgå redan i förköpsinformationen 

och att dessa är tydligt markerade. Representanten för Svensk Försäkring förklarade också att 

begränsningarna som ska tydliggöras i förköpsinformationen inte nödvändigtvis behöver sätta 

ramen för vad konsumenten behöver veta om försäkringen. Om konsumenten är särskilt 

intresserad av att veta om en speciell risk ingår i en försäkring eller inte, finns möjligheten att 

konsumenten helt enkelt hör av sig till försäkringsgivaren för att ta reda på detta. I 

rekommendationen anges därför uttryckligen, att ett budskap av följande slag alltid ska finnas 

i förköpsinformationen: ”om något skydd är särskilt viktigt för dig, ta reda på om det omfattas 

av försäkringen genom att kontakta oss/ansvarig förmedlare/rådgivare.” 

Svensk Försäkring har inte tagit fram några rekommendationer gällande företagsförsäkring. 

Under intervjun med Svensk Försäkring förklarades att företagsförsäkringskunder eventuellt 

inte har varit lika utsatta som konsumenter, varför det inte har ansetts vara behövligt på samma 

sätt att ta fram några specifika riktlinjer angående förköpsinformation vid företagsförsäkring. 

Representanten för Svensk Försäkring förklarade vidare att företag ofta anses vara i mindre 

behov av information och att företagen oftast inte har lika stora problem med att förstå 

innebörden av försäkringen och dess villkor, jämfört med hur en konsument uppfattar samma 

information. Den argumentationen är i linje med vad som diskuterades i förarbetena till FAL, 

som redogjorts ovan. 

5.2.2 Förköpsinformation i praktiken 

5.2.2.1 Inledning 

Den förköpsinformation som behandlas i det följande är Folksams grundvillkor för Kombinerad 

företagsförsäkring per 2015-01-01 (C310:7), Länsförsäkringar Östgötas förköpsinformation för 

kombinerad företagsförsäkring (V065-12FK) samt Trygg-Hansas förköpsinformation för 

försäkringen Trygga Firman - Service och tillverkande företag. Informationen som studerats 

hittar ni i respektive bilagor i slutet av denna framställning. Förköpsinformationen har studerats 

efter dess tillgänglighet, innehåll samt utformning, vilket presenteras i det följande. 

5.2.2.2 Förköpsinformationens tillgänglighet 

Direktkunder 
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På Folksams hemsida har man delat upp villkoren i grundförsäkringar och tilläggsförsäkringar. 

Det finns dock ingen förköpsinformation att tillgå direkt via hemsidan, utan endast villkoren i 

dess fullständiga form samt ett produktblad som återger övergripande vad som normalt ingår. 

På den sida där villkoren återfinns kan man läsa följande: ”Här kan du ladda hem 

försäkringsvillkor och broschyr med förköps- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj 

vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen 

och när du har drabbats av en skada.”134 Här återfinns alltså inte någon enskild 

förköpsinformation, bortsett från nyss nämnda produktblad, utan förköpsinformation och 

efterköpsinformation ser ut att vara samlade i villkoren. Öppnar man villkoren för till exempel 

Folksams kombinerade företagsförsäkring135, ser man bland annat att efterköpsinformation 

utgör den introducerande delen av grundvillkoren.136  

Vad gäller If:s hemsida återfinns översiktliga beskrivningar över vad som ingår i de olika 

försäkringarna, vad som inte ingår framgår dock inte konkret. På hemsidan kan man med andra 

ord inte läsa sig till vilka väsentliga begränsningar som någon av försäkringarna har utan att 

skicka iväg en offertförfrågan via ett formulär. Vidare går det inte att ladda ned eller läsa någon 

förköpsinformation eller några villkor via hemsidan utan att redan vara kund hos If. Villkoren 

går att hämta via en kod man får i sitt försäkringsbrev.137 Man behöver med andra ord redan ha 

fått sitt försäkringsbrev för att kunna komma åt villkoren i sin försäkring via hemsidan. Utöver 

denna lösning kan man även använda sig av ett så kallat ”If Login”. Genom denna inloggning 

kan man få åtkomst till en sammanställning över bland annat sina tecknade försäkringar och 

försäkringarnas villkor. Vad gäller förköpsinformationens tillgänglighet via telefon, var det 

genom If:s företagskundtjänst svårt att få förköpsinformation eller villkor utan att ha ett 

organisationsnummer. Någon förköpsinformation är därför inte direkt tillgänglig hos If för nya 

kunder som inte vill ange sitt organisationsnummer. Frågan är dock vilken typ av information 

som skickas om ett organisationsnummer knappas in via hemsidan eller ges till 

företagskundtjänsten via telefon. 

På Länsförsäkringar Östgötas hemsida återfinns förköpsinformationen i nedladdningsbar form 

via deras hemsida.138 Även här återfinns förköpsinformation för företagsförsäkringar som 

                                                 
134 Se http://www.folksam.se/foretag/forsakringar/smaforetagarforsakring/1.103865. 
135 Kombinerad företagsförsäkring, Försäkringsvillkor 1 januari 2015, Grundvillkor C310:7. 
136 Villkoren hittas via följande länk: http://www.folksam.se/foretag/forsakringar/villkor/1.57186. 
137 Se http://www.if.se/web/se/foretag/varaforsakringar/pages/villkor.aspx. 
138 Se exempelvis http://www.lansforsakringar.se/ostgota/foretag/forsakring/foretagforsakringar/tillverkning-

reparation/. 
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återfinns på hemsidan. Förköpsinformationen är även tillgänglig via Länsförsäkringar Östgötas 

kundtjänst, även om man först blir hänvisad till informationen på hemsidan. 

Även på Trygg-Hansas hemsida återfinns förköpsinformationen i nedladdningsbar form.139 Där 

återfinns förköpsinformation för samtliga erbjudna försäkringar inom de branscher Trygg-

Hansa erbjuder försäkring för. Här finns således förköpsinformationen tillgänglig direkt via 

hemsidan. 

Mäklade kunder 

De mäklade kunderna har som tidigare nämnts inte samma kontakt med försäkringsbolaget som 

direktkunderna har. Mäklade kunder är, som namnet antyder, företrädda av en 

försäkringsförmedlare, vilket innebär att försäkringsförmedlarna är de som behöver presentera 

och vidarebefordra informationen från försäkringsbolagen till kunden. Det ligger även i linje 

med vad som anförts tidigare i framställningen om bland annat 6 kap. 5 § LFF samt 5 kap. 4 § 

LFF om god försäkringsförmedlingssed. I den redan behandlade teoretiska delen om 

förköpsinformation framgår dock inte på vilket sätt informationen tillhandahållas av 

försäkringsbolagen gentemot försäkringsförmedlare. Detta ska kort presenteras med hjälp av 

det som framkommit under intervjuerna med representanterna för försäkringsbolagen. 

Av den intervju som genomförts med representanterna för Länsförsäkringar Östgöta framgick, 

att Länsförsäkringar Östgöta tillhandahåller exakt samma information till 

försäkringsförmedlarna som det gör till direktkunderna. Representanterna förklarade att 

förköpsinformationen alltid skickas med, oavsett vilken typ av kund det handlar om. När det är 

en mäklad kund sker informationsöverföringen alltid via förmedlaren, det skickas normalt 

aldrig ut direkt till kunden. Både Länsförsäkringar Östgötas och Trygg-Hansas representanter 

menade på att förmedlaren ska vara fullt informerad om allt som händer den mäklade kunden, 

eftersom det är förmedlaren som kunden har vänt sig till och som hjälper kunden med 

försäkringen. Om förmedlaren av någon anledning inte får den information som behövs, eller 

om informationen inte kan hittas av förmedlaren på försäkringsbolagets hemsida, förklarade 

bland annat Trygg-Hansas representant att förmedlaren har full möjlighet att ringa in för att få 

den informationen som i så fall fattas. Hos de flesta försäkringsbolag finns oftast även en 

särskild mäklardisk, som dagligen arbetar med förmedlare och deras ärenden. 

                                                 
139 http://www.trygghansa.se/foretag/forsakringar/tryggafirman/pages/vara-branscher.aspx. 
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5.2.2.3 Förköpsinformationens innehåll och utformning 

Folksams grundvillkor för Kombinerad företagsförsäkring (C310:7) – se Bilaga 2 

Folksam hänvisar till den broschyr som tidigare nämnts samt till de fullständiga villkoren 

avseende förköpsinformation. Folksam presenterar således förköpsinformation och 

efterköpsinformation i samma dokument. Öppnar man upp angivna villkor återfinns 

informationen som en introducerande del i villkoren. Under rubriken ”Begränsningar i 

försäkringsskyddet och särskilda självrisker” har Folksam valt att presentera generell 

information om bland annat upplysningsplikt, riskökning och säkerhetsföreskrifter. I nämnda 

rubrik kan man hitta följande text: 

”All information om undantag, högsta ersättningsbelopp och särskilda självrisker som gäller 

för försäkringen står i försäkringsvillkoren eller anges i försäkringsbrevet. Det är därför viktigt 

att du läser igenom villkoren och försäkringsbrevet och särskilt noterar vad som står under 

rubrikerna ”Undantag”, ”Högsta ersättning” och ”Särskild självrisk”.” 

Den angivna texten är hänvisningar till var i villkoren särskilda risker finns att läsa mer om. 

Det återfinns ingen rubrik med väsentliga undantag eller någon övrig information angående vad 

som är de mest väsentliga undantagen i försäkringen. Man får helt enkelt leta reda på varje 

delrubrik som informationen hänvisar till för att se vilka begränsningar varje del i försäkringen 

har. 

Länsförsäkringar Östgötas förköpsinformation för Kombinerad företagsförsäkring – se 

Bilaga 3 

Länsförsäkringar har i sin förköpsinformation valt att presentera några begränsningar i 

förköpsinformationen under rubriken ”Begränsningar”. Där framgår bland annat att 

egendomsförsäkringen inte gäller för viss egendom och att värdet av stöldbegärliga varor måste 

anges i förväg. I övrigt framgår inga fler begräsningar i försäkringsskyddet av 

förköpsinformationen. Däremot anges, med pilar framför, att kunden behöver vara extra 

vaksam att försäkra sig till rätt belopp, att kunden behöver följa vissa säkerhetsföreskrifter samt 

att kunden behöver anmäla ändrade förhållanden som kan innebära ökade risker för skada till 

försäkringsbolaget. 

I slutet av dokumentet har Länsförsäkringar Östgöta valt att presentera en ruta med rubriken 

”Viktigt att veta”. Av denna ruta framgår bland annat att det kan finnas vissa begränsningar i 

försäkringsskyddet och att det kan finnas vissa viktiga säkerhetsföreskrifter eller 
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aktsamhetskrav som kunden måste känna till för att försäkringen ska gälla fullt ut. Dock anges 

inga exempel på vad sådana begränsningar kan vara, bortsett från de exempel som anges under 

rubriken ”Begränsningar” högre upp i förköpsinformationen. 

Gällande utformningen framgick under intervjun som genomfördes med Länsförsäkringar 

Östgötas representanter, att det viktiga i förköpsinformation har markerats med en pil som ska 

visa kunderna vad som är extra viktigt i informationen. Dessa pilar återfinns dock endast i 

förköpsinformationen, inte i efterköpsinformationen eller fullständiga villkoren. 

Trygg-Hansas förköpsinformation för ”Trygga Firman - Service och tillverkande 

företag” – se Bilaga 4 

Trygg-Hansa har valt att presentera en översiktlig information om vad som ingår samt vad som 

inte ingår för varje specifik del av försäkringen. Trygg-Hansa tar upp begränsningar i 

försäkringsskyddet på samtliga ställen i förköpsinformationen. Utöver begränsningarna 

presenteras även säkerhetsföreskrifterna under varje del av förköpsinformationen, för att 

kunden på så sätt ska kunna få en överblick i vad denne kan behöva tänka extra på gällande 

varje enskild del i försäkringen. Trygg-Hansas förköpsinformation tar således upp väsentliga 

begränsningar i försäkringsskyddet lika tydligt som vad som ingår i försäkringen. 

Gällande förköpsinformationens utformning presenterar Trygg-Hansa som nämnts viktiga 

begränsningar och säkerhetsföreskrifter för samtliga delar. Det är således inte endast 

hänvisningar eller exempel på vissa delar, utan förköpsinformationen är uppbyggd på samma 

sätt genom hela dokumentet. Det är inte förrän förköpsinformation om tilläggsförsäkringar som 

begränsningar slutar att presenteras. Av förköpsinformationen avseende dessa 

tilläggsförsäkringar anges endast vad som ingår i försäkringen ifråga. 

5.3 Efterköpsinformation 

5.3.1 Efterköpsinformation i teorin 

Efterköpsinformation är den information som försäkringsgivare snarast efter avtalsslutet ska 

tillställa försäkringstagaren genom en skriftlig bekräftelse på avtalet.140 Bekräftelse i 

elektronisk form anses också uppfylla kravet på skriftlighet.141 I den bekräftelse som skickas 

ska bland annat viktiga säkerhetsföreskrifter samt villkor som, med hänsyn till försäkringens 

beteckning eller övriga omständigheter, utgör en oväntad och väsentlig begränsning av 

                                                 
140 Se 2 kap. 4 § FAL. 
141 Prop. 2003/04:150, s. 382. 
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försäkringsskyddet särskilt framhållas.142 Enligt 2 kap. 4 § FAL ska försäkringsbolaget sända 

villkoren till försäkringstagaren så skyndsamt som möjligt efter avtalsslutet. Försäkringsavtalet 

är som antytts redan slutet i detta skede. Dock anses att försäkringstagaren ändå ska få 

information om vad denne gett sig in på.143 Försäkringsbolaget ska således ge 

försäkringstagaren den information som stadgas i 2 kap. 4 § andra meningen 1-4 punkterna 

FAL, om den informationen inte lämnats redan i försäkringens förköpsinformation.144 Lämnas 

mindre information i förköpsinformationen, behöver mer information lämnas i 

efterköpsinformationen.145 

En del av den information som ska lämnas i efterköpsinformationen är med andra ord viktiga 

begränsningar samt vissa viktiga säkerhetsföreskrifter och följderna av att föreskrifterna inte 

efterlevs. Viktiga begränsningar i försäkringsskyddet kan vara allt från att en inbrottsförsäkring 

inte ersätter stölder utan samband med inbrott, till att en brandförsäkring inte ersätter skada 

genom storm på exempelvis växthus eller tält. Angående säkerhetsföreskrifter återfinns en 

definition av begreppet i 4 kap. 6 § andra stycket FAL. Där stadgas att med begreppet 

säkerhetsföreskrift ”[…] avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar 

som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos 

den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare”. Säkerhetsföreskrifterna som 

ska finnas med i efterköpsinformationen kan därför sägas vara information till 

försäkringstagaren angående hur försäkringstagaren behöver agera i vissa situationer, 

exempelvis att låsa sin bostad när han eller hon lämnar den eller att förebygga eller minska 

skada.146  

Om försäkringsbolaget inte skickar en skriftlig bekräftelse på avtalet och särskilt framhåller 

vissa viktiga villkor, om dessa inte redan angivits i förköpsinformationen, får villkoret inte 

åberopas mot försäkringstagaren. En bristfällig efterköpsinformation kan således få en 

civilrättslig verkan, oavsett om försäkringstagaren är i god tro eller inte om bristen.147 Har 

försäkringstagaren inte fått efterköpsinformation av försäkringsbolaget angående ett väsentligt 

undantag, kan det således innebära att försäkringsbolaget inte får åberopa villkoret gentemot 

försäkringstagaren.148 Det bör dock noteras att detta inte gäller vid företagsförsäkringar, utan 

                                                 
142 2 kap. 4 § första och fjärde punkten FAL. 
143 Bengtsson, Försäkringsrätt: några huvudlinjer, s. 40. 
144 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 220. 
145 Se 2 kap. 4 § andra meningen FAL. 
146 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 280. 
147 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 206. 
148 Se 2 kap. 8 § FAL. 
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endast vid konsumentförsäkring.149 Vid företagsförsäkring blir det istället tal om att 

försäkringstagaren har möjlighet att säga upp försäkringen i förtid, om efterköpsinformationens 

brist kan anses vara ett väsentligt åsidosättande av försäkringsbolagets skyldigheter enligt 

FAL.150 

Svensk Försäkring har inte utkommit med någon särskild rekommendation angående 

efterköpsinformation, varken för konsumentförsäkringar eller företagsförsäkringar. I intervjun 

med representanten för Svensk Försäkring förklarades att några riktlinjer gällande 

efterköpsinformation inte har ansetts behövas på samma sätt, eftersom det i första hand var ett 

problem att kunderna upplevde det som svårt att förstå vilka begränsningar som försäkringarna 

innehöll redan i ett tidigare skede. Representanten framhöll även att försäkringstagare, genom 

att de uppdaterade riktlinjerna för förköpsinformation träder ikraft, kommer få information om 

väsentliga undantag redan genom förköpsinformationen. När efterköpsinformationen når 

kunden är som nämnts försäkringen redan tecknad, varför kunden i det skedet kan förutsättas 

vara informerad om de viktigaste begränsningarna på ett helt annat sätt. Dock är 

rekommendationen från Svensk Försäkring inte riktad mot företagsförsäkringar, utan endast 

konsumentförsäkringar. 

I delavsnitt 5.3.2 nedan kommer efterköpsinformation från olika försäkringsbolag att 

presenteras efter dess tillgänglighet samt innehåll och utformning, för att på så sätt skapa en 

uppfattning om vilken typ av information som lämnas till försäkringstagarna efter att en 

försäkring har tecknats. Eftersom mer information behöver lämnas i efterköpsinformationen 

om mindre information lämnas i förköpsinformationen, och vice versa, kan det vara av intresse 

att jämföra dessa med varandra för att se vilken typ av information som når kunden både innan 

och när ett försäkringsavtal är slutet. 

5.3.2 Efterköpsinformation i praktiken 

5.3.2.1 Inledning 

I praktiken återfinns allt som oftast efterköpsinformationen i försäkringsbolagens fullständiga 

villkor. Den efterköpsinformation som här beaktas är den efterköpsinformation som återfinns i 

Folksams villkor för deras Kombinerade Företagsförsäkring (C310:7), If:s 

efterköpsinformation för ”Fastighetsägare – Ansvar och rättskydd” samt Länsförsäkringar 

                                                 
149 8 kap. 1 § FAL hänvisar endast till 2 kap. 1-7 §§ FAL. 2 kap. 8 § FAL kan därför inte åberopas vid 

företagsförsäkring. 
150 Se 8 kap. 5 § första punkten FAL. 
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Östgötas villkor för Kombinerad Företagsförsäkring (V065:12). För Trygg-Hansa har ingen 

efterköpsinformation lyckats bli tillgänglig att studeras, varför presentationen av 

efterköpsinformation sker med utgångspunkt ur intervjun som genomfördes med representanten 

för Trygg-Hansa. Efterköpsinformation presenteras, likt förköpsinformationen, efter dess 

tillgänglighet, innehåll och utformning. 

5.3.2.2 Efterköpsinformationens tillgänglighet 

Direktkunder 

Vad gäller efterköpsinformationens tillgänglighet skiljer sig detta något mellan 

försäkringsbolagen. Folksam har efterköpsinformationen som en introducerande del i 

grundvillkoren. Länsförsäkringar Östgöta likaså. Villkoren hos dessa två försäkringsbolag går 

att ladda ned direkt från deras respektive hemsida, vilket gör att efterköpsinformationen finns 

tillgänglig redan innan försäkringen tecknas. Av intervjun med representanterna för 

Länsförsäkringar Östgöta framgick dock att villkoren inte skickas ut automatiskt till kunderna 

när försäkringen tecknats, utan kunderna får villkoren skickade till sig när, och om, de hör av 

sig till Länsförsäkringar Östgöta. Alternativet är att kunderna går in på hemsidan för att ladda 

ned villkoren direkt till sin dator. Trygg-Hansas representant förklarade å Trygg-Hansas sida 

att den efterköpsinformation som går ut till Trygg-Hansas kunder genereras automatiskt av 

datorer. Informationen som skickas baseras på den aktuella försäkringen ifråga. 

Efterköpsinformationen blir således uppdaterad gentemot den försäkring som den specifika 

kunden har tecknat. Trygg-Hansas efterköpsinformation går därför inte att hämta direkt från 

deras hemsida. Vad gäller If:s hemsida är informationen som sagt inte lika lättillgänglig, på 

grund av att man antingen måste ha ett If Login eller ett försäkringsbrev. 

Av intervjuerna som genomförts med Länsförsäkringar och Trygg-Hansa framgick dock att 

båda försäkringsbolagen håller villkor och olika typer av information som försäkringstagaren 

är i behov av tillgängligt via telefon genom försäkringsbolagens kundservice. 

5.3.2.3 Efterköpsinformationens innehåll och utformning 

Folksams grundvillkor för Kombinerad företagsförsäkring (C310:7) – se Bilaga 5 

Folksam har valt att presentera efterköpsinformation i början av sina villkor. Under rubriken 

”Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker” har Folksam valt att ge generell 

information om bland annat upplysningsplikt, riskökning och vissa säkerhetsföreskrifter. 
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Den angivna texten är hänvisningar till var i villkoren särskilda risker finns att läsa mer om. 

Det återfinns ingen rubrik med väsentliga undantag eller någon övrig information i 

efterköpsinformationen angående vad som är de mest väsentliga undantagen i försäkringen. 

Man får helt enkelt leta reda på varje delrubrik som efterköpsinformationen hänvisar till för att 

se vilka begränsningar varje del i försäkringen har. 

If:s efterköpsinformation för ”Fastighetsägare – Ansvar och rättskydd” – se Bilaga 6 

If har efterköpsinformationen presenterad som en introducerande del av det villkorsdokument 

som går ut till kund efter tecknandet av en försäkring. I efterköpsinformationen presenteras en 

kortfattad information om både vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar. 

Informationen liknar den förköpsinformation som Trygg-Hansa presenterar på sin hemsida, 

med undantaget att If:s efterköpsinformation inte ger exempel på vissa säkerhetsföreskrifter 

som kunden behöver följa. Efterköpsinformationen återger dock att säkerhetsföreskrifter finns, 

för att på så sätt göra kunden vaksam på detta. Undantag i försäkringen finns presenterade under 

i stort sett varje del av försäkringen, vilket gör att kunden har möjlighet att se viktiga 

begränsningar direkt i den introducerande delen av villkorsdokumentet. Kunden får då en 

sammanfattning av viktiga undantag utan att behöva leta efter viktiga undantag i den 

fullständiga villkorstexten. 

Länsförsäkringar Östgötas villkor för deras Kombinerad Företagsförsäkring (V065:12) 

– se Bilaga 7 

Länsförsäkringar Östgöta har, likt Folksam och If, sin efterköpsinformation som en 

introducerande del i sina fullständiga villkor. I Länsförsäkringar Östgötas efterköpsinformation 

går det inte att finna några väsentliga undantag i försäkringen ifråga. Den information om 

undantag som finns är endast något man kan avläsa indirekt i den text Länsförsäkringar Östgöta 

presenterar. Länsförsäkringar Östgöta nämner bland annat att vissa skadehändelser ”i de flesta 

fall” ingår under vissa villkorspunkter. Information om vilka typer av begränsningar som finns 

eller i vilka fall försäkringen inte gäller är dock begränsat i efterköpsinformationen. Angående 

säkerhetsföreskrifter ges endast en hänvisning till var i villkoren föreskrifterna kan hittas.  

Vad gäller efterköpsinformationens utformning återfinns inga pilar151 varken i 

efterköpsinformationen eller i de fullständiga villkoren. I efterköpsinformationen påpekas 

främst att försäkringsbrevet och den fullständiga texten under varje villkor bestämmer 

                                                 
151 Jämför med presentationen av Länsförsäkringar Östgötas förköpsinformation i avsnitt 5.2.2 ovan. 
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innehållet i försäkringsskyddet samt att hänvisningar görs till var i villkoren viss viktig 

information återfinns. 

Trygg-Hansas efterköpsinformation 

Hos Trygg-Hansa skapas efterköpsinformationen automatiskt av Trygg-Hansas datorer. Det har 

därför varit svårt att få tillgång till en efterköpsinformation som har kunnat studeras i denna 

framställning. Av intervjun med Trygg-Hansa förklarade dock deras representant att 

efterköpsinformationen efter varje enskild försäkring i sig. Representanten förklarade vidare att 

efterköpsinformationen på så sätt kan anpassas till försäkringar som är av mer speciell karaktär. 

Dock berättade representanten att efterköpsinformationen inte anpassas efter den enskilda 

kunden, utan efter den enskilda försäkringen. Kunder som har likadana försäkringar får således 

samma typ av information. 

5.4 Viktiga begränsningar av försäkringsskyddet 

I tidigare delar av denna framställning har beskrivits, att av den information som lämnas i 

förköps- respektive efterköpsinformationen ska viktiga begränsningar av försäkringsskyddet 

tydligt framgå. Om begränsningarna inte finns med redan i förköpsinformationen, ska 

begränsningarna finnas med i efterköpsinformationen. Frågan som uppkommer med anledning 

av det sagda, är vilken typ av begränsningar som anses vara så pass väsentliga att de behöver 

finnas med i den information som lämnas av försäkringsbolagen. 

Av ARN-fallen som beskrevs under avsnitt 3.4.2 ovan framgick, att en förändring av 

exempelvis försäkringsbeloppets storlek ansågs vara en väsentlig ändring i ett befintligt 

försäkringsskydd. Av Svensk Försäkrings rekommendation om förköpsinformation som 

behandlats tidigare, framgick att innehållet i förköpsinformationen behöver vara en avvägning 

mellan behovet av information och behovet av lättbegriplighet, vilket innebär att informationen 

behöver vara utformad på olika sätt beroende på försäkringens art och komplexitet. Ett exempel 

som togs upp i rekommendationen var att de fullständiga försäkringsvillkoren inte kan anses 

uppfylla kravet på pedagogik, samtidigt som endast en hänvisning till var fullständiga villkor 

finns anses vara alltför kortfattat. Det hittills sagda behandlar emellertid endast 

konsumentförsäkringar. 

Gällande förköps- och efterköpsinformationens innehåll vid företagsförsäkring finns varken 

normer eller rekommendationer, något som framgick av intervjuerna med representanterna för 

försäkringsbolagen. Av intervjuerna framgick även, att vad som ska anses vara väsentliga 
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undantag i en försäkring har tagits fram av försäkringsbolagen själva. Representanterna för 

försäkringsbolagen förklarade att försäkringsbolagen själva avgjort vilka begränsningar som 

finns med i varje enskild försäkring och att undantagen är kopplade till den enskilda 

försäkringen. Bertil Bengtsson beskriver att försäkringsbolagen i allmänhet bör påpeka 

”inskränkningar som går utöver vad som normalt gäller vid samma försäkringstyp eller annars 

kan vara oväntade med hänsyn till försäkringens benämning”.152 Bengtsson beskriver vidare 

att efterköpsinformationen enligt 2 kap. 4 § FAL bör innehålla information om sådana villkor 

som framgår av paragrafens 1-4 punkter och att dessa bör markeras på ett iögonfallande sätt i 

exempelvis villkorstexter eller broschyrer.153 Bengtsson menar att hänsyn bör tas även till 

försäkringens beteckning och hur den har marknadsförts vid bestämmandet av vad som är 

väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Att ett undantag inte finns med i informationen 

behöver inte betyda att det är oväntat eller väsentligt, utan är som sagt beroende på vilken typ 

av försäkring det gäller och vad som anses vara väsentligt enligt allmän praxis. 

Av intervjun med representanten för If framgick, att vad som anses vara väsentliga 

begränsningar var en stor fråga när informationsreglerna tillkom. Representanten förklarade att 

det på förhand är väldigt svårt att säga vad som är en viktig begränsning i en försäkring. Om en 

kund exempelvis råkar ut för ett skadefall som inte täcks av en försäkring, är det just det 

villkoret som varit väsentligt i det fallet. I andra fall är det något helt annat som är väsentligt 

för kunden. För att lösa problematiken förklarade If:s representant att If har tagit fram de 

väsentliga delarna för varje specifik försäkring och genom bland annat statistik försökt att fånga 

upp undantag som varit de absolut vanligaste. På så sätt har If haft möjlighet att ta med 

begränsningar i den lämnade informationen för skadehändelser flest kunder felaktigt trott ingå 

i försäkringen. 

I övrigt är det svårt att hitta konkreta exempel på vad som anses vara väsentliga begränsningar, 

särskilt vad gäller företagsförsäkring. Författarens egna tankar kring detta presenteras därför 

under avsnitt 5.5.5 nedan, för att på så sätt försöka belysa frågan ytterligare. 

5.5 Analys 

5.5.1 Inledning 

I följande delavsnitt kommer en analys av den studerade förköpsinformationen och 

efterköpsinformationen att framställas. I analysen fokuseras på en jämförelse mellan 

                                                 
152 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 218. 
153 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 220. 
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förköpsinformation och efterköpsinformation i teorin och praktiken, för att på så sätt kunna 

diskutera om den studerade förköps- och efterköpsinformationen uppfyller de tänkta kraven i 

FAL. Vidare analyseras om det är någon skillnad mellan den förköpsinformation och 

efterköpsinformation som lämnas mellan de studerade försäkringsbolagen. Slutligen diskuteras 

vad som ska anses vara en väsentlig begräsning i försäkringen, något som behöver finnas med 

i antingen förköpsinformationen eller efterköpsinformation. 

5.5.2 Skillnader mellan försäkringsbolagens förköpsinformationer 

Av de i framställningen studerade förköpsinformationerna framgår, att informationen skiljer sig 

ganska markant beroende vilket försäkringsbolag kunden vänder sig till. Länsförsäkringar 

Östgöta, exempelvis, återger endast ett fåtal exempel om vad som inte omfattas i sin 

förköpsinformation. Trygg-Hansa, däremot, anger undantag för varje enskild del av 

försäkringen och även vilka säkerhetsföreskrifter som kan tänkas bli aktuella för varje del. 

Med beaktande av förköpsinformationerna som studerats kan sägas, att det föreligger en stor 

skillnad i vad som där presenteras. I Länsförsäkringar Östgötas förköpsinformation (se Bilaga 

3) tas endast upp några generella undantag. I övrigt hänvisar Länsförsäkringar Östgöta till den 

fullständiga villkorstexten. Jämför man den förköpsinformationen med Trygg-Hansas 

förköpsinformation (se Bilaga 4), ser man ganska snabbt en stor skillnad i vad de olika 

försäkringsbolagen valt att presentera i form av bland annat undantag och säkerhetsföreskrifter. 

Trygg-Hansas förköpsinformation anger undantag för samtliga delar av försäkringen, medan 

Länsförsäkringar Östgötas förköpsinformation inte alls är lika utförligt. Enligt min uppfattning 

har Länsförsäkringar Östgöta vissa brister i sin förköpsinformation, medan Trygg-Hansas 

förköpsinformation ger en god uppfattning om försäkringens omfattning. Som kund ser man 

därför på ett betydligt tydligare sätt vilka begränsningar som återfinns i försäkringen ifråga i 

Trygg-Hansas förköpsinformation.  

Anledningen till olika tillvägagångssätt används skulle kunna vara att försäkringsbolagen som 

inte tar med undantag, istället anger dessa tydligt i efterköpsinformationen. En annan anledning 

skulle kunna vara att försäkringsbolagen anser att näringsidkare inte är i samma behov av 

information som konsumenter, varför försäkringsbolagen eventuellt är av uppfattningen att 

ingen information behöver lämnas. Oavsett anledning till att inga, eller ytterst få, begränsningar 

anges i förköpsinformationen, skapar detta större krav på efterköpsinformationen.  

Ser man till bestämmelserna i 2 kap. 2 § FAL, som 8 kap. 1 § FAL hänvisar till vid 

företagsförsäkring, kan en slutsats dras att denna bestämmelse inte tillämpas fullt ut av samtliga 
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försäkringsbolag. Försäkringsbolagen återger förvisso det huvudsakliga innehållet i 

försäkringen, men en del av försäkringsbolagen har inte med viktiga begränsningar av 

försäkringsskyddet över huvud taget. Väsentliga undantag ska finnas med, om det står i 

förköpsinformationen eller efterköpsinformationen spelar enligt reglerna i FAL ingen större roll 

för försäkringsbolagets informationsansvar. Hur efterköpsinformationen är uppbyggd, och 

vilken information som presenteras däri, analyseras därför i det följande. 

5.5.3 Skillnader mellan försäkringsbolagens efterköpsinformationer 

Angående de studerade efterköpsinformationerna framgår, likt förköpsinformationerna, att 

dessa skiljer sig en del mellan de olika försäkringsbolagen. 

Folksam har efterköpsinformationen som en introducerande del i sina villkor (se Bilaga 5). I 

efterköpsinformationen anges ingen konkret information alls över de mest väsentliga 

undantagen, vilket borde innebära att Folksam inte följer 2 kap. 4 § FAL. Som beskrevs i det 

föregående delavsnittet borde det ställas högre krav på efterköpsinformationen om 

förköpsinformationen inte anger väsentliga undantag. Folksam beskriver endast var i villkoren 

viss information hittas och att kunden hänvisas till att läsa under rubrikerna ”Undantag” och 

”Högsta ersättning” i de fullständiga villkoren. Varken förköps- eller efterköpsinformationen 

hos Folksam återger några väsentliga undantag. Här får man istället uppfattningen att kunden 

behöver läsa igenom samtliga undantag, vilket i sig innebär att antingen alla undantag är 

väsentliga eller att inga av undantagen är väsentliga. Att endast hänvisa till samtliga undantag 

i försäkringsvillkoren borde enligt min uppfattning inte anses vara ett uppfyllande av de 

föreskrivna kraven i FAL. 

Länsförsäkringar Östgöta återger i sin efterköpsinformation, som återfinns i den introducerande 

delen av försäkringsvillkoren, att försäkringen gäller ”i de flesta fall” samt en hel del 

hänvisningar till olika avsnitt i de fullständiga villkoren. I efterköpsinformationen framgår 

några begränsningar av försäkringsskyddet, exempelvis att transportförsäkringen ger ett 

begränsat skydd och att avbrottsförsäkring inte ingår om kunden endast försäkrar byggnad (se 

Bilaga 7). I övrigt framhålls inga begränsningar av försäkringsskyddet. Det skapar ett visst 

ifrågasättande av efterlevandet av informationsreglerna, eftersom Länsförsäkringar Östgötas 

förköpsinformation inte heller angav några särskilt viktiga undantag (bortsett från ett par 

exemplifieringar, se Bilaga 3). Länsförsäkringar Östgöta hänvisar dock till vissa delar av 

försäkringen som är extra viktiga för kunden att läsa, men i övrigt framgår inte särskilt tydligt 

vilka undantag det är fråga om. Här kan man fundera på om en hänvisning till vissa delar av 
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villkoren är samma sak som att ange viktiga begränsningar på ett tydligt sätt i 

efterköpsinformationen (alternativt förköpsinformationen). Min uppfattning är att det är två 

skilda saker. 

Trygg-Hansas efterköpsinformation har som nämnts inte kunnat studeras, då informationen 

enligt intervjun med representanten för Trygg-Hansa inte skapas förrän kunden tecknat en 

försäkring och efterköpsinformationen skickas ut till kund. Dock var Trygg-Hansas 

förköpsinformation så pass tydlig att Trygg-Hansa enligt reglerna i FAL egentligen inte behöver 

återge väsentliga undantag lika omfattande i efterköpsinformationen. Undantagen är 

presenterade redan i förköpsinformationen, varför färre begränsningar behöver anges i 

efterköpsinformationen. Min uppfattning är att Trygg-Hansas förköpsinformation är så pass väl 

genomarbetad, att kraven på efterköpsinformationen blir väsentligt lägre. 

I Ifs efterköpsinformation (se Bilaga 6) anges, likt Trygg-Hansas förköpsinformation, både vad 

som ingår och vad som inte ingår i försäkringen. Efterköpsinformationen ger således kunden 

en god bild över försäkringens omfattning och undantag. Med anledning av att någon 

förköpsinformation inte blivit tillgänglig vad gäller If, kan Ifs efterköpsinformation och 

förköpsinformationen inte jämföras i denna framställning. 

Av analysen har framgått att den efterköpsinformation som försäkringsbolagen presenterar i 

hög grad skiljer sig åt vad gäller informationens innehåll. En del av försäkringsbolagen 

presenterar många undantag på ett tydligt sätt, medan andra försäkringsbolag endast informerar 

om generella begränsningar eller endast gör hänvisningar till de fullständiga villkoren. För 

kunderna innebär det, att de får väldigt olika omfattande informationer beroende på vilket 

försäkringsbolag kunderna vänder sig till. En kund som vänder sig till exempelvis If får en 

betydligt mer tydlig efterköpsinformation om försäkringens begränsningar, jämfört med om 

kunden vänder sig till Länsförsäkringar Östgöta. 

5.5.4 Skillnader i teori och praktik 

Förköpsinformationen och/eller efterköpsinformationen ska återge de mest väsentliga 

begränsningarna i försäkringsskyddet. Det finns dock inga normer för hur denna information 

bör presenteras för kunderna eller vilket innehåll informationen bör ha. Av representanten för 

Svensk Försäkring framgick att det inte heller finns några rekommendationer angående 

förköpsinformation eller efterköpsinformation vid företagsförsäkring, vilket innebär att 

försäkringsbolagen själva utformar den information som lämnas. Det är förvisso inga 

konstigheter i sig, eftersom försäkringsbolagen måste ha möjlighet erbjuda kunderna 
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försäkringar utefter de risker som varje enskilt försäkringsbolag är villigt att ta. Olika 

försäkringsbolag erbjuder olika försäkringar, varför det blir naturligt att förköpsinformation och 

efterköpsinformation skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen. Det som enligt min uppfattning 

är problematiskt, är att kunderna får olika mängd information beroende på vilket 

försäkringsbolag kunden vänder sig till. Vänder sig en företagsförsäkringskund till 

Länsförsäkringar Östgöta för att teckna en kombinerad företagsförsäkring, får kunden en 

ganska begränsad förköpsinformation. Vänder sig samma kund istället till Trygg-Hansa, har 

kunden större möjligheter att bedöma sitt försäkringsbehov då Trygg-Hansa återger en enligt 

min uppfattning mer överskådlig och enkel förköpsinformation. 

Efter att ha studerat de olika försäkringsbolagens informationer, är min uppfattning att vissa 

försäkringsbolags förköpsinformation och efterköpsinformation bör uppdateras. 

Förköpsinformationen har en för kunden viktig roll i att skapa förståelse för vilka risker som en 

viss försäkring omfattar. Informationen bör därför vara utformad på ett sådant sätt, att den 

skapar en för kunden så bra uppfattning som möjligt om försäkringsskyddets omfattning. Enligt 

FAL ska viktiga begränsningar tydligt framgå, antingen i förköpsinformationen eller i 

efterköpsinformationen. I praktiken får kunderna en ganska dålig förköpsinformation och 

efterköpsinformation från vissa försäkringsbolag, varför skillnaden mellan teorin och praktik 

känns ganska stor. 

5.5.5 Viktiga begränsningar i försäkringsskyddet 

Vad som anses vara viktiga begränsningar av försäkringsskyddet har, som framgått, inte varit 

enkelt att exemplifiera. Frågan är bland annat beroende av den aktuella försäkringens art och 

komplexitet, allmän praxis på försäkringsmarknaden samt vad kunder i allmänhet anses behöva 

veta om försäkringen ifråga.  

Ser man endast till kravet att försäkringsbolagen ska återge de mest väsentliga undantagen, har 

majoriteten av de studerade försäkringsbolagens förköps- och efterköpsinformationer återgett 

någon form av begränsningar. Dock kan försäkringsbolag, med anledning av att det inte finns 

några normer för hur informationen ska vara utformad, utforma exempelvis förköpsinformation 

helt olika trots att det gäller en likadan försäkring. Kunderna kan därför få helt olika 

uppfattningar om två likartade försäkringar. 

Med beaktande av vad som framgår av förköpsinformationerna som studerats, kan sägas att det 

föreligger vissa brister i hur undantag enligt 2 kap. 2 § FAL presenteras. Trygg-Hansas 

förköpsinformation anger undantag för samtliga delar av försäkringen, medan Länsförsäkringar 
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Östgöta inte alls är lika utförliga. Här är dock frågan vad som anses vara väsentliga 

begränsningar. Även om Trygg-Hansa tagit med en ganska omfattande information om vilka 

begränsningar som finns i försäkringen ifråga, är det inte säkert att de medtagna 

begränsningarna är väsentliga. 

Som framgått av bland annat intervjun med representanten för If, är det svårt att i förväg säga 

vilken begränsning som är väsentlig för varje enskild kund. En del av de studerade 

försäkringsbolagen verkar ha försökt att ta med väsentliga undantag för sina försäkringar, något 

som också måste ha varit en del av tanken bakom informationsreglerna. Problemet med detta 

är att det är svårt att koppla ihop det med regeln i 8 kap. 1 § FAL, att kunden ska få information 

om försäkringsbolagen anser att kunden är i behov av det. Att kunden är i behov av information 

behöver inte innebära att kunden är i behov av just de av försäkringsbolagen i förväg medtagna 

undantagen. Sett ur detta perspektiv är min uppfattning, att försäkringsbolagen som tar med i 

alla fall något undantag i förköps- och/eller efterköpsinformationen uppfyller minimikraven i 

FAL, eftersom det är svårt att säga vilka undantag som är väsentliga i varje enskilt fall. De 

försäkringsbolag som inte har med några undantag överhuvudtaget, varken i 

förköpsinformationen eller efterköpsinformationen, kan dock inte anses uppfylla 

informationskraven i FAL på tänkt sätt. 
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6. Informationsplikten ur ett avtalsrättsligt perspektiv 

6.1 Inledning 

Informationsreglernas syfte har behandlats ytterst kortfattat tidigare i denna framställning. 

Syftet med informationsreglerna kan bland annat utläsas i förarbetena till nu gällande FAL.154 

I förarbetena anges att informationen inte helt bör undvaras vid företagsförsäkring, bland annat 

på grund av att behovet av information kan variera betydligt mellan olika näringsidkare och att 

företagsförsäkringsavtalet kan anses inta en särställning i förhållande till andra avtal som 

företag ingår.155 Informationsreglerna vid företagsförsäkring kan därför sägas ha tillkommit för 

att det har ansetts finnas ett behov av information och att detta behov varierar från företag till 

företag. Ett mindre företag kan ibland anses ligga på samma kunskapsnivå som en konsument 

gällande försäkringsfrågor. Med anledning av att informationsplikten inte behandlats utförligt 

i doktrin, sker i detta kapitel en presentation över informationsreglerna ur ett avtalsrättsligt 

perspektiv. Genom att undersöka om avtalsrättsliga regler på något sätt kan anses påverka de 

försäkringsrättsliga informationsreglerna vid företagsförsäkring, kan eventuellt en bättre 

förståelse för informationsreglernas syfte skapas. I kapitlet studeras därför främst AvtL och 

FAL.  

6.2 Avtalsrättens grunder 

6.2.1 Avtalets ingående 

Med AvtL som grund anses ett avtal komma till stånd genom två separata rättshandlingar, det 

vill säga ett anbud och en accept.156 Avtalsrätten bygger på avtalsfrihet. Huvudprincipen är att 

parterna själva kan bestämma vilka regler och villkor som ska gälla dem emellan. Det innebär 

bland annat att parterna själva kan bestämma vem de ska avtala med och vad det ska avtalas 

om. När anbudet är accepterat är parterna bundna av det avtal de kommit överens om, vilket 

innebär att båda parter är, eller blir, skyldiga att uppfylla sina avtalade löften.157 Under 

avtalstiden kan avtalet även innebära att parterna har lojalitetsförpliktelser mot varandra, för att 

på så sätt möjliggöra och underlätta en riktig avtalsuppfyllelse.158 Lojalitetsplikten innebär med 

andra ord att parterna behöver vara lojala mot varandra och hjälpa varandra att uppfylla båda 

parternas intressen. Lojalitetsplikten kan vidare innebära att en person som lidit skada på grund 

                                                 
154 Prop. 2003/04:150. 
155 Prop. 2003/04:150, s. 207. 
156 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 1, s. 53. 
157 Ramberg & Ramberg, Avtalsrätten: en introduktion, s. 15-16. 
158 Ramberg & Ramberg, Avtalsrätten: en introduktion, s. 18. 



72 

 

av den andra partens avtalsbrott är skyldig att i möjligaste mån försöka begränsa sin egen 

skada.159 

Avtal kan ingås på många olika sätt och olika krav kan ställas för att vissa avtal ska anses 

bindande. Vissa avtalstyper kräver exempelvis en skriftlig avtalsform, medan andra avtalstyper 

kräver att en viss prestation ska ha skett (exempelvis tradition).160 Avtal kan ingås bland annat 

muntligen, skriftligen eller genom konkludent handlande. 

Ett avtal kan som huvudregel inte komma till stånd utan att någon accept av anbudet skett. Om 

exempelvis ett avtal har gällt i ett år och anbudsgivaren sänder ett nytt anbud om en förlängning 

av det befintliga avtalet, blir anbudstagaren inte bunden av det nya avtalet om denne är passiv 

och låter bli att besvara anbudet. Ibland kan dock en accept ske genom ett så kallat konkludent 

handlande. Ett konkludent handlande innebär bland annat att en av avtalsparterna beter sig på 

ett sådant sätt, att motparten ges en befogad anledning att räkna med att den handlande parten 

avser att företa den specifika rättshandlingen.161 Exempelvis är ett konsumerande över en 

erbjuden vara, som inte innebär en sedvanlig undersökning av varan, ett förfogande som kan 

anses vara ett konkludent handlande.162  

En rättshandling förutsätter i normalfallet en viss medvetenhet och aktivitet hos subjektet, det 

vill säga en riktad avsikt att handla på det aktuella sättet. I vissa fall kan dock andra 

omständigheter, exempelvis konkludent handlande som nämndes nyligen, innebära att en 

rättshandling ägt rum. Passivitet är en annan sådan handling som i vissa fall kan likställas med 

en rättshandling.163 Vad som är avgörande i dessa fall är att den passiva parten ger motparten 

en skälig anledning att anta att en åsyftad rättshandling ägt rum. Som Adlercreutz och Gorton 

beskriver är det befogade intrycket av rättshandlandet det som blir avgörande, den så kallade 

godtrosskyddsprincipen.164 

6.2.2 Kort om avtalets innehåll 

Av avtalsfriheten följer det uppenbara, att avtalets innehåll kan variera betydligt mellan olika 

typer av avtal. Avtalets innehåll kan innehålla allt från egna framtagna villkor till 

standardvillkor. Avtalets innehåll kan vara uttryckligt (tal eller skrift) eller underförstått (sådant 

                                                 
159 Ramberg & Ramberg, Avtalsrätten: en introduktion, s. 19. 
160 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 1, s. 56. 
161 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 1, s. 80. 
162 Exemplet är hämtat från Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 1, s. 80. 
163 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 1, s. 132. 
164 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 1, s. 133. 
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som framtolkas av omständigheterna). Adlercreutz och Gorton beskriver, att som kriterium för 

vad som avtalats brukar räknas vad som varit uppe i parternas medvetande och blivit föremål 

för deras beslut.165 De nämner dock att den aktuella beskrivningen är vag. De anger vidare att 

olika slags fakta, som inte direkt upptagits i avtalstexten, under vissa omständigheter likväl kan 

klassificeras som avtalsinnehåll.166 Dessa omständigheter kan uppkomma både innan ett avtal 

har träffats och efter ett avtal har träffats. Omständigheter som uppkommer efter att avtal har 

träffats kan få betydelse för vad som anses ha avtalats mellan parterna, men i dessa fall oftast i 

form av bevisfakta för själva avtalsinnehållet.167  

Vad gäller omständigheter som sker före eller i direkt samband med avtalsslutet, behöver 

avtalets motpart ha varit medveten om dessa omständigheter för att omständigheterna ska kunna 

ingå som avtalsinnehåll (det så kallade synbarhetsrekvisitet). Det kan exempelvis vara 

omständigheter som framkommit under förhandlingar eller sedvänja. Var gränsen går mellan 

omständigheter som kan anses vara avtalsinnehåll och vad som endast är förutsättningar är dock 

svår att dra.168 

6.2.3 Förutsättningsläran 

En förutsättning kan sägas vara en avtalsparts antagande om ett för rättshandlingen 

betydelsefullt förhållande, som gör rättshandlingen mindre ogynnsam för den parten än denne 

räknat med om det senare visar sig att antagandet är felaktigt.169 Förutsättningar ligger således 

utanför själva avtalet. En förutsättning är exempelvis vad parterna har för antaganden och 

förväntningar om en viss produkt. Att begreppet förutsättning kan likställas med ordet 

antagande anses av Bert Lehrberg vara välmotiverat.170 Lehrberg beskriver även att 

förutsättningsbegreppet kan beskrivas som ”[…] en juridiskt ändamålsenlig 

begreppskonstruktion, som används för att beteckna det sakernas tillstånd som skulle ha 

förelegat, ifall den okända eller oförutsedda omständigheten inte hade varit för handen eller 

inträffat.”171 

                                                 
165 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 2, s. 52. 
166 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 2, s. 70. 
167 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 2, s. 89. 
168 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 2, s. 70. 
169 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 2, s. 147. 
170 Lehrberg, Förutsättningsläran: allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar på grund 

av okända eller oförutsedda omständigheter = [The doctrine of assumptions] : [general conditions for 

avoidance on the grounds of unassumed circumstances], s. 77. 
171 Lehrberg, SvJT 1990 s. 187. 
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Huvudprincipen för förutsättningsläran är att varje part får svara för sina egna förutsättningar 

och för att parten inte uppställt förutsättningarnas riktighet som avtalsvillkor. Att vägra att ta 

hänsyn till förutsättningar i alla lägen anses dock vara otillfredsställande.172 För att exemplifiera 

detta återges i korthet ett par fall som behandlat förutsättningsläran. 

I fallet NJA 1985 s. 178 hade ett varv inställt sina betalningar, men därefter hävt dessa 

betalningsinställningar. Varvet meddelade sina leverantörer att verksamheten hade tryggats 

genom en rekonstruktionsuppgörelse som staten medverkat i, varefter en säljare levererade en 

stor mängd fartygsplåt till varvet. Varvet gick därefter i konkurs. Det visade sig senare att den 

rekonstruktionsuppgörelsen som varvet hade med staten inte blivit definitiv. Uppgörelsen 

krävde regeringens och riksdagens godkännande, vilket inte hade skett. Säljaren av 

fartygsplåten krävde därför att domstolen skulle förklara säljavtalet ogiltigt och att säljaren 

skulle återfå fartygsplåten. Säljaren yrkade då bland annat på förutsättningsläran. HD anförde 

att varvet i sina brev som skickades ut till leverantörerna ingett en överdriven föreställning om 

hur pass definitiv rekonstruktionsuppgörelsen var. HD menade att varvet genom breven 

försvagat leverantörernas incitament att själva företa en bedömning av uppgörelsens villkor. 

Varvet hade även enligt HD inte låtit säljaren bli införstådd i att rekonstruktionsuppgörelsen 

formellt var beroende av ett uttryckligt godkännande av regeringen och riksdagen. HD fann 

därför avtalet ogiltigt enligt förutsättningsläran och säljarens talan bifölls. 

I fallet NJA 1996 s 410 skulle ett bolag köpa en fastighet. För att kunna köpa fastigheten erhöll 

bolaget ett lån av en bank enligt ett tidigare ingånget låneavtal och med blivande pantbrev i 

fastigheten som säkerhet för lånet. Den köpta fastigheten visade sig dock inte utgöra en så kallad 

registerfastighet, vilket inneburit att säljarens ansökan om lagfart hade förklarats vilande. Det 

innebar att ansökan om inteckning i fastigheten inte bifölls och att banken inte heller fick den 

förutsatta säkerheten i fastigheten. HD diskuterade i sina domskäl förutsättningsläran. HD 

påpekade, efter hänvisning till ett antal tidigare fall som behandlat förutsättningar, att 

”ogiltighet av ett avtal enligt reglerna i en allmän förutsättningslära kommer i fråga först om 

för en bedömning relevanta villkor, uttryckliga eller tolkningsvis fastställda, särskilda regler 

beträffande avtalstypen eller i övrigt tillämpliga lagbestämmelser saknas.” HD menade att 

förutsättningsläran kan ses som ett komplement till främst avtalstolkning och till 

ogiltighetsgrunderna i AvtL. I detta fall ansåg HD att det saknades utrymme för att bedöma 

låneavtalen utifrån allmänna förutsättningar. 

                                                 
172 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt. 2, s. 147. 
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6.3 Försäkringsavtalets grunder 

6.3.1 Försäkringsavtalets ingående 

Ett försäkringsavtal kan ingås utan särskild form. Ett avtal ingås i normalfallet genom anbud 

och accept, något som Ramberg dock menar inte är meningsfullt att försöka använda vid 

försäkringsavtal. Anledningen enligt Ramberg är att det exempelvis är vanligt att 

försäkringsavtal sluts i telefon och sedan bekräftas genom att försäkringsgivaren skickar 

försäkringsvillkoren till försäkringstagaren. Försäkringsavtalet gäller i dessa fall redan i och 

med telefonsamtalet, vilket innebär att det som av försäkringsbolaget därefter sänds ut endast 

är en bekräftelse på att avtalet redan har slutits.173  

Den vanliga anbud-accept-modellen fungerar därför enligt Ramberg inte lika bra vad gäller 

försäkringsavtal, även om Ramberg trots detta betonar att försäkringsavtalet är ett avtal där 

allmänna avtalsrättsliga principer fortfarande är aktuella som exempelvis utfyllnad av 

lagreglerna.174 Bengtsson anser att försäkringsavtalet är en avtalstyp med vissa särdrag.175 Att 

försäkringsavtalet innehar så pass många särdrag jämfört med andra avtal innebär, att problem 

som följer av försäkringsavtal inte kan lösas på samma sätt som vid andra avtalsförhållanden. 

Bengtsson påpekar vidare att allmänna regler visserligen blir aktuella vid försäkringsavtalets 

ingående, men att det i övrigt är svårt att hänvisa till allmänna kontraktsrättsliga principer.176 

6.3.2 Kort om försäkringsavtalets innehåll 

Det normala är att ett avtals innehåll bestäms av vad som förekommit vid avtalsslutet.177 

Gällande försäkringsavtal och information om försäkringen ifråga återfinns dels 

förköpsinformation, dels efterköpsinformation, dels fullständiga villkor, dels försäkringsbrev. 

Vad som anses vara försäkringsavtalets innehåll är oftast de fullständiga villkoren tillsammans 

med försäkringsbrevet.178 

Försäkringsavtalets innehåll är bland annat villkor, som ofta har en standardiserad utformning. 

Individuellt utformade villkor förekommer främst vid avtal med större företag eller vid 

särskilda risker.179 I försäkringsvillkoren kan bland annat anges allmänna risker som 

                                                 
173 Ramberg, Kontraktstyper, s. 215. 
174 Ramberg, Kontraktstyper, s. 212. 
175 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 15. 
176 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 23. 
177 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 208. 
178 Se exempelvis den översiktliga informationen om försäkringsvillkoren i Länsförsäkringar Östgötas 

efterköpsinformation i Bilaga 7 nedan. 
179 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 26. 
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försäkringen ska skydda mot, vilka undantag som gäller i försäkringen samt vissa 

säkerhetsföreskrifter som försäkringstagaren behöver följa för att ersättning ska kunna utgå vid 

ett eventuellt skadefall. Försäkringsvillkoren är en stor del i försäkringsavtalsrätten tillsammans 

med den lagstiftning som finns. Försäkringsvillkoren och dess betydelse för 

försäkringsavtalsrätten har varit uppe för diskussion bland annat angående hur 

försäkringsvillkor ska tolkas. Detta ska dock inte behandlas utförligt i denna framställning, 

varför hänvisning får göras till bland andra Bertil Bengtsson180, Marcus Radetzki181 samt Joel 

Samuelsson182. 

Bengtsson beskriver, att om informationsreglerna hade styrts av de allmänna avtalsrättsliga 

reglerna, skulle försäkringsbolagen vara tvungna att informera om fler begränsningar i 

försäkringsskyddet redan i förköpsinformationen. Bengtsson menar att detta skulle innebära att 

informationen skulle bli än mer svårsmält för kunderna och försvåra försäkringsavtalets 

ingående, eftersom försäkringsbolagen skulle behöva ge mer omfattande information redan 

innan försäkringsavtalet har kommit till stånd. Att förköpsinformationen inte bestämmer det 

fulla avtalsinnehållet i försäkringsavtalet gör enligt Bengtsson, genom FAL:s nuvarande 

ordning, att avtalsingåendet blir lättare att hantera.183 

Som nämnts tidigare i denna framställning kan en bristande information om ett undantag i 

försäkringen möjligen vara ett skäl att åberopa 36 § AvtL mot villkoret. Bengtsson framhåller 

dock att det borde vara sällan ett villkor framstår som direkt oskäligt enligt 36 § AvtL endast 

av den anledningen att informationen är bristfällig.184 Av ARN-fallen som behandlades tidigare 

i framställningen, framgick att förköpsinformation och efterköpsinformation kan påverka 

tolkningen av ett visst villkor i försäkringsavtalet. ARN påpekade dock att informationen bör 

ha varit missvisande för att en annan tolkning än ordalydelsen ska kunna ske. För att veta när 

ett avtalsvillkor ska kunna anses vara oskäligt, krävs en mer djupgående genomgång av bland 

annat avtalsrätten än den som gjorts i denna framställning. Det ska inte göras här. I den kortare 

analysen under avsnitt 6.4 nedan diskuteras därför främst förköpsinformationens och 

efterköpsinformationens roll med beaktande av försäkringsavtalets innehåll. 

                                                 
180 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt. 
181 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, 2014. 
182 Samuelsson, Något om tolkning av försäkringsvillkor, SvJT 2014 s. 695. 
183 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 211-212. 
184 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 340. 
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6.4 Analys 

6.4.1 Inledning 

Under detta delavsnitt kommer några tankar att presenteras kring vilken betydelse, eller snarare 

koppling, förköpsinformation och efterköpsinformation kan anses ha till försäkringsavtalet ur 

ett avtalsrättsligt perspektiv. Är exempelvis efterköpsinformation avtalsinnehåll? Och vilken 

betydelse kan förköpsinformationen ha för kunden med utgångspunkt ur förutsättningsläran? 

Det bör dock noteras, att vad som presenteras här inte är någon grundlig genomgång av alla 

tänkbara situationer eller rättsregler som finns inom avtalsrätten och försäkringsrätten. Tanken 

är endast att skapa en diskussion om vilket syfte informationsreglerna har om man ser dessa ur 

ett avtalsrättsligt perspektiv. 

6.4.2 Förköpsinformation och efterköpsinformation ur ett avtalsrättsligt perspektiv 

Ser man förköpsinformationen ur ett avtalsrättsligt perspektiv, är förköpsinformationen enligt 

min mening en information som skapar en viss uppfattning hos kunden angående försäkringens 

innehåll. På grundval av den uppfattning kunden fått av förköpsinformationen, ska kunden 

sedan välja den försäkring som denne anser passa sitt försäkringsbehov bäst. 

Förköpsinformationen har därför en stor betydelse vad gäller kundernas val av försäkring. 

Anger exempelvis en förköpsinformation från ett försäkringsbolag väsentliga undantag direkt i 

förköpsinformationen, medan ett annat försäkringsbolag inte tar med väsentliga undantag i sin 

förköpsinformation, kan det skapa en uppfattning hos kunden att den senare försäkringen täcker 

mer än den förstnämnda. 

Av vad som framkommit tidigare i denna framställning, anses inte förköpsinformationen vara 

en del av avtalsinnehållet i försäkringsavtalet. Om så var fallet skulle det i praktiken innebära 

att försäkringsavtalets ingående skulle försvåras, som Bengtsson beskrivit. Bortsett från en 

diskussion om förköpsinformationen kan anses vara avtalsinnehåll eller inte, skapar 

förköpsinformationen dock olika uppfattningar beroende på hur informationen är utformad. Det 

finns inte heller några normer för hur förköpsinformationen bör vara utformad vad gäller 

företagsförsäkring. Det innebär i sin tur att försäkringsbolagen kan utelämna väsentliga 

undantag i förköpsinformationen, ingå försäkringsavtalet med kunden baserat på 

förköpsinformationen för att sedan lämna efterköpsinformation där väsentliga undantag 

framgår. I det läget hjälper inte påföljdsreglerna kunden tillräckligt i mina ögon, eftersom 

försäkringsavtalet redan är träffat. 
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Skulle man istället kunna tillämpa förutsättningsläran på något sätt, avseende 

förköpsinformationen? Huvudregeln gällande förutsättningsläran är som nämnts att varje part 

får svara för sina egna förutsättningar och för att parten inte uppställt förutsättningarnas 

riktighet som avtalsvillkor. Förköpsinformationen ska ge kunden en god överblick av 

försäkringens förtjänster och väsentliga undantag. När efterköpsinformationen når kunden är 

avtalet redan slutet, varför det i så fall bör ställas högre krav på förköpsinformationen. Det är 

ju förköpsinformationen som försäkringstagaren bygger upp sina egna antaganden och 

förväntningar av, varför det enligt min mening borde vara extra viktigt att ge kunden en rättvis 

helhetsbild av försäkringen – det vill säga både vad som ingår och vad som inte ingår. Även om 

förutsättningsläran med stor sannolikhet inte går att använda avseende förköpsinformationen, 

borde principen enligt min mening ändå kunna innebära högre krav på förköpsinformationen 

vad avser själva informationsinnehållet. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att förköpsinformationen må vara en handling som med största 

sannolikhet inte kan tillmätas försäkringsavtalet någon betydelse såsom avtalsinnehåll. 

Däremot kan förköpsinformationen skapa en felaktig uppfattning hos den potentielle 

försäkringstagaren, som kan få onödiga konsekvenser för denne i ett senare skede. Syftet med 

informationsreglerna borde enligt min uppfattning vara att ge kunden en rättvis bild av och de 

rätta förutsättningarna för försäkringen. Argumentationen, att förköpsinformationen bör återge 

en klar bild av försäkringen ifråga, styrks enligt min uppfattning av de ARN-fall som återgavs 

tidigare i denna framställning, även om dessa behandlade konsumentförsäkringar. En tydlig 

förköpsinformation är enligt min mening särskilt viktig om näringsidkaren kan likställas som 

en konsument i kunskapshänseende. Försäkringsbolagen gör dock inte något fel i den 

situationen då förköpsinformationen inte tar upp några väsentliga begränsningar i försäkringen. 

Försäkringsbolagen har levt upp till de föreskrivna informationsreglerna i FAL, så länge 

informationen finns med i efterköpsinformationen. Dock kan det ifrågasättas om 

förköpsinformationen ska kunna användas av försäkringsbolagen som ett slags ”lockbete”.  

För företagsförsäkringskundernas del är det svårt att säga upp försäkringen i förtid vid en 

bristfällig förköpsinformation. Min uppfattning är att en företagsförsäkringskund även får svårt 

att vinna framgång genom att åberopa 36 § AvtL, med anledning av att en förköpsinformation 

är bristfällig. Det torde kräva att informationen är missvisande i så pass hög grad, att kundens 

uppfattning av försäkringsskyddet blivit särskilt betungande för kunden i ett senare skede. 
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7. Sammanfattande slutsatser 

7.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras avslutande reflektioner och slutsatser i syfte att besvara 

primärfrågeställningen som angivits i avsnitt 1.2, det vill säga vad informationsreglerna vid 

företagsförsäkring haft för betydelse för kunderna sedan reglerna infördes i FAL. 

7.2 Vad blev följden av att de nya informationsreglerna i 8 kapitlet FAL 

tillkom? Vad har informationsreglerna vid företagsförsäkring haft för 

betydelse för kunderna sedan reglerna infördes i FAL? 

För att sammanfatta vad framställningens berörda frågeställningar inneburit för kunderna kan 

följande sägas. 

Kunderna kan genom rollfördelningen av det informationsansvar som åvilar försäkringsgivare 

och försäkringsförmedlare anses få en större möjlighet till ersättning vid bristande information, 

om kunderna vänder sig till en förmedlare istället för att vända sig direkt till försäkringsbolaget. 

Rollfördelningen av informationsansvaret innebär vidare, att kunderna själva kan vara mindre 

insatta i sin egen försäkring och dess villkor om kunderna vänder sig till en förmedlare. 

Förmedlarens krav att följa god försäkringsförmedlingssed kan i vissa fall skapa en bättre 

möjlighet till ersättning vid bristande information för kunderna, jämfört med om kunderna 

vänder sig direkt till ett försäkringsbolag. 

Kundernas behov av information är i teorin olika, beroende på företagets art och kompetens. I 

praktiken skiljer sig förköpsinformationen och efterköpsinformationen inte speciellt mycket 

beroende på kundens behov, utan informationen som lämnas av försäkringsbolagen är istället 

baserad på den aktuella försäkringen. Kunder som kan tänkas behöva extra information från 

försäkringsbolaget, exempelvis småföretag som i vissa fall kan jämföras med konsumenter, kan 

därför i praktiken inte sägas få någon särskilt anpassad information jämfört med större företag. 

I praktiken lämnas samma information till alla kunder. Att det inte finns någon definition av 

vad som menas med informationsbehov gör, att det blir svårt att säga konkret hur en bedömning 

av försäkringstagarens informationsbehov bör se ut. Enligt min uppfattning står det dock klart, 

att det i praktiken sällan sker en bedömning vad gäller kundernas informationsbehov. 

Försäkringsbolagen har standardiserat sina förköpsinformationer och efterköpsinformationer, 

vilket betyder att alla kunder med likadana försäkringar får samma typ av information. Men hur 

kan egentligen en förköpsinformation standardiseras i förväg, innan försäkringsbolaget vet 
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vilket behov av information en ny kund har? Det borde enligt min uppfattning vara nästintill 

omöjligt, eftersom behovet behöver fastställas innan informationen kan börja utformas. 

Det nyss sagda ska dock inte kritiseras nämnvärt, eftersom försäkringsbolagen skulle behöva 

lägga ned alldeles för mycket tid och resurser på att göra enskilda bedömningar av varje kund. 

Dock kan det ifrågasättas varför försäkringsbolagen behöver lämna information endast vid 

behov enligt 8 kap. 1 § FAL, eftersom information ändå alltid verkar lämnas i praktiken. Min 

uppfattning är att försäkringsbolagen och branschorganisationerna, istället för att en 

behovsbedömning görs, utarbetar en utökad och mer branschgemensam förköpsinformation 

(och eventuellt efterköpsinformation) även gällande företagsförsäkringar. På detta sätt får alla 

kunder likadan information (precis som det verkar vara i praktiken i dagsläget), men 

informationen ger en bättre helhetsbild av varje enskild försäkring. Kunderna kan på så sätt 

själva känna av sitt eget behov av försäkring på ett bättre sätt, vilket i sig betyder att kunderna 

får en större möjlighet att jämföra olika försäkringar med varandra. 

Vad gäller förköpsinformationens och efterköpsinformationens innehåll, skiljer sig detta 

ganska markant mellan försäkringsbolagen. För kunderna innebär det i praktiken att de får olika 

omfattande information beroende på vilket försäkringsbolag de vänder sig till, vilket skapar 

olika antaganden om försäkringen ifråga hos kunden. Enligt min uppfattning innebär detta, att 

kunderna inte har möjlighet att göra en vettig jämförelse mellan olika försäkringar på 

marknaden, vilket också innebär att kunderna har svårt att se vilken försäkring som bäst 

uppfyller deras försäkringsbehov. En anledning till att informationen är olika hos 

försäkringsbolagen kan vara att det i dagsläget inte finns några normer för hur informationen 

bör vara utformad, vilket kan skapa onödiga problem för kunderna efter försäkringsavtalets 

ingående. Några av de studerade försäkringsbolagens förköps- och efterköpsinformationer 

tydliggör inte några viktiga begränsningar alls, något som talar för att de inte lever upp till 

informationsreglerna enligt FAL. Vill försäkringsbolagen använda sig av standardiserad 

förköps- och/eller efterköpsinformation, behöver undantag finnas med i något av de nämnda 

informationsdokumenten. Helst redan i förköpsinformationen. 

Genom att försäkringsbolagen ger kunderna en rättvis bild av sina försäkringar, är risken för att 

kunderna uppfattar försäkringarna felaktigt betydligt mindre. Det borde i sig kunna innebära att 

färre kunder inkommer med klagomål eller att färre tvister om försäkringens omfattning 

uppstår. Även detta borde kunna skapas genom att normer för förköpsinformationens innehåll 
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och utformning tas fram för företagsförsäkringarna, exempelvis genom ett samarbete mellan 

försäkringsbolagen och branschorganisationerna. 

Avslutningsvis kan sägas, att en del av förköpsinformationerna som studerats i denna 

framställning borde uppdateras för att ge en bättre bild av viktiga undantag i försäkringarna. I 

dagsläget skapar en del av förköpsinformationerna en ganska dålig uppfattning av de studerade 

försäkringarnas innehåll och omfattning, vilket gör att kunder som från början är dåligt insatta 

i försäkringsfrågor får det ännu svårare att jämföra olika försäkringar med varandra. I praktiken 

uppfyller en del av de studerade försäkringsbolagen inte informationskraven i 2 kap. 2 § FAL 

angående förköpsinformation. Dessa försäkringsbolag missar helt enkelt att informera om 

viktiga begränsningar, vilket innebär att det för dessa försäkringbolag ställs högre krav på 

efterköpsinformationen. För kundernas del är dock information om begränsningar först när 

försäkringsavtalet redan är träffat en klen tröst, särskilt i de fall förköpsinformationen ingett en 

viss uppfattning om försäkringens omfattning som i ett senare skede visar sig vara felaktigt. En 

dåligt utformad förköpsinformation kombinerat med en utförlig efterköpsinformation skapar 

enligt min uppfattning bara problem för kunderna. 

Att vissa av försäkringsbolagen inte uppfyller de i FAL uppställda informationskraven påverkar 

kunderna negativt på flera sätt. Försäkringsbolagen har med dagens utformning av 

informationsreglerna i FAL möjlighet att själva styra vilken information som ska lämnas, vilket 

i sig inte är särskilt anmärkningsvärt. Men det kan tänkas att många kunder inte vet vilken 

information de har rätt att få eller att informationen skiljer sig så markant mellan 

försäkringsbolagen, varför informationen borde vara bättre utformad än vad den är hos många 

försäkringsbolag idag. För när, förutom när kunder är missnöjda, undersöks egentligen om 

informationsreglerna vid företagsförsäkring följs i praktiken? 
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag 
 

Intervjuade företag och organisationer  Datum för intervju 

Factor Insurance Brokers AB         2015-01-22 

If           2015-03-04 

Länsförsäkringar Östgöta          2015-01-27 

Svenska Försäkringsförmedlares förening        2015-01-13 

Svensk Försäkring          2015-01-28 

Trygg-Hansa           2015-02-03 

 

Intervjuunderlag försäkringsbolag 

1. Hur gör ni i praktiken för att uppfylla informationskraven som återfinns i FAL?  

Vad gör ni för att få bekräftat att ni uppfyller informationsplikten? Hur mycket tid tar 

det av er verksamhet? Hur har de nya informationsreglerna i FAL påverkat ert 

arbetssätt? 

 

2. Hur går en behovsanalys tillväga? Görs en behovsanalys? Är behovsanalysen 

annorlunda om det är en stor, medelstor eller liten försäkringstagare? Gör ni någon 

skillnad i behovsanalysen mellan nya och befintliga kunder? Hur avgör ni om kunden 

är i behov av information eller inte? Vilken praktiskt skillnad i tillvägagångssätt har ni 

om kunden inte anses vara i behov av information jämfört med om kunden anses vara i 

behov av information? 

 

3. Görs det någon skillnad i behovsbedömningen om den potentielle försäkringstagaren är 

företrädd av en försäkringsförmedlare/mäklare eller inte? Om försäkringstagaren är 

företrädd av en mäklare, vilken information kräver ni av förmedlaren för att kunna 

erbjuda en försäkring? Det vill säga, hur omfattande behovsanalys behöver förmedlaren 

utföra för att ni ska kunna erbjuda den aktuella försäkringen? 

 

4. Hur går informationsöverföringen tillväga om försäkringstagaren använder sig av en 

mäklare? Skickas informationen till mäklaren eller till försäkringstagaren? Är 

informationsöverföringen annorlunda om försäkringstagaren inte använder sig av en 

mäklare? Har mäklaren ansvaret för informationslämnandet vid exempelvis 

riskökningar hos försäkringstagaren, eller ligger det ansvaret kvar på 

försäkringstagaren? 

 

5. Har ni förköpsinformation för samtliga försäkringar? Om nej, varför inte? 
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6. Har ni efterköpsinformation för samtliga försäkringar? Om nej, varför inte? 

 

7. Skickar ni ut efterköpsinformation till alla kunder? Om nej, varför inte?  

 

8. Vad har ni valt att presentera i er efterköpsinformation? Vilken information har ni ansett 

vara viktig eller tillräcklig vad gäller efterköpsinformationen? 

 

9. Anser du att det är det någon skillnad hos er i efterköpsinformationen mellan 

företagsförsäkringar och konsumentförsäkringar? 

Intervjuunderlag försäkringsförmedlare 

1. Vad anses gälla när försäkringsförmedlaren inte erhåller tillräcklig information från 

försäkringsgivaren? Det vill säga, hur långt sträcker sig förmedlarens ansvar att i sådana 

fall förtydliga eller komplettera information enligt god försäkringsförmedlingssed? 

 

2. Vad anses gälla om försäkringsförmedlaren inser att viss information från 

försäkringsgivaren är bristfällig eller saknas? Innebär den goda 

försäkringsförmedlingsseden att förmedlaren behöver söka efter information från 

försäkringsgivaren, trots att ett sådant ansvar inte föreligger enligt förarbetet till Lag om 

försäkringsförmedling? 

 

3. Vad anses gälla om försäkringsförmedlaren endast erhåller information från 

försäkringsgivaren via försäkringsgivarens hemsida eller andra internetbaserade 

informationskanaler, särskilt med beaktande av förmedlarens ansvar att följa god 

försäkringsförmedlingssed? 

 

4. Vilka tillvägagångssätt kan försäkringsförmedlaren använda sig av när denne inte 

erhåller tillräcklig eller tydlig information från försäkringsgivaren, exempelvis enligt 

frågorna 1-3 ovan? 

 

5. Kan god försäkringsförmedlingssed anses innebära att försäkringsförmedlaren övertar 

en större del av, eller eventuellt hela, informationsansvaret från försäkringsgivaren i 

situationer som exempelvis nämnts enligt fråga 1-3 ovan? Om ja, anses det vara 

förenligt med gällande författningar? 

 

6. Anser du att förmedlarens informationsansvar är beroende av hur mycket information 

som lämnas till förmedlaren av försäkringsbolaget?  

 

7. Hur går förmedlare tillväga i praktiken för att uppfylla kraven på god 

försäkringsförmedlingssed? Eller annorlunda uttryckt, hur går förmedlare tillväga i 

praktiken för att i möjligaste mån minska risken för att få skadeståndsanspråk riktade 

mot sig pga att de eventuellt inte uppfyllt kraven på god försäkringsförmedlingssed?  
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Bilaga 2 – Förköpsinformation Folksam 

Folksam, Grundvillkor Kombinerad företagsförsäkring (C310:7) 

Information om försäkringsbrev och villkor 
 

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Folksam. Försäkringsgivare är 

Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619, i fortsättningen kallat bolaget. Adress: 106 60 

Stockholm. 

Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket 

medför att numreringen inte alltid är löpande. 

I försäkringsbrevet finns – i aktuella fall – uppgifter om 

• Försäkringssperiod 

• Försäkrad verksamhet 

• Försäkringsställe(n) 

• Försäkrad egendom 

• Försäkringsbelopp 

• Försäkringsform 

• Försäkringsomfattning 

• Ansvarstid – avbrott (om avvikande från grundomfattning) 

• Försäkringsvillkor 

• Grundsjälvrisker. 

De villkor som gäller för försäkringen anges i försäkringsbrevet med villkorsnummer och villkorsnamn. 

 

Olika typer av villkor 

• Grundvillkor 

• Villkor för produkttillval 

• Villkor för utvidgningar och begränsningar. 

 

Utformning 

• Villkoren hämtas som pdf-fil på Folksams hemsida, www.folksam.se, eller genom att kontakta Folksam via telefon eller e-

post. 

• Kortare villkorstexter kan finnas i försäkringsbrevet. 

 

Följande moment omfattas av försäkringen om inte annat anges 
 

Egendom 

• Brandskada 

• Vattenskada 

• Inbrott och skadegörelse 

• Rån 

• Glas, skylt, markis 

• Transport 

• Kyl- och frysskada 

• Allrisk (tilläggsavtal) 

• Maskinskada (tilläggsavtal). 

Avbrott/extrakostnad 

Avbrott/extrakostnad i rörelsen 

• vid ersättningsbar egendomsskada 

• vid maskinskada (tilläggsavtal). 

Hyresförlust 

• vid ersättningsbar skada på byggnad. 

Ansvar 

Allmänt ansvar och produktansvar. 

Rättsskydd 

• Tvist 

• Skattemål (tilläggsavtal) 

• Miljöbrott (tilläggsavtal). 

 

Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker 
I många försäkringsmoment finns undantag när försäkringen inte gäller. Det finns också andra begränsningar till exempel i 

form av högsta ersättning i vissa åtaganden. Försäkringen kan också gälla med en särskild självrisk för vissa moment, som är 

högre än grundsjälvrisken. 
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All information om undantag, högsta ersättningsbelopp och särskilda självrisker som gäller för försäkringen står i 

försäkringsvillkoren eller anges i försäkringsbrevet. 

Det är därför viktigt att du läser igenom villkoren och försäkringsbrevet och särskilt noterar vad som står under rubrikerna 

”Undantag”, ”Högsta ersättning” och ”Särskild självrisk”. 

Lägg också särskilt märke till vad som står under ”Säkerhetsföreskrifter” samt ”Åtgärder i samband med skada – 

räddningsplikt”, vilka punkter du också kan läsa mer om nedan. 

 

Upplysningsplikt 

Både vid tecknandet och vid förnyelse av försäkringen är det viktigt att du lämnar oss rätt uppgifter om försäkringsbelopp, 

lönekostnad, årsomsättning och andra uppgifter som ligger till grund för försäkringen. 

Om du inser att bolaget tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för 

riskbedömningen ska du utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna. 

 

Riskökning 

Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för skada, ska du meddela 

detta till bolaget. 

Har du uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt din upplysningsplikt kan det, liksom vid riskökning, leda till att bolaget är 

fritt från ansvar för, eller endast har ett begränsat ansvar för skada. 

 

Säkerhetsföreskrifter 

För att minska risken för skada gäller försäkringen med vissa säkerhetsföreskrifter. Försäkringsvillkoren innehåller ett 

särskilt avsnitt med de föreskrifter som gäller för brand-, vatten och inbrottsförsäkring. Där anges också viktiga föreskrifter 

avseende hantering av datorprogram och datainformation samt övriga skadehändelser. Föreskrifterna är tillämpliga både för 

egendoms- och avbrottsförsäkringen. Föreskrifter kan också anges i försäkringsbrevet eller i särskilt villkor som framgår av 

försäkringsbrevet. 

Om föreskrifterna inte följs och det inträffar en skada betalas ersättning endast i den utsträckning skadan får antas ha inträffat 

även om föreskriften hade följts. 

 

Åtgärder i samband med skada 

 
Räddningsplikt 

Försäkrad ska efter förmåga 

• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående 

• begränsa skada som redan inträffat 

• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom 

• vidta lämpliga åtgärder, även provisoriska för att upprätthålla den försäkrade rörelsens drift 

• söka bereda arbetstagare som blivit arbetslösa annan produktiv sysselsättning. 

 

Skadeanmälan 

Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt. Vid stöld, inbrott, rån, överfall eller 

annat brott ska polisanmälan göras och kopia på anmälan sändas till bolaget. 

 

Ersättningskrav 

Ersättningskrav ska framställas till bolaget senast sex månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att 

få ersättning. 

 

Innehåll 

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. 

 

Basbelopp 

Med basbelopp avses prisbasbeloppet som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) och som gällde det år skadan 

inträffade. 
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Bilaga 3 – Förköpsinformation Länsförsäkringar Östgöta 
Länsförsäkringar Östgöta, Kombinerad företagsförsäkring (V065:12) 

Här har vi gjort en översiktlig sammanställning. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i 

försäkringsvillkoren, där undantag och begränsningar framgår mer i detalj. Det är villkoren som gäller vid 

skada. Vill du se försäkringsvillkoren innan du tecknar din försäkring behöver du bara höra av dig till oss, så 

skickar vi dem.  

Länsförsäkringars Kombinerade företagsförsäkring ger ett bra anpassat skydd för dig som är företagare.  

 
Grundskydd  
De grundskydd vi erbjuder dig som företagare är  
• Egendomsförsäkring  

• Avbrottsförsäkring  

• Ansvarsförsäkring  

 

Utöver grundskyddet kan du, beroende på ditt företags behov, teckna tilläggsförsäkringar. Några vanliga 

tilläggsförsäkringar återkommer vi till längre fram i översikten.  

 

Egendomsförsäkring  
Egendomsförsäkring kan omfatta  

Byggnad. Då tillämpas i regel fullvärdesförsäkring utan angivet försäkringsbelopp.  

Maskiner och inventarier. För dessa gäller att försäkringsbeloppet ska motsvara vad det kostar att köpa nya. Då ska såväl 

den egna som leasade, hyrda eller lånade utrustningen räknas med.  

Varor. Här ska beloppet motsvara det högsta samlade värdet under året.  

Försäkringen skyddar värdeökning genom investering och prisändring intill 30 % av försäkringsbeloppen.  

Stiger värdet mer måste du kontakta oss, så vi kan förbättra ditt försäkringsskydd.  

Annat som kan ingå  
Följande ingår utan att du behöver tänka på att uppge dessa belopp själv:  

När du försäkrar byggnad ingår automatiskt trädgård och tomt samt fastighetsinventarier upp till två prisbasbelopp.  

Försäkrar du maskiner och inventarier eller varor ingår även ritningar, arkivmaterial och datamedia upp till två prisbasbelopp.  

Pengar och värdehandlingar ersätts med upp till två prisbasbelopp, under förutsättning att de har förvarats i värdeskåp eller 

stulits vid rån eller överfall. I annat fall utgår ersättning med 20 procent av ett prisbasbelopp.  

Kunders egendom ersätts med upp till två prisbasbelopp. För arbetstagares egendom gäller 20 procent av ett prisbasbelopp 

per person.  

När skylt eller hyrd lokal skadas ersätts detta med upp till ett prisbasbelopp.  

Skadeorsaker som berättigar till ersättning:  
Brand, explosion och elskador, liksom åsknedslag, skador av storm, hagel, snötryck, jordskred och översvämning berättigar 

till ersättning från din egendomsförsäkring.  

Stöld och skadegörelse vid inbrott och rån ersätts genom egendomsförsäkringen, liksom vattenskador på grund av läckage 

från ledningssystem.  

Skador på glas ersätts, liksom skador som inträffar vid transport med egna fordon.  

 

=>Begränsningar  
Egendomsförsäkringen gäller inte för viss egendom - till exempel ledning som finns utanför byggnad, 

trafikförsäkringspliktiga fordon eller större båtar - om inte egendomen är särskilt nämnd i försäkringsbrevet.  

För att få full ersättning vid inbrott för så kallade stöldbegärliga varor (tobaksvaror, datorer, mobiltelefoner, klockor och 

dylikt) måste du ange värdet av dessa i förväg. Detta gäller även för stöldbegärlig egendom som tillhör dina kunder eller är 

avsedd för uthyrning. Råkar du ut för ett inbrott utan att ha uppgivit värdet i förväg får du ersättning med högst ett halvt 

prisbasbelopp.  

 

Avbrottsförsäkring  
Avbrottsförsäkringen gäller om verksamheten hindras efter ersättningsbar egendomsskada eller vid oförutsett avbrott i 

tillförsel av el, vatten, gas, värme eller data- och telekommunikation.  

Försäkringen ersätter - under högst tolv månader - den minskning av täckningsbidrag du kan få på grund av avbrottet. I 

täckningsbidraget ingår vinst, avskrivningar och fasta kostnader inklusive anställdas löner. Om avbrottet beror på en 

egendomsskada hos din leverantör, eller om myndighet spärrar av tillträde till anläggningen, får du ersättning med upp till tio 

prisbasbelopp.  

Har du försäkrat byggnad ingår också ersättning för hyresförlust under högst 24 månader.  

 

Ansvarsförsäkring  
Ansvarsförsäkringen omfattar skadestånd för person- eller sakskador som uppstår i samband med verksamheten eller genom 

fel hos de produkter som ditt företag har levererat. Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar för 

eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd.  
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Högsta ersättning är tio miljoner kronor. Beloppet kan naturligtvis höjas efter dina önskemål.  

 

=>Försäkra till rätt belopp  
Om du har uppgett för låga belopp som underlag för premieberäkningen är du underförsäkrad. Ersättningen vid skada sänks 

då med lika många procent som premien varit för låg.  

 

=>Säkerhetsföreskrifter  
För att alla försäkringstagare ska uppfylla en rimlig nivå på skydd mot skador gäller försäkringen med säkerhetsföreskrifter. 

Exempel på föreskrifter är åtgärder mot brand vid "heta arbeten" (svetsning med mera) och utformning av inbrottsskydd. Om 

en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att föreskrifterna inte följts kan ersättningen reduceras eller utebli helt.  

 

Självrisker  
Normalt gäller följande självrisker: Egendomsskada: 20 % av prisbasbeloppet  

Ansvarsskada: 10 % alternativt 20 % av prisbasbeloppet  

Avbrottsskada: Karenstid 24 timmar  

=>För viss egendom och vissa skadehändelser kan självrisken vara högre. Ett sätt att minska priset på försäkringen kan vara 

att frivilligt höja självriskerna.  

 

=>Ökad risk för skada  
Det är viktigt att du anmäler ändrade förhållanden som medför ökad risk för skada. Annars kan ersättningen vid 

skada komma att reduceras i samma grad som premien varit för låg.  

 

=>Förnyelse av försäkringen  
Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen årligen genom att du betalar aviserad premie. 

Du måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla utan avbrott.  

 

Tilläggsförsäkringar  
Här ser du några tilläggsförsäkringar du dessutom kan teckna. Ytterligare alternativ hittar du på vår hemsida 

www.lansforsakringar.se eller genom att kontakta oss. De tillägg du väljer anges på försäkringsbrevet.  

Arbetsområdesförsäkring  
En försäkring som utformats efter behoven vid entreprenadverksamhet.  

Maskinförsäkring.  

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador ("haverier") på företagets maskiner och på system för VVS, gas och 

el i försäkrad byggnad.  

Maskinavbrottsförsäkring.  

Försäkringen ersätter förlust genom avbrott som orsakats av ersättningsbar maskinskada.  

Rättsskyddsförsäkring.  

Försäkringen betalar ombudskostnader i tvist som har samband med verksamheten.  

Förmögenhetsbrott.  

Försäkringen gäller vid skada när arbetstagare gjort sig skyldig till exempelvis förskingring, bedrägeri eller stöld.  

Tjänstereseförsäkring.  

Vid tjänsteresa ersätter försäkringen bland annat kostnader som beror på sjukdom eller olycksfall eller skada på resgods.  

 

Om Länsförsäkringar och allmänt om din försäkring  
Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- och 

försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag 

som är din försäkringsgivare.  

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.  

 
Omfattning, avtalstid och priser  
Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi 

dem till dig. Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna 

kan prövas av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska.  

 

Om dina uppgifter ändras  
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din 

möjlighet att få ersättning om något skulle hända.  

 
Dina personuppgifter  
De personuppgifter som Länsförsäkringar hämtar in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen 

(PuL). Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen, ge en helhetsbild av ditt/ert engagemang inom 

länsförsäkringsgruppen, teckna och fullgöra avtal, framställa rättsliga anspråk, ge en god service, marknadsföring, statistik 

och marknads- och kundanalyser samt för de övriga ändamål som framgår av försäkringsvillkoren. Telefonsamtal som sker 

med dig kan komma att spelas in för dokumentation av lämnade uppgifter. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas 
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inom länsförsäkringsgruppen, men kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som 

länsförsäkringsgruppen samarbetar med, inom- och utom EU- och EES-området, samt till myndigheter om skyldighet därtill 

föreligger enligt lag. Du har rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har 

även rätt att anmäla att dina personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring. Fullständig information om vår 

behandling av dina personuppgifter finns i försäkringsvillkoren som du kan hitta på vår webbplats lansforsakringar.se eller 

beställa från Länsförsäkringar. Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på ditt/ert 

försäkringsbesked.  

 
Skaderegistrering  
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av 

ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).  

Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband 

med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. 

Bolaget kan också komma att lämna uppgifter till Larmtjänst som är samverkansorganet för försäkringsbranschen vad gäller 

utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom.  

Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är 

Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm.  

 
Om vi inte kommer överens  
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet. Kontakta i 

första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvariga/kundombudsman.  

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet 

i din försäkring. Du betalar då enbart självrisken.  

Mer information hittar du på vår webbplats.  

 

Viktigt att veta  
För att du som försäkringstagare ska få en bra och tydlig information om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har 

vi markerat med en pil framför text som innehåller extra viktig information för dig.  

=>I din försäkring kan finnas vissa begränsningar i försäkringsskyddet.  

=> Det kan även finnas viktiga säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav som du måste känna till och iaktta för att din försäkring 

ska gälla fullt ut.  

=> Som försäkringstagare har du också skyldighet att anmäla eventuell riskökning för att ditt försäkringsskydd inte ska 

påverkas.  

=> Dessutom är det viktigt för dig att känna till hur du kan förnya din försäkring vid avtalstidens slut så att du inte går miste 

om ersättning om olyckan skulle vara framme. 
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Bilaga 4 – Förköpsinformation Trygg-Hansa 
Trygg-Hansa, Trygga firman – Service och tillverkande företag 

Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av 
försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet i 
våra företagsförsäkringar. 
Trygga Firman anpassad för serviceföretag passar mindre företag inom servicesektorn. 
Försäkringen är en helhetslösning som ger ett bra grundskydd för din verksamhet. Skulle du 
behöva ytterligare skydd kan du enkelt komplettera med tilläggsförsäkringar. Och äger 
företaget en byggnad kan vi givetvis erbjuda en separat fastighetsförsäkring. 
 
Vem kan teckna försäkringen? 
Försäkringen kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 10 miljoner kr. Endast en 
verksamhet får förekomma och högst 10 % av årsomsättningen får utgöras av direktförsäljning. 

Försäkringstid 
Försäkringen träder i kraft på avtalad tidpunkt och gäller under försäkringstiden, som normalt är ett år. 

Giltighetsområde 
Försäkringen gäller generellt inom Norden och på den adress där du har rörelsen. I de undantagsfall där andra 
regler gäller finns detta särskilt angivet. 

Premien – du kan påverka 
Vilken premie du betalar beror på ett flertal faktorer, till exempel storleken på din verksamhet, värdet på dina 
maskiner/inventarier och varor. Du kan även själv bidra till att minska din premie genom att exempelvis installera 
godkänt inbrottslarm i lokalerna. 

Investerings- och prisändringsskydd 
– extra trygghet i försäkringen 
I försäkringen finns ett investerings- och prisändringsskydd som garanterar dig rätt ersättning även om värdet på 
din egendom har ändrats sedan din senaste årsförfallodag. Skyddet gäller för upp till 30 % investerings- och 
prisändring av maskiner/inventarier, samt för 20 % prisändring på varor.  
OBS! Om värdet på egendomen ökar mer under året, måste du informera oss så att vi kan ändra 
försäkringsbeloppet. Om vi inte får information om förändringen finns risk för att du inte får tillräcklig ersättning för 
den egendom som ökat i värde. 

Säkerhetsföreskrifter 
I din försäkring finns säkerhetsföreskrifter som syftar till att förhindra eller begränsa skada. Det kan vara 
lagstadgade åtgärder för att förebygga brand, explosion med mera. Andra föreskrifter är avsedda att skydda mot 
inbrott och gäller vid inbrottsskada. 
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kommer ersättningen att bortfalla eller sättas ned. Full ersättning utbetalas 
dock om det saknas samband mellan skadans uppkomst eller omfattning och åsidosättandet av angivna 
säkerhetsföreskrifter. 
I den här broschyren har vi tagit med några av de gällande säkerhetsföreskrifterna. Vad som gäller i övrigt och 
vad påföljderna kan bli kan du läsa om i försäkringsvillkoret. 

Högsta ersättning 
För vissa skadehändelser kan det finnas ett ”tak” för skadeersättning i form av högsta ersättning. Några av dessa 
begränsningar har vi angett här i broschyren. Övriga framgår av försäkringsbrev och villkor. 

Allmänna undantag 
Försäkringen ersätter inte skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt. Inte heller skador som har 
samband med krig, terrorism, atomkärnprocess och dammgenombrott. 

Självrisk 
Självrisken är den del av skadekostnaden du får stå för själv. Självrisken vid egendoms- och ansvarsskador 
är normalt 0,2 basbelopp. Den självrisk som du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. För vissa typer av 
skadehändelser kan en särskild självrisk gälla. Dessa framgår av villkoret. På sidan 10 finns en lista över de 
självrisker som normalt gäller för försäkringen. Väljer du högre självrisk blir din premie lägre. 
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Så gäller försäkringen 
 
Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen.  
Fullständig information finns i ditt försäkringsbrev och i villkoret som du kan beställa på 0771-111 700. 
 

Översikt 
Grundskydd Tilläggsförsäkringar Separat fastighetsförsäkring 

Egendom 
Egendomsskydd 
Brand • Vatten • Inbrott • Rån 
Plusförsäkring 

Övrigt grundskydd 
Avbrott Ansvar Rättsskydd* 
Kollektiv 
Företagsolycksfall* 
Special Utställning och mässa Sjukavbrott Förmögenhetsbrott Tjänsteresa 
Byggnad 
* Kan väljas bort. 
 

Grundskydd 
Vad försäkringen ersätter – och inte 
Egendomsskydd 
Egendomsskyddet ger ersättning vid skadehändelserna brand, vatten och inbrott. Skyddet gäller i första hand på 
den adress där du har rörelsen, men omfattar också egendom upp till 10 basbelopp (eller försäkringsbeloppet om 
det är lägre), som du tillfälligt förvarar på annan plats. Genom något vi kallar Plusförsäkring kan du dessutom få 
ersättning för egendom som skadas eller förloras genom en plötslig och oförutsedd händelse. 

 
Brand 
 
Försäkringen ersätter 

• skada vid exempelvis brand- och nedsotning, 
åsknedslag och strömavbrott. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• skada genom storm på växthus, plasthall, tält 
eller provisorisk byggnad 
• explosionsskada genom sprängning. 
 
Säkerhetsföreskrifter 

• Lagstadgade säkerhetsföreskrifter avseende 
brandfarliga och explosiva varor. 
• Särskilda säkerhetsföreskrifter vid så kallade 
”heta arbeten” (arbete som medför uppvärmning 
eller gnistbildning vid till exempel svetsning 
eller takläggning). 
• Särskild säkerhetsföreskrift vid utomhusförvaring av brännbart material. 
 

Vatten 
 
Försäkringen ersätter 

• skada genom exempelvis oförutsedd utströmning av vatten, vattenånga, olja eller vätska från ledningssystem. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• skada på dåliga ledningar och bristfälliga golv- och väggtätskikt 
• skada genom vatten som vid regn, snösmältning eller högvatten trängt upp ur avloppsledning in i byggnaden 
• skada på livsmedel i kyl- och frysanläggning, varifrån utströmningen av vätska skett. 

 
Inbrott 
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Försäkringen ersätter 

• skada vid stöld och skadegörelse genom inbrott. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• stöld utan samband med inbrott 
• inbrott och skadegörelse i fordon och 
arbetsredskap 
• inbrott och skadegörelse i container och 
automater 
• klotter 
• skadegörelse utomhus. 
 
Säkerhetsföreskrifter 

• För inbrottsförsäkring gäller säkerhetsföreskrifter för hur inbrottsskyddet ska vara utfört. 
Föreskrifterna är indelade i 3 olika skyddsklasser. Skyddsklass 1 är den lägsta. I Skyddsklass 2 och 3 ställs något 
högre krav. Vilken skyddsklass som gäller för ditt företag beror på den verksamhet du bedriver och hur mycket 
stöldbegärlig egendom du har. Skyddsklasserna finns beskrivna i försäkringsvillkoret. 
 
Högsta ersättning – Egendom 

• Maskiner, inventarier och varor – 100 000 kr.* 
• Ritningar, arkivalier, datainformation och 
programlicenser – 3 basbelopp. 
• Pengar, värdehandlingar samt värdebevis 
– i lokal – 0,2 basbelopp 
– i godkänt värdeskåp – 1 basbelopp 
– vid rån – 2 basbelopp. 
• Kunders egendom – 30 000 kr.* 
• Arbetstagares egendom, per arbetstagare 
– 0,2 basbelopp. 
• Skada på hyrd lokal/glas i byggnad, om du enligt 
hyreskontrakt svarar för skador – 2 basbelopp. 
• Skylt – 1 basbelopp. 
• Transport av försäkrad egendom med egna 
transport-medel – 1 basbelopp. 
* Försäkringsbeloppet kan höjas. 
 

Rånförsäkring 
Med ”rån” menas tillgrepp genom våld eller under hot om våld och som innebär trängande fara. 
 
Försäkringen ersätter 

• skador vid rån och överfall. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• rån av pengar, värdehandlingar och värdebevis 
utanför försäkringslokal om den som utsätts för 
rånet är under 18 år 
• utpressning och kidnappning. 
 

Plusförsäkring 
 
Försäkringen ersätter 

• egendom som skadas genom en plötslig och oförutsedd 
händelse och som inte omfattas av 
brand-, vattenskade- och inbrottsförsäkringen. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• stöld, bedrägeri, förskingring eller annat förmögenhetsbrott 
• förlust av egendom som glömts, förlagts eller tappats bort 
• om datainformation blir obrukbar eller förloras till följd av tillverkningsfel eller brist hos datamedia, felhantering, 
programmering eller liknande. Detsamma gäller datavirus, intrång av så kallade hackers eller liknande. 
 
Högsta ersättning 

• Samma som anges i listan under Egendomsskydd. 
 

Avbrottsförsäkring 
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Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada, till exempel 
en brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör. Försäkringen ersätter dels bortfall av 
täckningsbidrag, det vill säga fasta kostnader (löner, hyror, avskrivningar, räntor, fasta avgifter med mera), dels 
den vinst som ditt företag skulle ha gjort om egendomsskadan inte hade inträffat.  
Ansvarstiden (den längsta tid under vilken avbrottsersättning lämnas) är normalt 12 månader. 
Karenstiden (den tid då ersättning inte lämnas) är minst 24 timmar. 
 
Försäkringen ersätter 

• bortfall av täckningsbidrag vid avbrott till följd av ersättningsbar egendomsskada 
• utebliven vinst vid avbrott till följd av ersättningsbar egendomsskada 
• oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme, upp till 1 Mkr 
• avbrott om tillgängligheten till rörelsen hindras vid myndighetsutövning, upp till 1 Mkr 
• skada hos kund eller leverantör, upp till 1 Mkr 
• nödvändiga och skäliga extrakostnader för att hålla verksamheten i gång. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• om den försäkrade underlåter eller dröjer med att vidta lämpliga åtgärder för att återuppta eller upprätthålla 
driften 
• vite genom utebliven eller försenad leverans och liknande. 
 
Högsta ersättning 

• Angiven årsomsättning, vid 12 månaders 
ansvarstid. 
 
Säkerhetsföreskrifter 

• De säkerhetsföreskrifter som finns angivna under 
respektive skadehändelse för Egendomsförsäkringen 
ovan, gäller också för Avbrottsförsäkringen. 
 

Ansvarsförsäkring 
inklusive produktansvar 
Försäkringen omfattar person- och sakskada som du som försäkringstagare kan bli skadeståndsskyldig för enligt 
allmänna skadeståndsrättsliga regler eller allmänna leveransbestämmelser. Försäkringen gäller inom Norden, 
men kan utökas så att den gäller i hela världen. Även om du inte utökar försäkringen så gäller den i hela världen 
under försäljnings- och inköpsresor samt konferenser och mässor. 
 
Försäkringen ersätter 

• utredning för att ta reda på om du är skadeståndsskyldig 
• förhandling med den som kräver skadestånd 
• eventuella rättegångskostnader. Vid rättegången för Trygg-Hansa din talan 
• eventuellt skadestånd du kan vara skyldig att betala. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• ren förmögenhetsskada (ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- och 
sakskada) 
• det köprättsliga ansvaret för skada på levererad egendom 
• skadeståndsskyldighet som grundas på garanti eller utfästelse, som den försäkrade åtagit sig utöver branschens 
gällande standardavtal. 
 
Högsta ersättning 

• 10 miljoner kr. För vissa skadehändelser gäller andra belopp. Dessa framgår av försäkringsvillkoret. 
 
Säkerhetsföreskrifter 

• Särskilda säkerhetsföreskrifter vid så kallade brandfarliga ”heta arbeten” (arbete som medför uppvärmning eller 
gnistbildning vid till exempel svetsning eller takläggning). 
 

Rättsskyddsförsäkring 
(kan väljas bort) 
Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist kan du få hjälp från Rättsskyddsförsäkringen. Skyddet gäller för tvist 
som prövas som tvistemål i allmän domstol eller genom skiljeförfarande, samt för tvist i skattemål i allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Försäkringen ersätter 

• nödvändiga och skäliga ombuds- och 
rättegångskostnader. 
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Försäkringen ersätter inte 

• brottmål 
• ersättning till skiljemännen i samband med skiljedomsförfarande 
• rättslig prövning som ska handläggas som så kallade ”småmål” 
• arbetstvist 
• tvist som har anknytning till företagshemligheter, patent- och firmarätt 
• skattemål som avser köp och försäljning av finansiella instrument eller sköntaxering. 
 
Högsta ersättning 

• Rättsskydd – 5 basbelopp (högre belopp kan avtalas). 
 

Kollektiv 
Företagsolycksfall 
(kan väljas bort) 
Att teckna en kollektiv olycksfallsförsäkring är ett bra sätt att se till att alla anställda har ett bra försäkringsskydd. 
Ange bara hur många anställda företaget har (1–100), så ingår alla i samma försäkring. 
 

Vad ingår i försäkringen? 
Försäkringens grundskydd ger ersättning för följande: 
 

Nedsatt funktionsförmåga 
Försäkringen gäller vid olycksfall och lämnar ersättning för en bestående nedsättning av den fysiska eller 
psykiska funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på hur stor 
invaliditetsgrad skadan har medfört. Försäkringsbeloppet är valbart. Vid invaliditetsgrader över 50 % beräknas 
utifrån det dubbla försäkringsbeloppet. 
 
Försäkringen ersätter 

• nedsatt funktionsförmåga som uppstår inom 3 år från olycksfallet. 
• bestående värk. 
• förlust av inre organ och sinnesfunktion. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• medicinsk invaliditet vid sjukdom. 
 

Ärr 
Försäkringen lämnar ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring orsakat av en olycksfallsskada. 
Bedömningen görs tidigast 1 år från skadan. 
 
Försäkringen ersätter 

• ärr eller annan utseendemässig förändring enligt Trygg-Hansas ersättningstabell. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• ärr eller annan utseendemässig förändring som inte krävt läkarbehandling. 
 

Läke-, tandskade- och resekostnader 
Försäkringen ersätter kostnader för läkarbehandling och tandvård till följd av ett olycksfall, i som längst 5 år efter 
skadan. 
 
Försäkringen ersätter 

• egenavgiften för exempelvis ett akut läkarbesök eller en taxiresa till sjukhuset mot uppvisande av kvitto. 
• nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tandläkare som är ansluten till allmän försäkring i Sverige. 
• nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av behörig läkare. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• tandskadekostnader som orsakas av tuggning eller bitning. 
• uppskjuten tandvård, tandimplantat eller annan tandbehandling utan godkännande av Trygg-Hansa. 
• kostnader för privat vård. 
 

Merkostnader 
Vid skada som krävt läkarbehandling kan ersättning lämnas för merkostnader under den akuta behandlingstiden. 
 
Försäkringen ersätter 

• nödvändiga och skäliga merkostnader under den akuta behandlingstiden, upp till 120 000 kr. 
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• kläder, glasögon, hörapparat och andra handikapphjälpmedel som skadats i samband med olycksfallet, upp till 
25 000 kr. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förluster. 
 

Hjälpmedelskostnader 
Om gruppmedlemmen efter den akuta behandlingstiden fortfarande har nedsatt funktionsförmåga kan ersättning 
lämnas för kostnader för hjälpmedel. 
Kostnaderna ska på förhand godkännas av Trygg-Hansa. 
 
Försäkringen ersätter 

• hjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett fastställt invaliditetstillstånd, upp till 80 000 
kr. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• kostnader som uppstår mer än 5 år från skadetillfället. 
 

Dödsfallsersättning 
Om gruppmedlemmen avlider på grund av ett olycksfall betalas ett dödsfallsbelopp ut till den försäkrades dödsbo. 
 
Försäkringen ersätter 

• dödsfall inom 3 år från skadan, med 50 000 kr. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• dödsfall till följd av annan orsak än olycksfall. 
 

Kristerapi 
Efter en traumatisk upplevelse som en svår olycka eller en nära anhörigs död, kan gruppmedlemmen drabbas av 
krisreaktion och behöva träffa en psykolog. Trygg-Hansa ser till att han/hon kommer till rätt person och bekostar 
behandlingen. 
 
Försäkringen ersätter 

Upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, anvisad av Trygg-Hansa, när orsaken är något av 
följande: 
• ersättningsbar olycksfallsskada. 
• nära anhörigs död. 
• överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts. 
• brand, explosion, inbrott i egen bostad. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• kristillstånd orsakat av en familjemedlem. 
• korttidsterapi senare än 1 år från skadehändelsen. 
 

Nedsatt arbetsförmåga 
Försäkringen lämnar ersättning för en bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga, så kallad 
ekonomisk invaliditet. Den kan vara mellan 50 och 100 %. 
Vid nedsatt arbetsförmåga beräknas ersättningen på dubbla försäkringsbeloppet. 
 
Försäkringen ersätter 

• ekonomisk invaliditet under förutsättning att: 
– skadan medfört medicinsk invaliditet. 
– den försäkrade, före 55 års ålder, förlorar 50 % eller mer av sin arbetsförmåga. 
– alla möjligheter till arbetsträning och rehabilitering är genomförda. 
– arbetsoförmågan har inträtt före den försäkrades 60-årsdag. 
 
Försäkringen ersätter inte 

• ekonomisk invaliditet som uppkommit senare än 
10 år från det att olycksfallsskadan inträffade, gäller 
för försäkrad som vid skadetillfället fyllt 18 år. 
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Tilläggsförsäkringar 
Beroende på vad ditt företag har för verksamhetsinriktning kan grundskyddet behöva 
kompletteras med tilläggsförsäkringar. Här följer en kort beskrivning av de vanligaste. 
 
Specialförsäkring 
Specialförsäkringen är en allriskförsäkring som tecknas för specifika objekt som exempelvis datautrustning, 
elinstrument, konstföremål, mobiltelefon, musikinstrument med mera. 
 
Försäkringen ersätter 

• försäkrad egendom som skadas eller förloras genom en oförutsedd händelse. 
 
Högsta ersättning 

• Valt försäkringsbelopp för varje specialförsäkrat objekt. 
 

Försäkring för utställning och mässa 
Om ditt företag ofta medverkar på mässor rekommenderar vi det här tillägget som gäller för utställningsföremålen 
under utställningstiden. Försäkringen kan utökas att gälla även transport av utställningsföremål, samt under 
lastning, omlastning och lossning. 
 
Försäkringen ersätter 

• försäkrat utställningsföremål som skadas eller förloras genom en oförutsedd händelse under utställningstiden. 
 
Högsta ersättning 

• Valt försäkringsbelopp, dock högst 2 000 000 kr. 
 

Sjukavbrott 
Sjukavbrottsförsäkringen finns i två olika former; 
Sjukavbrott – fasta kostnader (för mindre företag) och Sjukavbrott – merkostnader (för lite större företag). 
Försäkringen gäller normalt med 30 dagars karenstid (den tid då ersättning inte lämnas). Antagande av försäkring 
görs efter särskild prövning. 
 
Försäkringen ersätter 

• fasta kostnader, under högst 1 år, för avbrott i den försäkrade rörelsen när nyckelperson drabbas av 
arbetsoförmåga eller avlider (Sjukavbrott – fasta kostnader) 
• merkostnader, under högst 1 år, för vikarie till följd av att nyckelperson drabbas av arbetsoförmåg eller avlider. 
(Sjukavbrott – merkostnader). 
 

Förmögenhetsbrott 
Om någon anställd skulle begå ett brott (i tjänsten) som drabbar företaget ekonomiskt, till exempel stjäl pengar 
eller gör sig skyldig till dataintrång, kan den här försäkringen ge dig både ekonomisk ersättning och rättslig hjälp. 
 
Försäkringen ersätter 

• företagets förmögenhetsförlust till följd av brott (inklusive databrott och dataintrång) som begås av anställd i 
tjänsten. 
• eventuella rättegångs- och skiljedomskostnader vid krav på skadestånd. Vid rättegången för Trygg-Hansa din 
talan. 
 
Högsta ersättning 

• Valt försäkringsbelopp. 
 

Tjänsteresa 
Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen och omfattar olycksfall eller akut sjukdom som drabbar dig och dina 
anställda vid resor som görs i tjänsten. 
 
Försäkringen ersätter 

• nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader 
• vid dödsfall och invaliditet 
• förlorat och försenat resgods 
• överfall 
• kostnader och dylikt i samband med skadeståndskrav och rättstvister (ansvars- och rättsskyddsförsäkring) som 
gäller privatperson i tjänsten. 
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Byggnad 
Om ditt företag äger en byggnad kan du teckna en separat Fastighetsförsäkring som omfattar exempelvis 
egendomsskador, hyresförlust samt ansvarsförsäkring för dig som fastighetsägare. 
Mer information kan du få på www.trygghansa.se eller på telefon 0771-111 700. 
 
Bra att veta 
 
Smidig betalning 
Du väljer själv om du vill betala per helår eller månad (endast autogiro). Väljer du att dela upp betalningen tillkommer en administrativ 
kostnad. 
Att tänka på för att få rätt ersättning 
Det är viktigt att du informerar oss om eventuella förändringar som kan påverka din premie och din möjlighet att få ersättning om något 
skulle hända. 
Exempel på en sådan förändring är om värdet på dina maskiner/inventarier ökar med mer än 30 % (för varor gäller 20 %) under året. 
Skadeförebyggande åtgärder 
Trygg-Hansa bedriver sedan länge en omfattande skadeförebyggande verksamhet som syftar till att höja säkerheten hos våra kunder – 
något som givetvis gynnar båda parter. 
På www.trygghansa.se hittar du exempel på några av de enkla åtgärder ditt företag kan vidta för att minska skaderisken och på så sätt 
undvika onödiga kostnader. 
Om du råkar ut för en skada 
Vår skadehantering är snabb och effektiv. För enklare ärenden räcker det oftast med ett telefonsamtal. Trygg-Hansa har avtal med olika 
leverantörer som du ska vända dig till för reparation, glasbyte, inköp med mera. Om du väljer att anlita någon annan begränsas 
ersättningsskyldigheten till vad det skulle kostat att anlita en leverantör som vi har avtal med. 
Kontakta därför alltid oss på telefon 0771–111 500 innan du anlitar någon. Vi talar om för dig vilken form av ersättning du kan få och vad 
som gäller för inköp och reparation. 
Du får ersättning för den ekonomiska förlust du gör i samband med en skada. Vid värderingen tas hänsyn till vad egendomen kan ha 
förlorat i värde beroende på ålder, slitage med mera. 
Om du inte är nöjd 
Kontakta oss så försöker vi klara upp ärendet. Om du fortfarande är missnöjd kan du begära prövning hos Trygg-Hansas 
försäkringsnämnd. Du kan även vända dig till en allmän domstol för att få tvisten prövad. 
Fullständiga villkor 
Det här är en kortfattad information om försäkringen. För fullständiga försäkringsvillkor kontakta oss på telefonnummer 0771-111 700. 
Basbelopp 
Basbeloppet motsvarar prisbasbeloppet, det belopp som fastställs enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som gäller för 
januari månad det år skadan inträffar. 
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Bilaga 5 – Efterköpsinformation Folksam 
Folksam, Grundvillkor Kombinerad företagsförsäkring (C310:7) 

Information om försäkringsbrev och villkor 
 

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Folksam. Försäkringsgivare är 

Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619, i fortsättningen kallat bolaget. Adress: 106 60 

Stockholm. 

Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket 

medför att numreringen inte alltid är löpande. 

I försäkringsbrevet finns – i aktuella fall – uppgifter om 

• Försäkringssperiod 

• Försäkrad verksamhet 

• Försäkringsställe(n) 

• Försäkrad egendom 

• Försäkringsbelopp 

• Försäkringsform 

• Försäkringsomfattning 

• Ansvarstid – avbrott (om avvikande från grundomfattning) 

• Försäkringsvillkor 

• Grundsjälvrisker. 

De villkor som gäller för försäkringen anges i försäkringsbrevet med villkorsnummer och villkorsnamn. 

 

Olika typer av villkor 
• Grundvillkor 

• Villkor för produkttillval 

• Villkor för utvidgningar och begränsningar. 

 

Utformning 
• Villkoren hämtas som pdf-fil på Folksams hemsida, www.folksam.se, eller genom att kontakta Folksam via telefon eller e-

post. 

• Kortare villkorstexter kan finnas i försäkringsbrevet. 

 

Följande moment omfattas av försäkringen om inte annat anges 
 
Egendom 
• Brandskada 

• Vattenskada 

• Inbrott och skadegörelse 

• Rån 

• Glas, skylt, markis 

• Transport 

• Kyl- och frysskada 

• Allrisk (tilläggsavtal) 

• Maskinskada (tilläggsavtal). 

Avbrott/extrakostnad 
Avbrott/extrakostnad i rörelsen 

• vid ersättningsbar egendomsskada 

• vid maskinskada (tilläggsavtal). 

Hyresförlust 
• vid ersättningsbar skada på byggnad. 

Ansvar 
Allmänt ansvar och produktansvar. 

Rättsskydd 
• Tvist 

• Skattemål (tilläggsavtal) 

• Miljöbrott (tilläggsavtal). 

 

Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker 
I många försäkringsmoment finns undantag när försäkringen inte gäller. Det finns också andra begränsningar till exempel i 

form av högsta ersättning i vissa åtaganden. Försäkringen kan också gälla med en särskild självrisk för vissa moment, som är 

högre än grundsjälvrisken. 

All information om undantag, högsta ersättningsbelopp och särskilda självrisker som gäller för försäkringen står i 

försäkringsvillkoren eller anges i försäkringsbrevet. 



102 

 

Det är därför viktigt att du läser igenom villkoren och försäkringsbrevet och särskilt noterar vad som står under rubrikerna 

”Undantag”, ”Högsta ersättning” och ”Särskild självrisk”. 

Lägg också särskilt märke till vad som står under ”Säkerhetsföreskrifter” samt ”Åtgärder i samband med skada – 

räddningsplikt”, vilka punkter du också kan läsa mer om nedan. 

 

Upplysningsplikt 
Både vid tecknandet och vid förnyelse av försäkringen är det viktigt att du lämnar oss rätt uppgifter om försäkringsbelopp, 

lönekostnad, årsomsättning och andra uppgifter som ligger till grund för försäkringen. 

Om du inser att bolaget tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för 

riskbedömningen ska du utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna. 

 

Riskökning 
Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för skada, ska du meddela 

detta till bolaget. 

Har du uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt din upplysningsplikt kan det, liksom vid riskökning, leda till att bolaget är 

fritt från ansvar för, eller endast har ett begränsat ansvar för skada. 

 

Säkerhetsföreskrifter 
För att minska risken för skada gäller försäkringen med vissa säkerhetsföreskrifter. Försäkringsvillkoren innehåller ett 

särskilt avsnitt med de föreskrifter som gäller för brand-, vatten och inbrottsförsäkring. Där anges också viktiga föreskrifter 

avseende hantering av datorprogram och datainformation samt övriga skadehändelser. Föreskrifterna är tillämpliga både för 

egendoms- och avbrottsförsäkringen. Föreskrifter kan också anges i försäkringsbrevet eller i särskilt villkor som framgår av 

försäkringsbrevet. 

Om föreskrifterna inte följs och det inträffar en skada betalas ersättning endast i den utsträckning skadan får antas ha inträffat 

även om föreskriften hade följts. 

 

Åtgärder i samband med skada 
 
Räddningsplikt 
Försäkrad ska efter förmåga 

• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående 

• begränsa skada som redan inträffat 

• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom 

• vidta lämpliga åtgärder, även provisoriska för att upprätthålla den försäkrade rörelsens drift 

• söka bereda arbetstagare som blivit arbetslösa annan produktiv sysselsättning. 

 

Skadeanmälan 
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt. Vid stöld, inbrott, rån, överfall eller 

annat brott ska polisanmälan göras och kopia på anmälan sändas till bolaget. 

 

Ersättningskrav 
Ersättningskrav ska framställas till bolaget senast sex månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att 

få ersättning. 

 

Innehåll 
Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. 

 

Basbelopp 
Med basbelopp avses prisbasbeloppet som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) och som gällde det år skadan 

inträffade. 
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Bilaga 6 – Efterköpsinformation If 
If, Fastighetsägare – Ansvar & rättsskydd, Information angående villkorstexter, 

Efterköpsinformation 

Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 
Här följer en kort information om vad som gäller för din försäkring. Läs igenom denna information tillsammans med 
försäkringsbrevet och övriga försäkringshandlingar så snart du kan. Du får också information vart du kan vända dig om du inte 
nöjd med beslut som If fattat i ett ärende. 
 
Försäkringshandlingar 
Dina försäkringshandlingar består av 
• information om hur du läser dina försäkringshandlingar och vart du kan vända dig om du inte är nöjd med beslut som If fattat 
(detta dokument), 
• efterköpsinformation som innehåller en kort beskrivning av försäkringens omfattning, 
• försäkringsbrev som i detalj anger hur försäkringen gäller för just dig. Notera att det i försäkringsbrevet kan finnas texter som 
begränsar eller utökar villkorens omfattning, 
• allmänna avtalsvillkor som innehåller bl.a. regler om premiebetalning, upplysningsplikt om ändrade förhållanden som kan 
påverka försäkringen och vad du ska göra om skada inträffar, 
• produktvillkor som anger de specifika villkoren för respektive typ av försäkring du köpt. I dessa villkor framgår bl.a. vem som är 
försäkrad, försäkringens omfattning samt hur skada värderas och på vilket sätt ersättning beräknas, 
• definitioner som är en ordlista för vissa termer i försäkringsvillkoren och i försäkringsbrevet. I försäkringsvillkoren är dessa 
skrivna i kursiv stil och 
• premiefaktura som anger premien per försäkringsområde, den totala premien och när den senast ska betalas. 
Medförsäkring 
För det fall du har valt att medförsäkra någon annan part i försäkringen, dvs. att försäkringen gäller helt eller delvis även för den 
medförsäkrade, så framgår detta av försäkringsbrevet. Särskilda försäkringsvillkor som gäller enbart för den medförsäkrade kan 
då förekomma (t.ex. för medförsäkrad återförsäljare, s.k. vendor.) 
Försäkringsvillkor 
Försäkringen gäller alltid med ett allmänt försäkringsvillkor som är gemensamt för alla försäkringsprodukter du köpt. 
Varje försäkringsprodukt har också ett eget produktvillkor som beskriver vad som gäller för just denna typ av försäkring. 
När du köper en ny försäkring får du samtliga försäkringsvillkor. När försäkringen förnyas får du villkor endast om det har skett 
förändringar i tidigare villkor eller om nya villkor har tillkommit. 
Hur ska produktvillkoren läsas? 
Produktvillkoren är indelade i avsnitt med underrubriker. De olika avsnitten är 
1. Vem försäkringen gäller för 
2. När försäkringen gäller 
3. Var försäkringen gäller 
4. Vad som är försäkrat 
5. Försäkringens omfattning 
6. Försäkringsbelopp 
7. Självrisk 
8. Säkerhetsföreskrifter 
9. Den försäkrades skyldigheter vid skada 
10. Skadevärderings- och skadeersättningsregler 
För Marinförsäkring kan annan indelning förekomma. 
 

Korrekt försäkring? 
Läs noga igenom försäkringshandlingarna och kontrollera att innehållet överensstämmer med dina önskemål. Om din 
verksamhet får ändrade förhållanden måste du meddela oss detta. Felaktiga eller utelämnade uppgifter kan leda till minskad 
eller utebliven skadeersättning. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Läsanvisning - övrig information 
 
Om du tycker If gjort fel 
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd 
kan på så sätt klaras upp. 
Kundombudsman 
Är du inte nöjd kan du inom sex månader från Ifs beslut vända dig till kundombudsmannen hos If som utan kostnad prövar de 
flesta klagomål. 
Kontakta Kundombudsmannen på telefon 0771-43 00 00 eller maila till kundombudsmannen@if.se. Postadressen är Ifs 
Kundombudsman, 106 80 Stockholm. 
Kundpanel 
Om du inte håller med Kundombudsmannen kan du i vissa fall gå vidare till vår Kundpanel, där ett antal vanliga kunder är med 
och bedömer hur skadeärendet bör avgöras. 
Du vänder dig till Kundpanelen genom att skriva till Ifs Kundpanel, 106 80 Stockholm. 
Personförsäkringsnämnden 
Nämnden har till uppgift att på begäran av försäkringstagare avge rådgivande yttrande i tvister utom rättegång inom sjuk-, 
olycksfalls- och livförsäkring. 
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Nämnden behandlar endast ärenden där stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor är nödvändigt. Prövningen är 
kostnadsfri för dig. Du begär överprövning genom att kontakta nämnden. Det måste ske inom sex månader från vårt beslut. 
Telefon: 08-783 98 00, fax: 08-783 98 35, postadress: Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Stockholm. 
Allmänna reklamationsnämnden 
ARN har en särskild avdelning för privatpersoners försäkringsfrågor. Prövningen är kostnadsfri. Nämnden behandlar inte 
vållandefrågor och personskador som har samband med trafikolycka. Vill du ha ett ärende prövat av ARN vänder du dig till 
ARN:s kansli, telefon 08-555 017 00. Adressen är ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. 
Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor 
Du kan vända dig till denna nämnd när det gäller överklagande av beslut som gäller din rättskyddsförsäkring. Telefon: 08 - 522 
787 20, hemsida: www.forsakringsnamnder.se. Postadress: Box 24067, 104 50 STOCKHOLM. 
Konsumenternas försäkringsbyrå 
Privatpersoner kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå. 
Telefon: 08-22 58 00, fax: 08-24 88 91, besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 33, postadress: 111 22 Stockholm, hemsida: 
www.konsumenternasforsakringsbyra.se. 
Domstol 
Som i alla andra tvister kan du också vända sig till domstol för att få din sak prövad. Ta kontakt med närmaste tingsrätt för mer 
information. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Efterköpsinformation 
 
Information om de försäkringsprodukter avtalet omfattar 
Vi har valt ut några särskilt viktiga regler och bestämmelser som du bör läsa snarast. Det är den fullständiga texten under 
respektive avsnitt i försäkringsvillkoren tillsammans med uppgifterna i försäkringsbrevet som bestämmer innehållet i ditt 
försäkringsskydd. 
Anmälan om skada 
För att vi ska kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt ska en eventuell skada anmälas till If utan dröjsmål. Om skadan inte 
anmäls i tid kan det i vissa fall påverka ersättningen. Mer om detta står att läsa i villkoren. Anmälan kan göras på telefonnummer 
0771-81 58 18 hela dygnet alla dagar på året eller via mail till skadeservice@if.se. Vid större skador är vi - oavsett tidpunkt på 
dygnet - snabbt på plats och vidtar åtgärder för att rädda värden och få verksamheten att komma igång igen så snabbt som 
möjligt. 
Begränsningar i försäkringen 
Försäkringsvillkoren talar om vad försäkringen gäller och inte gäller för. Det kan finnas undantag under vissa 
ersättningsmoment. I så fall framgår det av villkoren under det moment som berörs. 
Viktiga säkerhetsföreskrifter 
I villkoren finns det säkerhetsföreskrifter som måste följas. Syftet med dessa föreskrifter är att förhindra att du drabbas av 
skador. Om dessa inte följs kan ersättningen sättas ned. 
 

Verksamhetsansvarsförsäkring 
Verksamhetsansvarsförsäkringen omfattar skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av person- eller sakskada och 
även för vissa rena förmögenhetsskador, som har orsakats i den försäkrade verksamheten. (I verksamhetsansvarsförsäkringen 
omfattas inte det ansvar man kan ha till följd av avlämnade arbeten eller levererad vara. Detta försäkras istället genom 
produktansvarsförsäkringen. 
Om det framställs ett skadeståndskrav mot företaget tar vi hand om detta och 
• utreder om företaget är skyldigt att betala skadestånd 
• förhandlar med den som kräver skadestånd 
• för företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betalar rättegångs- och skiljemannakostnaderna 
• betalar skadeståndet. 
 
Vad försäkringen inte gäller för 
Försäkringen gäller med vissa begränsningar. Till exempel gäller försäkringen inte för 
• skada på egendom som hyrts eller leasats 
• böter och viten 
• rådgivning och konsultuppdrag (särskild professionsansvarsförsäkring kan tecknas). 
Försäkringens fullständiga omfattning och begränsningar framgår av försäkringsvillkoren. 
 

Produktansvarsförsäkring 
Produktansvarsförsäkringen omfattar skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av person- eller sakskada och även 
för vissa rena förmögenhetsskador, som har orsakats av avlämnade arbeten eller en levererad vara. 
Om det framställs ett skadeståndskrav mot företaget tar vi hand om detta och 
• utreder om företaget är skyldigt att betala skadestånd 
• förhandlar med den som kräver skadestånd 
• för företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betalar rättegångs- och skiljemannakostnaderna 
• betalar skadeståndet. 
 
Vad försäkringen inte gäller för 
Försäkringen gäller med vissa begränsningar. Till exempel gäller den inte för 
• skada orsakad av produkt där den försäkrade känt till att produkten hade en brist, men inte åtgärdat detta 
• skada där den försäkrade inte testat produktens lämplighet för avsett ändamål 
• skadeståndskrav mellan företag ingående i samma koncern. 
Försäkringens fullständiga omfattning och begränsningar framgår av försäkringsvillkoren. 
 

Rättsskyddsförsäkring (tvistemål & skattemål) 



105 

 

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för juridiskt ombud i tvister och skattemål samt även kostnader för sakkunniga och 
annan bevisning. För det fall att den försäkrade förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader så omfattas 
även dessa av försäkringen. 
 
Vad försäkringen inte gäller för 
Försäkringen har vissa begränsningar. Till exempel gäller försäkringen inte för 
• tvister om anställningsförhållanden 
• tvister om patent 
• tvist som berör talan om personligt betalningsansvar och som väcks mer än 3 år från uppkomsten av förpliktelsen 
• tvist som berör personligt betalningsansvar där fordran understiger 50 000 kronor 
• förhandsbesked vid skattemål 
• skiljemäns arvoden vid skiljedom 
• kostnader som försäkrad kan få ersatta av sitt ombud, t.ex. genom självriskeliminering eller liknande som innebär att ombudet, 
helt eller delvis, svarar för kostnaden eller avstår arvode motsvarande försäkrads självrisk. 
Försäkringens fullständiga omfattning och begränsningar framgår av försäkringsvillkoren. 
 

Rättsskyddsförsäkring (miljöbrott & arbetsmiljöbrott) 
Vår Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott ersätter rättegångskostnader i miljöbrotts- och arbetsmiljöbrottsmål. Försäkringen 
betalar nödvändiga kostnader för 
försvar av den skyddsansvarige inom företaget som åtalats för ett miljö- eller arbetsmiljöbrott. Försäkringen gäller dock med 
vissa begränsningar. Till exempel omfattar inte försäkringen medvetna, brottsliga handlingar och inte heller böter eller kostnader 
som kan ersättas av staten. 
Försäkringens fullständiga omfattning och begränsningar framgår av försäkringsvillkoren. 
 

Förmögenhetsbrottsförsäkring 
Förmögenhetsbrottsförsäkringen täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott mot företaget för att 
komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Beroende på vilken omfattning som väljs så gäller 
förmögenhetsbrottsförsäkringen även för 
• skadestånd som företaget drabbas av till följd av att en anställd begått ett brott mot till exempel företagets kunder 
• förluster som beror på att anställda eller andra tagit sig in i företagets datorer 
• förlust som beror på att utleasad egendom stulits eller förskingrats av leasetagaren. 
 
Vad försäkringen inte gäller för 
Försäkringen har vissa begränsningar. Till exempel gäller försäkringen inte för 
• förlust av goodwill eller ränteförluster 
• skada orsakad av en person som äger minst 20 % av företagets aktier 
• skada som uppkommer till följd av att konfidentiella uppgifter eller yrkeshemligheter avslöjats 
• skador som orsakas av datavirus. 
Försäkringens fullständiga omfattning och begränsningar framgår av försäkringsvillkoren. 
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Bilaga 7 – Efterköpsinformation Länsförsäkringar Östgöta 
Länsförsäkringar Östgöta, Kombinerad företagsförsäkring, (V065:12), 

Efterköpsinformation 

I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren 
Inledning 
Vi ger på dessa inledande sidor en kortfattad information om några viktiga avsnitt i 

försäkringsvillkoren. Meningen är att du ska känna till de delar som har betydelse för din försäkring 

och var i villkoren du kan hitta dem. Det är emellertid den fullständiga texten under respektive avsnitt 

i försäkringsvillkoren som - i kombination med texten i försäkringsbrevet - bestämmer innehållet i ditt 

försäkringsskydd. 

 

Dina villkor 
Din försäkring innehåller villkor med en omfattning som beror på den verksamhet du bedriver och den 

försäkringsomfattning du valt. Vilka villkor som gäller för just din försäkring visas i 

försäkringsbrevets villkorsförteckning. 

 

Vilka avsnitt beskriver försäkringsskyddet? 
Grundskyddet i Kombinerad företagsförsäkring indelas i: 

A. Egendomsförsäkring 

B1. Avbrottsförsäkring 

(Ingår inte om du endast försäkrar byggnad.) 

B2. Hyresförlustförsäkring 

(Ingår endast om du försäkrar byggnad.) 

C. Ansvarsförsäkring 

Grundskyddet kan kompletteras med tilläggsförsäkringar, exempelvis: 

C2-C15. Speciellt utökad ansvarsförsäkring. 

(Utökningen kan avse ren förmögenhetsskada, miljöskada med mera.) 

D. Förmögenhetsbrottsförsäkring 

E. Rättsskyddsförsäkring 

F. Överfallsförsäkring 

L. Krisförsäkring 

Ytterligare tilläggsförsäkringar kan förekomma både i detta kundanpassade villkor och separata 

villkor. 

 

Vilka skador ersätts av A. Egendomsförsäkring? 
I de flesta fall ingår följande skadehändelser med villkorspunkt 11-16: 

11. Brand 

Brandförsäkringen omfattar även många andra skadehändelser som elskador, storm eller hagel och så 

kallade naturskador t ex översvämning och snötryck. 

12. Vattenförsäkring 

13. Inbrottsförsäkring 

14. Rånförsäkring 

15. Glasförsäkring 

16. Transportförsäkring 

Denna transportförsäkring ger ett begränsat skydd för de transporter som utförs med 

försäkringstagarens 

transportmedel. I övrigt bör separat transportförsäkring tecknas. 

Inom egendomsförsäkringen kan bland annat följande tillägg tecknas: 

18. Maskinförsäkring 

Med maskinförsäkring avser vi haverier och liknande. Brandskada på en maskin ersätts givetsvis som 

brandförsäkring. 
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19. Allriskförsäkring 

20. Husbocksförsäkring 

21. Sanering och ohyra 

22. Sanering efter dödsfall 

23. Oljeskadeförsäkring 

24. Cisternförsäkring 

25. Kyl- och frysförsäkring 

Kyl- och frysförsäkringen avser innehåll i kyl- eller frysenhet. 

 

Vilka skadehändelser omfattas av avbrottsförsäkringarna B1-B2? 
Avbrottsförsäkringen gäller normalt för de skadehändelser som beskrivs i A.11-16. Dessutom omfattas 

avbrottsskador genom vissa störningar i omgivningen på sätt som beskrivs i B1.11.1 och B2.11.1. 

Om avbrottsförsäkringen gäller för ytterligare skadehändelser, exempelvis maskinskada, anges det i 

försäkringsbrevet. 

 

Vilken självrisk gäller? 
Självrisken är alltid lägst den som anges i försäkringsbrevet. Mer om självrisker och karens kan du 

läsa i punkterna A.42, B1.42, B2.42 och C.42 i villkoren. Här finns också hänvisningar till de särskilda 

självrisker som kan gälla vid vissa skadehändelser eller på viss egendom. 

 

Vilka säkerhetsföreskrifter finns? 
Vi ställer vissa minimikrav på anläggningens och verksamhetens säkerhet. Dessa föreskrifter finns 

samlade under avsnitt Q. Säkerhetsföreskrifter. Även de särskilda villkoren kan innehålla 

säkerhetsföreskrifter. 

Om det vid skada konstateras att du brutit mot en föreskrift som har samband med skadan kan följden 

bli att ersättningen sätts ned. Nedsättningen är oftast 20-30 % av den ersättning som annars skulle 

lämnats, men vid brott mot vissa föreskrifter exempelvis krav på inbrottsskydd kan ersättningen utebli 

helt. 

 

Vad ska jag göra vid skada? 
För att du inte ska gå miste om möjlighet till ersättning ska skadan anmälas till oss så snart som 

möjligt. Då får du också ta del av vår skadeservice. 

Du har skyldighet att efter bästa förmåga försöka minska skadans omfattning genom aktiva 

räddningsåtgärder. Vi ersätter skäliga kostnader för detta. Läs mera i avsnitt R. När skada inträffat. 

 

Hur regleras försäkringsavtalet 
När försäkringen ska betalas, vilka uppgifter som ska lämnas, hur försäkringen kan förnyas eller sägas 

upp med mera framgår av avsnitt Y. Allmänna avtalsbestämmelser. 

 

För övrigt gäller lagen om försäkringsavtal. 

 

 


