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I uppsatsen undersöker jag hur väl villkoren avseende företagsförsäkring beaktar
bestämmelser i försäkringsavtalslagen (2005:104), förkortad FAL. Det gäller både tvingande
och

dispositiva

lagbestämmelser

samt

huruvida

försäkringsbolag

uppfyller

den

informationsplikt som under vissa förutsättningar föreligger. De försäkringsvillkor som
används utgörs av befintliga villkor för den kombinerade företagsförsäkringen för små och
medelstora företag hos Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring och Trygg-Hansa. I uppsatsen
kommer jag fram till slutsatsen att de granskade försäkringsvillkoren på flera punkter inte
beaktar FAL. Detta gäller särskilt avseende informationsplikten, men också avseende de
dispositiva bestämmelsernas syfte och motiv och även avseende tvingande bestämmelser. Vad
gäller informationsplikten har samtliga försäkringsbolag brister, varav inget av bolagen
uppfyller samtliga krav som lagen ställer upp. Vissa försäkringsbolag kan konstateras ha
genomfört anpassningen till FAL bättre än andra. I de fall försäkringsvillkoren inte beaktar
tvingande lagbestämmelser finns risk för rättsförlust om dessa villkor tillämpas och om
skadereglerare och försäkrad inte är bekant med FAL:s bestämmelser.
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Ds

Betänkanden i departementsserien

DÖ

Dubbelförsäkringsöverenskommelse

EG

Europeiska gemenskapen

EU

Europeiska unionen

FAL

Försäkringsavtalslagen (2005)

FRK

Försäkringsrättskommittén

FRL

Försäkringsrörelselagen

GFAL

Försäkringsavtalslagen (1927)

HD

Högsta domstolen

If

If Skadeförsäkring

JT

Juridisk tidsskrift

KFL

Konsumentförsäkringslagen

Koff

Kombinerad företagsförsäkring för små och medelstora företag

LF

Länsförsäkringar

NJA

Nytt juridiskt arkiv, avd. 1

Prop.

Regeringens proposition

SOU

Statens offentliga utredningar
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2006 trädde en ny lag i kraft för försäkringsavtal: försäkringsavtalslagen (2005:104), i det
följande kallad FAL. FAL är ett samlat verk för de flesta av försäkringstyperna och omfattar
regler

för

konsumentförsäkring,

företagsförsäkring

och

personförsäkring

samt

gruppförsäkringar och kollektiva försäkringar.1 Företagsförsäkringen regleras i 8 kapitlet
FAL. Under utarbetningen av lagen ändrade lagstiftaren många gånger inställning till
huruvida lagbestämmelserna för företagsförsäkringens del skulle vara helt dispositiva eller ha
en mer tvingande karaktär.2 2005 års lag innebar för företagsförsäkringens del ett närmande
till den konsumenträttsliga lagstiftningen på området.3 Som senare kommer att visas har
försäkringstagaren och den försäkrade en mängd skyldigheter gentemot bolaget. Dessa
skyldigheter har till viss del ändrats i och med 2005 års lagändring. Därför var alla
försäkringsbolag tvungna att se över sina villkor och anpassa dem efter de nya
bestämmelserna.
Försäkringsvillkor utgör oftast standardavtal, det vill säga avtal där standardvillkor redan på
förhand är utarbetade av en avtalspart. Villkor och premiesättning är normalt inte föremål för
förhandling vid avtalsslutet utan försäkringstagaren kan antingen acceptera avtalet eller låta
bli att teckna försäkring. Just standardiseringen av avtal är också en grundtanke för
försäkringsrätten på grund av riskgemenskapen.4 Betalning av försäkringspremie är en huvudförpliktelse för försäkringstagaren.5 Premiens storlek måste motsvara försäkringsbolagets risk
och bygger på den information som förmedlas av bolaget. Tidigare har en skälig premiesättning kontrollerats genom tillsyn av en myndighet som hade att pröva att premieuttag och
försäkringstjänst motsvarade varandra.6 Genom skälighetsprincipen7 som återfanns i försäkringsrörelselagen (1982:173), i det kommande benämnd FRL, kontrollerades försäkringsbolagens uttag av premie. Men i och med en reform av FRL, kom skälighetsprincipen att
slopas och istället har regler om informationsplikt för bolaget kommit att införas i FAL.8
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Dock omfattar FAL inte trafikförsäkringar, patientförsäkringar till den del dessa försäkringar regleras av
trafikskadelagen respektive patientskadelagen. GFAL innehöll samma begränsning.
2
Se avsnitt 2.1.
3
GFAL:s regleringar stod som utgångspunkt för företagsförsäkringen, dock till viss del anpassade efter mönster
av konsumentlagstiftning. (Bengtsson Bertil m.fl., Uppsatser om försäkringsavtalslagen, 2009, s. 12).
4
Försäkringsavtal förutsätter ju att en större grupp av försäkringstagare försäkrar samma typ av risk för att uppnå
riskutjämning. (Wilhelmsson Thomas, Om styrning av försäkringsvillkor, 1977, s. 63).
5
8:17 FAL.
6
Myndigheten var Försäkringsinspektionen (numera är Finansinspektionen tillsynsmyndighet).
7
Principen avsåg att premiebetalningar och försäkringstjänster skulle stå i skälig relation till varandra.
8
Se avsnitt 3.1.2.
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Försäkringsbolaget är således fritt att själv bestämma premiestorleken och kontrollera att den
motsvarar den risk som bolaget har åtagit sig att täcka. För försäkringstagaren är det mycket
svårt att uppskatta eller kontrollera om premien faktiskt motsvarar risken försäkringsbolaget
åtagit sig att täcka. Därför är det väsentligt att försäkringstagaren får information om vad
försäkringen omfattar, speciellt avseende villkor som begränsar försäkringens omfattning eller
gör avdrag från ersättningen. Införandet av en informationsplikt för försäkringsbolaget att
informera försäkringstagaren om viktiga avvikelser från försäkringsskyddet och tydliggöra
försäkringens omfattning är en nyhet. Regeln är i princip en presumtion för att information
ska lämnas.9
En annan nyhet i 2005 års lag är en dispositiv bestämmelse, vilken ger försäkringstagaren,
under vissa förutsättningar, en rätt att säga upp försäkringen i förtid. Således står det
försäkringsbolagen fritt att införa en sådan rätt i avtalen.10 Bolagets rätt att säga upp
försäkringsavtalet i förtid regleras i en tvingande bestämmelse och har skärpt bolagens rätt till
förtida uppsägning. Den nya bestämmelsen innebär att bolagen enbart har rätt att säga upp
försäkringen att gälla i förtid när försäkringstagaren väsentligen åsidosatt en förpliktelse eller
ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som
för bolaget inte var att räkna med.11 Väsentlighetskravet är en nyhet.
Vidare har bestämmelser exempelvis modifierats med att försäkringstagaren istället för den
försäkrade numera är anmälningspliktig vid riskökning och försäkringsbolaget har fått en
strängare bevisbörda avseende brott mot upplysningsplikt.12 En ytterligare nyhet är att en
bestämmelse är införd som ska hindra försäkringsbolag att kunna kringgå en tvingande
reglering genom att göra en ansvarsbegränsning genom ett villkors ordalydelse. Det senare
exemplet tar sikte på förhållandet att bolaget gör en omfattningsbestämmelse av en föreskrift
som egentligen påbjuder ett bestämt handlingssätt.13 En ny utökad bestämmelse i FAL är
försäkringsbolagets skyldighet att reklamera när bolaget befunnit sig i ond tro avseende
försäkringstagarens eller den försäkrades brott mot biförpliktelser. Nyheten är att
reklamationsplikten utökats, från att bara gälla vid upplysningsplikten och anmälan om
riskökning, till att nu även omfatta framkallande av försäkringsfall samt brott mot
säkerhetsföreskrifter.14 Regler om dubbelförsäkring har också ändrats och innebär nu att
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Prop. 2003/04:150 s. 207.
8:5 FAL.
11
8:6 FAL.
12
8:8-10 FAL.
13
8:16 2 st. i jämförelse med 8:9-12 FAL.
14
8:16 1 st. FAL.
10
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bolagen har en skyldighet att betala ersättning till den försäkrade såsom det ensamt meddelat
försäkring. Den försäkrade har alltid rätt att vända sig till ett försäkringsbolag där försäkring
är tecknad. Bolagen får därefter fördela ansvarsbeloppet mellan sig.15 Uppsatsen undersöker
om vald utformning av villkoren beaktar lagtext och huruvida bolagen uppfyller de krav som
lagstiftaren har uppställt på dem.
1.2. Terminologi
En hel del termer kommer att förekomma i uppsatsen. Med nedanstående begrepp åsyftar jag
följande:
Försäkringstagare: Den som ingått avtal med försäkringsbolaget om försäkring.16
Försäkrad: Den vars intresse vid skadeförsäkring är försäkrat mot skadan.17
Ofta är försäkringstagaren tillika den försäkrade, men i vissa fall är det två olika rättssubjekt.
Jag kommer att begagna mig av termen den försäkrade när någon åtskillnad inte behövs. När
en reglering särskilt riktar sig till enbart den försäkrade kommer detta särskilt att framhållas.
När enbart försäkringstagaren skrivs ut åsyftas enbart denne eller med den befullmäktigad.
Försäkringsbolag: Den som mot visst vederlag åtar sig ansvar om försäkringsfall inträffar.18
Även enbart ”bolag” kommer omväxlande att användas.
Försäkringsfall: När en i förväg definierad händelse träffar det objekt (den person, den
egendom eller det intresse) som är försäkrat. Uttrycket används dock även då ett eller flera
tecken pekar på att inträffad händelse kan grunda ersättningsskyldighet.19
Företagsförsäkring: Individuell skadeförsäkring som avser näringsverksamhet eller annan
offentlig

verksamhet

och

annan

individuell

skadeförsäkring

som

inte

är

konsumentförsäkring.20
Skadeförsäkring: Avser försäkring mot ekonomisk förlust genom sakskada och genom ren
förmögenhetsskada i övrigt.21 Ansvarsförsäkring är också en skadeförsäkring, även om den
inte är en sakförsäkring.
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8:18 3 st. FAL.
1:4 1 st. FAL.
17
1:4 1 st. FAL.
18
Svenska Försäkringsföreningen, Försäkringstermer, 1987, se ”försäkringsgivare”.
19
Schmidt Folke, Faran och försäkringsfallet, 1943, s.14 f.
20
1:4 1 st. FAL.
21
1:4 1 st. 1 men. FAL.
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Med uppsatsen vill jag undersöka hur väl försäkringsvillkoren inom företagsförsäkring
beaktar bestämmelserna i FAL. Det är den övergripande problemformuleringen. Emellertid är
den inte särskilt precis och behöver därför delas upp i tre olika delfrågor som har samröre med
varandra.
Den första frågeställningen blir hur väl försäkringsbolagens villkor beaktar de tvingande
bestämmelserna i FAL. Är försäkringsbolagens villkor strängare än lagen eller är de
möjligtvis mer liberala gentemot försäkringstagaren och den försäkrade? Av stor betydelse
här är de ansvarsklausuler som begränsar försäkringsbolagets ansvar, så kallade negativa
omfattningsbestämmelser.22
8 kapitlet i FAL är till stor del dispositivt. Inte desto mindre kan dispositiv rätt utgöra en
rekommendation för hur försäkringsbolagen bör utforma sina villkor. Jag vill som andra
frågeställning undersöka huruvida försäkringsvillkoren tar hänsyn till de rekommendationer
och det syfte lagstiftaren hade i åtanke när FAL:s dispositiva bestämmelser utformades.
Till ovanstående två frågor; villkorens beaktande av tvingande respektive dispositiva
bestämmelser, anknyter även den tredje frågan. Den berör den informationsplikt som åligger
försäkringsbolaget avseende vad försäkringen omfattar och särskilt viktiga undantag och
andra villkor. Det jag kommer att undersöka under fråga ett och två är troligtvis den sortens
ansvarsbegränsningar som bolagen i vissa fall är skyldiga att särskilt meddela. Den avslutande
frågeställningen är alltså om de särskilda villkor som försäkringsavtalen innehåller uppfyller
FAL:s krav på informationsplikt.
Frågeställningen är således sammanfattningsvis:
(1) Beaktar försäkringsbolagens villkor tvingande lagstiftning i FAL?
(2) Beaktar försäkringsbolagens villkor dispositiv lagstiftning i FAL, det vill säga den
målsättning lagstiftaren hade med lagen?
(3) Uppfyller försäkringsbolagen den informationsplikt som under vissa förutsättningar
föreligger?

/0;0)<=(,:$9$'$()
Uppsatsen kommer utan undantag att inrikta sig på företagsförsäkring och de nyheter som den
nya lagstiftningen har medfört. Även om granskningen av försäkringsvillkoren begränsas till
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Mer om negativa omfattningsbestämmelser se avsnitt 2.2.1.
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företagsförsäkringar kan dock andra försäkringstyper emellanåt komma att nämnas, men de
kommer aldrig att utredas eller förklaras närmare. Eftersom lagstiftarens målsättning ser
annorlunda ut vad gäller företagsförsäkring; vissa skyddsaspekter har inte varit lika viktiga, är
en jämförelse med andra försäkringstyper utan intresse. Om andra typer av försäkringar
nämns är det på grund av att de har haft ett nära samband med företagsförsäkringens
utformning under lagstiftningsarbetet. Ett sådant exempel är konsumentförsäkring, vilken i
vissa regleringar har stått som utgångspunkt för företagsförsäkringen.
De villkor som kommer att granskas är de allmänna och särskilda villkoren i kombinerad
företagsförsäkring för små och medelstora företag. En kombinerad företagsförsäkring, i det
följande benämnd Koff, omfattar normalt sett en kombination av egendomsförsäkring,
avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring. De nya lagbestämmelserna i FAL som påverkar
villkorsutformningen av försäkringsavtalen kommer att presenteras. Likaså kommer de i
villkoren angivna skyldigheterna som försäkringstagaren och den försäkrade har, vilka
påverkats av lagändringen, att beskrivas. Uppsatsen har alltså ett brett fält att granska men jag
har inte som målsättning att presentera och undersöka samtliga villkor avseende
företagsförsäkring. Enbart de villkor som är en nyhet i 2005 års lag kommer att tas upp för
analys. Därför kommer jag inte heller gå igenom samtliga bestämmelser i 8 kapitlet för
företagsförsäkring. Viss introduktion till försäkringsrätt kommer förvisso att ske i den
allmänna delen av uppsatsen, men en allmän genomgång av FAL:s bestämmelser kan
inhämtas bättre genom doktrin. Ansvarstid och avtalets ingående kommer därför inte heller
att behandlas närmre i uppsatsen. För att ingå försäkring gäller vanliga avtalsrättsliga
principer.
I svensk försäkringsrätt krävs inte ett särskilt avtal för att tredje mans intresse ska vara
försäkrat.23 Huvudprinciperna från den äldre lagstiftningen behölls i FAL. Tredje mans
intressen reglerades tidigare i 54-58 §§ GFAL och återfinns nu i 9 kapitlet FAL. En nyhet i
FAL är att skadelidande direkt kan vända sig till försäkringsbolaget med skadeståndsanspråk
mot den försäkrade, 9 kap. 7 §. Jag bedömer emellertid inte nyheten i 7 § som särskilt viktig
för uppsatsens problemställning. Bolagen har ingen möjlighet att genom villkor försöka
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9:1 FAL anger vilka som är de försäkrade vid skadeförsäkring utan att särskilt avtal härom måste tecknas.
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kringgå eller begränsa lagbestämmelsen.24 Eftersom det inte behövs särskilt avtal för att tredje
mans intresse ska vara försäkrat utgår det således från min framställning av nyheter i FAL.
Jag kommer inte att gå in närmre på de bestämmelser som reglerar själva försäkringsrörelsens
verksamhet. Även om uppsatsens redogörelse är bred kommer den att koncentreras till den
rent avtalsmässiga delen för företagsförsäkringar. Eftersom FRL rör hur själva försäkringsverksamheten bedrivs och inte reglerar de enskilda avtalen kommer den inte beröras närmre.
Till viss del har emellertid FRL:s och FAL:s förändringar kommit att påverka varandras nya
utformning. Vidare har den offentligrättsliga regleringen av avtalen betydelse för
försäkringstekniska synpunkter. Bestämmelser i FRL kan således stå som en viktig bakgrund
för avtalsvillkors utformning.25 Till den del jag finner att så är fallet kommer jag att ta upp
regleringar från FRL. I övrigt lämnas lagen därhän. En av de principer som har styrt
försäkringsrörelsens verksamhet, skälighetsprincipen, kommer till exempel att nämnas
eftersom den tidigare har reglerat premiesättningen, någonting som direkt påverkar
försäkringstagare och som påverkat FAL:s utformning.

/0>0)?,="2)"=)%+,9: ,'$(9='22 .,)
Försäkringsförbundet26 publicerar årligen statistik över försäkringsbranschen. Utifrån statistik
framgår att de tre bolag som har flest marknadsandelar inom företagsförsäkring är
Länsförsäkringar (LF), If Skadeförsäkring (If) och Trygg-Hansa. Det är således dessa tre
bolags försäkringsvillkor som kommer att analyseras. Jag har valt att ta del av dels en
preliminär rapport som sammanställer hela verksamhetsåret 2008, dels kvartalsstatistik från
verksamhetsåret 2009 som grundval. Vid tidpunkten för denna uppsats skrivande är dessa
statistiska uppgifter de senaste som finns att tillgå. Om man går bakåt i tiden visas också att
det är dessa bolag som återkommer som de tre största vad gäller marknadsandel inom
företags- och fastighetsförsäkring de senaste sex åren.27
!

!
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Ersättningen kan dock begränsas av villkor i försäkringsavtalet på samma sätt för skadelidande som för den
försäkrade, exempelvis vad gäller försäkringens omfattning, självrisk, avtalets giltighet vid skadehändelsen samt
på grund av brott mot olika biförpliktelser. (Bengtsson Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 362).
25
Bengtsson Bertil, a.a., s. 34.
26
Försäkringsförbundet är en branschorganisation som tillgodoser sina medlemmars, bolag som bedriver
försäkringsrörelse, intressen.
27
Försäkringsförbundet, Svensk försäkring i siffror 2008, s. 3, Svensk försäkring i siffror 2007, s. 3, Svensk
försäkring i siffror 2006, s. 3, Svensk försäkring i siffror 2005, s. 3, Svensk försäkring i siffror 2004, s. 3.
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De villkorstexter som kommer att användas avser allmänna villkor som är gällande vid
uppsatsens skrivande.
• LF:s Kombinerad företagsförsäkring V 065:10. I villkorshäftet ingår även Allmänna
Avtalsbestämmelser under avsnitt Y. När hänvisning sker till sistnämnda bestämmelser
kommer enbart Y att skrivas ut. Utgivningsår är 2007.
• If:s Kombinerad företagsförsäkring K 708:12. If har dessutom separat Allmänna
Avtalsbestämmelser AA 800:2. Utgivningsår är 2006.28
• Trygg-Hansas Basvillkor – Företagsförsäkring. Trygg-Hansa har dessutom tillhörande
separata Allmänna Avtalsbestämmelser. Utgivningsår är 2009.
Beträffande information som försäkringsbolaget ska ge till försäkringstagaren har TryggHansa en separat broschyr. Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver varierar
informationen som ges. Jag har valt att ta del av informationsbroschyr Småföretagarplus29
som är utformad för mindre företag inom service och tillverkningssektorn. Jag har valt den
branschen på grund av att lagstiftaren uttalat att informationsbehovet är större för mindre
företag30 samt att denna typ av bransch kan tänkas behöva det vanliga grundskyddet en Koff
erbjuder.

/0>0)! %&3)
Vad som kommer att behandlas i uppsatsen har sin utgångspunkt i de försäkringsvillkor på
området som är intressanta för problemställningen. Med det menar jag, att enbart de villkor
som kan behöva anpassas på grund av 2005 års lagstiftningsreform, kommer att tas upp för
analys. Själva syftet är att fastställa hur väl bolagens villkor är anpassade till FAL. För att en
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If har numera övergått till nya villkor som utformats för att stämma överens med en nordisk databas. Några
avvikelser från K 708:12, i de delar som behandlas i denna uppsats, ska enligt uppgift från If:s produktchef inte
förekomma.
29
http://www.trygghansa.se/04Foretag/Frame15233.html, (20100520).
30
Prop. s. 207.
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uppsats ska bli relevant måste den vara av intresse för läsaren. Vem är då den potentielle
läsaren av den här uppsatsen? Min uppsats riktar sig till tre olika målgrupper.
Den första målgruppen utgörs av försäkringstagare. Även om försäkringstagare inom
företagsförsäkring anses vara i ett mer jämlikt avtalsförhållande med försäkringsbolaget än
vad fallet är vid till exempel konsumentförsäkringar, gäller det långt ifrån för alla. Vissa
försäkringstagare saknar närmre kunskap om försäkringsrätt och har svårt att bedöma
försäkringens omfattning. De kan antas förutsätta vid sitt köp av försäkring att villkoren är
anpassade till lagens tvingande bestämmelser. Anlitar de en försäkringsmäklare kan det antas
att de förutsätter att mäklaren har granskat överensstämmelsen. Uppsatsen kan alltså vara av
intresse för försäkringstagare eftersom uppsatsens syfte är att visa om överensstämmelse
verkligen råder.
Den andra målgruppen består av försäkringsbolag, dels anställda som arbetar med att utforma
villkoren, dels skadereglerare. En jämförelse mellan försäkringsvillkor och gällande rätt kan
komma att visa att försäkringsvillkor inte beaktar FAL och uppsatsen kan möjligen bidra till
en förändrad utformning av avtalen. Ju klarare rättsbilden blir avseende vad FAL:s
bestämmelser medför för rättigheter och skyldigheter för försäkringsbolagen, desto bättre kan
bolagen utforma och reglera sina villkor.
Den tredje och sista målgruppen är försäkringsmäklare. Det kan antas att försäkringstagaren
förutsätter att mäklaren har kunskap om villkorens innebörd och dessas återspegling av lagstiftning. Om en försäkringsmäklare förmedlar en försäkring som går emot tvingande lagstiftning uppfyller han inte sin förpliktelse gentemot försäkringstagaren. Även försäkringsmäklare
kan således ha nytta av att uppsatsen undersöker villkorens överensstämmelse med FAL.
Mitt syfte är som sagt att visa huruvida försäkringsvillkoren återspeglar lagstiftningen på
området och att ge en klar bild av vad villkoren verkligen innebär. I stort är företagsförsäkringen styrd av dispositiva bestämmelser, vilket ger större avtalsfrihet, men som ändå
kan ge en vägledning till hur reglerna bör utformas. Eftersom FAL bland annat har ett
samhälleligt syfte31 vill jag undersöka om försäkringsvillkoren i realiteten också låtit sig
påverkas av dispositiva bestämmelser. Eftersom försäkringsbolagen nu har haft ett antal år på
sig sedan lagstiftningen trädde i kraft är det enligt mig en lämplig tidpunkt för en
undersökning av bolagens villkor. Därför har inte uppsatsen som syfte att i stort redogöra för
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FAL:s innehåll eller villkors utformning, utan enbart att redogöra och analysera lagtext och
villkor där en lagförändring skett.

1.6. Metod
I min uppgift har det ingått att ur givet avtalsmaterial välja ut avtalsklausuler som kan strida
mot gällande rätt. Det innebär att jag har läst de rättskällor som traditionellt förekommer i
rättsvetenskapliga arbeten för att inhämta kunskap om själva rättsområdet, det vill säga
lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Jag har fastställt lagreglernas rekvisit och har
därefter gjort en jämförelse med hur de tillämpas inom försäkringsavtalen. En redogörelse
följer för de klausuler om vilka det råder osäkerhet, eller utryckt med andra ord, de klausuler
vilkas giltighet i någon situation kan betraktas som omstridd.
Ovannämnda innebär att traditionell rättsdogmatisk metod till viss del har använts.
Rättsdogmatiken innebär tolkning och systematisering av rättsregler. Eftersom jag i min
undersökning har behövt fastställa och sammanfatta gällande rätt har jag följaktligen också
begagnat mig av en rättsdogmatisk metod. Emellertid var fastställandet av gällande rätt inte
mitt huvudsyfte för uppsatsen. Det har bara utgjort en viss del av arbetet för att senare kunna
bedöma överensstämmelsen mellan praxis och lagregler. Själva syftet var inte att tolka oklara
rättsregler, utan att fastställa om bolagens villkor följer lagens bestämmelser och det av
lagstiftaren tänka syftet med FAL. Det är alltså i skillnaden mellan lagregler och tillämpad
praxis som min analys har haft sin tyngdpunkt. För att kunna göra en utvärdering av
skillnaden behövde jag en utvärderingsnorm. Här föll det tämligen naturligt att ha
lagstiftarens syfte med lagstiftningen som sådan norm.
Min utgångspunkt för tolkning har varit lagtext och därtill hörande förarbeten. Jag har
redogjort för de mest väsentliga dragen i lagstiftningsarbetet för att visa vilka tankar och
syften som har stått bakom utvecklingen av FAL. Detta gäller särskilt för de dispositiva
reglernas utformning. Lagstiftaren hade en stark tilltro till att marknadsrättsliga mekanismer
skulle reglera avtalsparternas relation och skapa jämvikt dem emellan.32 En tolkning av
dokument och andra material, i huvudsak förarbeten, innebär att jag i uppsatsen har begagnat
mig av en intentionstolkning. Med förarbeten åsyftar jag propositioner, promemorior, remissinstansers yttranden, utredningar etcetera. Intentionstolkning kan också benämnas för en
subjektiv tolkningsmetod.33
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Intentionstolkningen spelar en stor roll i Sverige, men har också undergått kritik. För det
första finns kritik mot att ett påstående om att finna lagstiftarens vilja enbart kan begränsa sig
till att utgöra en gissning. För det andra behöver förarbetena inte stämma överens med
lagstiftarens verkliga vilja, utan vad som kommer till uttryck i förarbetena är en sorts
”officiell” vilja.34 Med en subjektiv lagtolkning fästs större vikt vid lagmotiven än vid
lagtexten. I motivens allmänt hållna uttalanden visar lagstiftaren sitt syfte och den målsättning
man vill förverkliga. Uttalandena har en allmän karaktär och avser inte innebörden av
specificerade bestämmelser. Sådana mer specificerade motiv ger mer hänvisning vid
rättstillämpningen.35 Om man drar subjektiv lagtolkning till sin yttersta spets ska den som
försöker utröna lagstiftarens verkliga vilja göra allt för att finna vad som verkligen menats.
Däri består till exempel intervjuer med deltagarna i lagstiftningsarbetet, de av dessa skrivna
lagkommentarer och deras privata korrespondens.36 Jag avsåg att göra en objektiv tolkning av
förarbetena, det vill säga tolka vad som skrivs i förarbetena men inte gå utöver det och
försöka finna den personliga uppfattningen av deltagarna i lagstiftningsarbetet. Förvisso har
jag inte bara läst propositionen svart på vitt utan jag har också att försökt utröna vad som står
mellan raderna. Till exempel har jag läst remissinstansernas yttranden för att få vägledning till
vad dessa betraktade som problem med den nya lagstiftningen. Vidare har en subjektiv
lagtolkning en viktig begränsning. När förarbetena står i strid med klar lagtext har lagtexten
större dignitet som rättskälla. Detsamma gäller praxis eftersom Högsta domstolen kan välja att
avvika från ett motivuttalande, varefter prejudikatet istället brukar bli avgörande för
rättstillämpningen.37
Eftersom min målgrupp utgörs av tre olika grupper, varav alla inte förutsätts ha närmre
kunskaper om försäkringsrätt, kommer försäkringsrättens grunder att förklaras. En sådan
genomgång av försäkringsrättsliga principer är enligt min åsikt nödvändig för att senare förstå
vad lagstiftaren har tagit hänsyn till vid utformningen av FAL. Det kan också ge förståelse för
vilka grunder försäkringsbranschen har haft vid utlåtande i remissvar, vilket följde vid lagens
utformning. Vidare kommer en hel del exempel avseende villkorstillämpning att förekomma
för att ge en mer lättläst uppsats samt med förhoppningsvis en bättre praktisk anknytning.
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Uppsatsen är indelad i fyra olika avsnitt. Först följer en inledande del. Här redogörs för vald
metod, uppsatsens syfte och problemställning. Vidare redogörs också för vald terminologi.
Avsnittet inleds med en bakgrund med en kort genomgång av nyheter som 2005 års
lagändring har medfört.
Efter det inledande avsnittet följer ett allmänt avsnitt som börjar med en historisk
tillbakablick, vilken syftar till att ge en bild av vilka avvägningar lagstiftaren har gjort vid
utformningen av lagen. 8 kapitlet i FAL bygger till stor del på den äldre lagstiftningens
regleringar, lag (1927:77) om försäkringsavtal, i det följande kallad GFAL. Eftersom utgångspunkten för analysen sker utifrån lagstiftarens syfte ser jag det som en nödvändig del av
arbetet att presentera utvecklingen av reformen för FAL. I samma avsnitt redovisas
grundläggande försäkringsrättsliga principer under rubriken ”Villkorsteknik”. Läsaren som
redan är insatt i försäkringsrätt kan hoppa över det allmänna avsnittet.
Det tredje och mest omfattande avsnittet visar på nyheterna i 2005 års lag. Bestämmelserna
behandlas vart för sig i ett eget avsnitt. Jag har valt en systematik som ska förenkla för läsaren
att följa texten. Först kommer själva lagbestämmelsens innehåll att presenteras. Därefter följer
exempel på försäkringsbolagens villkorsutformning. Bolagen kommer alltid att följa i samma
ordning med LF först, därefter If och slutligen Trygg-Hansa. Slutligen gör jag en egen analys
av hur villkoren stämmer överens med lagtext. Mina egna reflektioner och slutsatser kommer
enbart att förekomma i analysdelen. Jag har valt att ha analysdelen i direkt följd efter var
lagbestämmelse, eftersom det enligt min åsikt blir en mer lättläst och intressant uppsats om
läsaren får direkt återkoppling till sambandet mellan lagtext och villkor. I analysen kommer
även praktiska exempel förekomma.
Uppsatsen avslutas med en sammanfattande analys av huruvida försäkringsvillkoren har
anpassats till FAL samt konsekvensen av att försäkringsbolag inte beaktar FAL i alla
hänseenden. Som bilagor återfinns dels ett exempel med vilket jag vill visa på problematiken
med överlappning av olika biförpliktelser, dels lagtext.
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I den här allmänna delen av uppsatsen kommer ren fakta att redovisas. Först följer en genomgång av överväganden som tagits vid utformningen av FAL. Lagstiftningsarbetet tog närmare
trettio år och lagstiftaren har pendlat mellan en helt dispositiv lagstiftning till en lagstiftning
influerad av konsumenträttsliga regler. Efter redogörelsen om lagens tillkomsthistoria följer
en redogörelse avseende villkorsteknik. Jag har valt rubriken ”Villkorsteknik” eftersom jag
avser att ge en grundläggande introduktion (eller må vara repetition för en del läsare) av
omfattningsbestämmelser, huvud- och biförpliktelser och bevisbörda.
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Som första nordiska land införde Sverige lagen (1927:77) om försäkringsavtal (GFAL).38
Lagens införande syftade väsentligt till att skydda försäkringstagarna och de försäkrade mot
bolagens ofta stränga utformning av villkoren.39 1927 års lag var till stor del dispositiv,
således kom mycket av försäkringsverksamheten att regleras av försäkringsvillkor.
Även om 1927 års lag var mycket omsorgsfullt utarbetad blev med tiden ett reformbehov uppmärksammat, särskilt vad gällde konsumenters ställning. 1974 tillsattes en försäkringsrättskommitté (FRK) för att lägga fram förslag om en ny lag. Kommitténs arbete resulterade i att
särskild konsumentförsäkringslagstiftning (KFL) infördes,40 men någon ändring för företagsförsäkringen kom inte. Hur en lag skulle utformas för företagsförsäkringens del ansågs alltför
komplicerat beroende på frågan om en ny lag skulle var tvingande till förmån för de
försäkrade.41 Först 1993 kom en departementspromemoria till ny försäkringsavtalslag (Ds
1993:39) som byggde på två betänkandena som FRK lagt fram.42 Promemorian föreslog att
vad gällde företagsförsäkring skulle lagbestämmelserna vara desamma som vid konsumentförsäkring, men bli helt dispositiva med undantag då en försäkring gällde till förmån för tredje
man. Istället skulle lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) 36 § räcka som skydd för oskäliga avtalsvillkor.43 Bakgrunden till
förslaget var svårigheten att utforma tvingande regler om skadeförsäkring anpassade både till
konsument- och företagsförsäkring.44
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När lagrådet tog över arbetet för utarbetning av en proposition var avsikten att lagen skulle
bygga i stora drag på promemorian från 1993. Dock skulle företagsförsäkring tas upp i ett
särskilt kapitel. Men istället för att, som det föreslogs i promemorian, reglerna till stora delar
skulle bli dispositiva, föreslogs vissa bestämmelser vara tvingande i samma utsträckning som
i GFAL. Att ha helt dispositiva regler ansågs inte i tillräcklig grad skydda småföretagarna.
Vidare uppvisade företagsförsäkring en hel del särdrag som gjorde det mindre lämpligt att
utforma tvingande regleringar efter mönster från konsumentförsäkringen. Istället valdes att ha
GFAL:s regleringar som utgångspunkt för företagsförsäkringen, dock till viss del anpassade
efter mönster av konsumentlagstiftning.45 Det innebar att en del bestämmelser förblev
tvingande till sin karaktär, precis som i GFAL. När ett utkast från lagrådet skickades ut till
olika remissinstanser årsskiftet 2002-2003, däribland Försäkringsförbundet, kritiserade
företrädare från Försäkringsförbundet allvarligt förslaget avseende ny lagstiftning. Detta även
om förbundet varit positiv till ny lagstiftning på området när promemorian 1993 kom.46 Till
viss del förändrade lagrådet sitt remissvar för att tillmötesgå den kritik den möttes av, men
propositionens framläggande för riksdagen 2004 sköts inte upp.47 Lagutskottet godtog
propositionen utan några större lagändringar. Grundsyftet med reformen var att ge
försäkringstagare ett starkt skydd vid alla typer av försäkringar.48 Enligt då sittande regering
måste avtalsfriheten vika när det finns ett samhälleligt intresse av detta, till exempel för att
tillgodose jämvikten av ett avtalsförhållande.49 Lagen trädde i kraft den 1 januari 2006.
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Inom försäkring görs det åtskillnad på sådana villkor som avgör försäkringens omfattning och
sådana villkor som medför skyldigheter för den försäkrade. Försäkringsbolaget kan genom
villkoren bestämma vilken omfattning försäkringen ska ha, det vill säga vilka händelser och
vilken egendom som försäkringen omfattar. Härigenom avgör försäkringsbolaget vilken risk
det är berett att försäkra. I villkoren definieras också olika sorters begrepp som avtalet vilar
på. Sådan beskrivning av händelser och egendom samt definition av försäkringsrättsliga
begrepp utgör avtalets så kallade positiva omfattningsbestämmelser. En avgränsning kan även
ske genom undantag och beloppsbegränsningar, så kallade negativa omfattnings!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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bestämmelser.50 Ett exempel på ett begrepp som positivt omfattar vissa händelser är ”inbrott”.
Här blir en väsentlig fråga vad den termen avser. Av central betydelse för försäkringens
omfattning är att skadan var oviss. Försäkringsvillkoren brukar beteckna ovissheten som
”plötslig och oförutsedd skada”.51 I NJA 2007 s. 17 var frågan i målet huruvida ett trådbrott på
en maskin inte var förutsebart och därmed också en ersättningsgill skada enligt If:s maskinförsäkringsvillkor. Förutsebarheten hänförs till vad som objektivt är möjligt att inse och inte
till vad den försäkrade faktiskt insåg. Sveriges Försäkringsförbundet uttalade sig i målet att
när en skada är beräknelig för arbetsledning, driftsingenjör eller för erfaren person är skadan
inte oförutsebar. Skadan ska innehålla ett överraskningsmoment. I målet fick företaget inte
ersättning för trådbrottet eftersom det hade varit möjligt att upptäcka vid en noggrann
kontroll.
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Inom försäkring delar man in försäkringstagarens och den försäkrades skyldigheter enligt
avtalet i huvud- och biförpliktelser. Försäkringstagarens huvudförpliktelse utgörs av att betala
premie, vilken ska motsvara den risk bolaget har åtagit sig. Genom fri produktutformning står
det bolagen mer eller mindre fritt att avgränsa risken efter eget tycke.
Den försäkrade har vidare ett antal biförpliktelser i försäkringsförhållandet. Biförpliktelserna
syftar till viss del till att förhindra att skada överhuvudtaget uppstår. Villkor som uppställer
aktsamhetskrav och säkerhetsåtgärder kan dels begränsa redan inträffad skada, till exempel
genom räddningsåtgärder, dels förhindra att skadan överhuvudtaget uppstår, till exempel
genom att installera eller använda viss skyddsutrustning. Därtill hör att om den försäkrade förfarit oaktsamt kan ersättningen komma att minskas eller bortfalla helt. Inom företagsförsäkring får biförpliktelserna ses som en viktig del av företagets verksamhet. Försäkring
handlar inte enbart om att kunna få ersättning vid försäkringsfall, utan mycket syftar till att
motverka att skada någonsin uppstår. Även om ett företag får ekonomisk ersättning vid ett
försäkringsfall, så kan ett avbrott i produktion innebära att viktiga kunder försvinner, inte bara
då produktionen står still, utan även därefter. De olika biförpliktelserna behöver alltså inte ses
som en belastning för den försäkrade utan kan också ses som ett incitament att undvika risker.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50

Bengtsson Bertil m.fl., a.a., s. 220.
Istället för ”plötslig och oförutsedd skada” kan ”plötslig och oförutsedd händelse” anges som villkor i
försäkringen. Skillnaden blir att händelsen kan inträffa långt innan själva skadan uppstår. Det är vanligare att
bolagen tillämpar skadebegreppet.
51

%9!
!

D0D070)O'22:#C$'$()"=)J'%+,C2' &3293)

Gränserna mellan olika biförpliktelser är ofta inte särskilt skarpa och de överlappar ofta
varandra. FAL ger ingen anvisning om hur biförpliktelserna ska användas när flera av dem
kan bli tillämpliga, utan bolaget har rätt att välja vilken av förpliktelserna som ska tas i
anspråk när flera är tillämpliga.52
Vad gäller upplysningsplikt, anmälan av försäkringsfall och försäkringsanspråk, bevarande av
försäkringsbolagets regressrätt och medverkan vid skadereglering är dessa biförpliktelser inte
särskilt svåra att hålla isär från varandra och avser inte att inverka på risk eller skada lika
mycket som de avser att reglera vanliga kontraktsmässiga skyldigheter.53 De andra
biförpliktelserna; framkallande av försäkringsfall, anmälningsplikt vid riskökning, räddningsplikt och försummad säkerhetsföreskrift, kan ofta flyta in i varandra och försäkringsbolaget
får tillämpa det villkor som bäst stämmer överens med aktuellt förhållande. Försäkringsbolaget kan beroende på bestämmelsernas dispositiva respektive tvingande karaktär föreskriva
vilken grad av oaktsamhet som ska utlösa ansvarsfrihet. Till frågan om hur och i vilken mån
olika biförpliktelser kan bli aktuella hör även frågan i vilken utsträckning identifikation kan
tillämpas på den försäkrade. Vid bedömningen av om en biförpliktelse inte har följts, blir det
viktigt att fastställa vem som inte har följt den. För olika biförpliktelser gäller olika
identifikationsregler och beroende på vilken biförpliktelse bolaget väljer att tillämpa kan
påföljden bli annorlunda för den försäkrade. Således kan man urskilja tre olika förhållanden i
villkoren som kan leda till att syftet bakom tvingande bestämmelser inte blir uppfyllt.54
• Konkurrensfall mellan tillämpning av olika biförpliktelser.
• Grad av oaktsamhet, exempelvis att redan ringa oaktsamhet kan utesluta ansvar.
• Identifikationsmöjligheter.
Biförpliktelserna hjälper precis som omfattningsbestämmelser försäkringsbolaget att avgränsa
risken. En av de viktigaste biförpliktelserna är säkerhetsföreskrifter, vilka föreskriver ett visst
handlingssätt av den försäkrade. Skillnaden mellan omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter är dock i vissa fall inte lätt att urskilja. För den försäkrade kan det vara av stor vikt
huruvida bolaget bedömer den inträffade skadan som undantagen ur försäkringen på grund av
en omfattningsbestämmelse eller ett brott mot en biförpliktelse kan ha ägt rum. I första fallet
har nämligen ett försäkringsfall aldrig uppstått och följaktligen kan ingen ersättning utbetalas.
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Om skadan däremot får anses vara täckt av försäkringen, kan fråga uppstå om den försäkrade
på något sätt inte uppfyllt sina biförpliktelser. Om så visas kan ersättning komma att bortfalla
eller jämkas genom avdrag. De olika biförpliktelserna är olika stränga gentemot den
försäkrade och en del brott mot biförpliktelserna medför full avdragsrätt från ersättning
emedan en del andra enbart medför en begränsad sådan.
Huvudförpliktelse

Lagrum: FAL

Premiebetalning

8:17

Biförpliktelser
Upplysningsplikt

8:8

Anmälningsplikt av riskökning
Plikt att iaktta säkerhetsföreskrifter

8:10
8:12, 4:6

Framkallat försäkringsfall

8:11

Identifikation

8:14

Räddningsplikt
Medverkan i skadereglering

8:13, 4:7
8:19-20

)
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Inom försäkringsrätt är en ofta åberopad princip, att det är den försäkrade som har
bevisbördan för att en av försäkringen täckt händelse har inträffat, medan det åligger bolaget
att visa om ett undantag är tillämpligt. Försäkringsrätten har emellertid många undantag från
den principen, eftersom det dels kan vara svårt för båda parter att efter ett skadefall bevisa
exakt vad som hänt (bevismaterial kan ju förstöras av själva skadan), dels kan det vara svårt
att fastställa om ett villkor gör ett undantag för skadan eller täcker skadan genom sin
formulering.55 Ibland framgår det direkt av lagtexten vem som har bevisbördan, men ibland
saknas vägledning både från lag eller förarbeten.56 Hellner är av meningen att om försäkringsbolaget påstår att skadan inte täcks av försäkringen eller att en följdskada inte har tillräckligt
nära samband med den ursprungliga täckta skadehändelsen, ska bolaget göra detta sannolikt.
Därefter har försäkringstagaren att styrka de exakta omständigheterna som skulle medföra att
skadan ska anses täckas av försäkringen.57 I NJA 1995 s. 101 och NJA 1992 s. 113 uttalade
sig HD avseende beviskravet vid företagsförsäkring. Avgörande för bedömningen huruvida
ett försäkringsfall inträffat, blir vad som vid en helhetsbedömning framstår som klart mer
sannolikt. Samma beviskrav har också uttalats tidigare i NJA 1988:2 s. 130 där övervägande
sannolikhet ansågs tillräckligt för respektive påstående. !
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I det här tredje avsnittet presenteras nyheterna i FAL. Avsnittet är indelat efter lagbestämmelsens numrering i FAL. Detta betyder att även om försäkringsbolagens
informationsplikt tillhör den sista av mina tre delfrågor i min problemställning inleder jag
tredje avsnittet med informationsplikten. I tredje avsnittet kommer många laghänvisningar att
ske. Eftersom de av mig utvalda nyheterna i FAL återfinns i 8 kapitlet, finner jag det
överflödigt att ständigt skriva ut 8 kapitlet. I rubriken kommer läsaren att kunna se vilket
kapitel och paragraf som kommer att behandlas, men i själva texten kommer mestadels enbart
paragrafen att återfinnas. Likaså finner jag det överflödigt att ständigt skriva ut FAL som
lagrum. Läsaren kan därför förlita sig på att vid vart tillfälle det hänvisas till en paragraf utan
vare sig kapitel eller lagrum så åsyftas 8 kapitlet i FAL. På ovanstående sidor har läsaren
vidare kunnat urskilja äldre lagbestämmelser från 1927 års lag genom förkortningen GFAL.
Tillvägagångssättet att hänvisa till den äldre lagstiftningen kommer att kvarstå.
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Företagsförsäkringen i den äldre lagstiftningen saknade regler om på vilket sätt försäkringsbolagen skulle ge information om avtalsvillkor. Under GFAL:s tid hade skälighetsprincipen
utgjort en viss garanti för att försäkringstjänster och premiebetalningar skulle stå i skälig
relation till varandra. Skälighetsprincipen reglerades i försäkringsrörelselagen och själva
syftet med principen var att hålla nere premieuttagen. Nya FRL trädde i kraft 1 januari 2000
och den sedan tidigare använda skälighetsprincipen slopades och ersattes av informationsregler för försäkringsverksamhet.58 Syftet med reformen var att ge försäkringsbolagen
incitament att utforma nya försäkringar och ge ökad valfrihet till försäkringstagarna.59
Dessutom avsåg lagen att implementera olika EG-regleringarna som fanns på området.60
Genom reformen där den offentliga kontrollen minskade ökade de enskilda avtalen än mer i
betydelse, och det var genom avtalsrättsliga regler som försäkringstagaren skulle få sitt
skydd.61
Med skälighetsprincipens borttagande behövdes nya bestämmelser på området. I FAL har
lagstiftaren för förestagsförsäkrig låtit införa liknande regler som för konsumentförsäkring.
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Skyldighet föreligger att lämna information beträffande sådana villkor som kan begränsa den
försäkrades skydd. Informationsplikten återfinns i 1-3 §§. Enligt 1 § gäller de
konsumenträttsliga informationsreglerna som återges i 2 kap. 1-7 §§. Skillnaden mot den
konsumenträttsliga regleringen är att det inte föreligger en obligatorisk informationsplikt.
Försäkringsbolag behöver inte lämna information om det har anledning att anta att
försäkringstagaren saknar behov av informationen. Det åligger bolaget att visa att behovet
saknades. Regeln är således mer eller mindre utformad som en presumtionsregel för att
information ska lämnas. Utgångspunkten för informationsbehovet är naturligtvis betydligt
lägre än vad gäller för konsumentförsäkring. Dock uttalar förarbeten till lagen att det heller
inte kan bortses från skillnaderna mellan olika företags behov. Ett litet företag kan ibland
nästan jämställas med en konsument ur kunskapshänseende medan ett större företag oftast har
större vana och kunskap om försäkringsfrågor och har också tillgång till expertis. Vidare är
försäkringsavtalens komplicerade uppbyggnad och stora ekonomiska betydelse skäl för att
försäkringsbolagen ska ha en informationsplikt.62
Vid skyldighet att lämna information finns det regler dels avseende formkrav för hur informationen ska lämnas, dels vad informationen ska avse. Dessa bestämmelser finns i 2 kapitlet
FAL. Förköpsinformation ska ges enligt 2 kap. 2 § och syftar till att underlätta för kunden att
kunna bedöma försäkringens kostnad och omfattning. Informationen ska på ett enkelt sätt
återge det huvudsakliga innehållet i villkoren och viktiga begränsningar av försäkringsskyddet
ska tydligt framgå. Enligt 2 kap. 3 § behöver förköpsinformation inte lämnas om kunden klart
avstår från den eller om bolaget, beroende av situationen när försäkringen skulle tecknas,
mötte hinder att ge förköpsinformation.63 Rekommendationen är att försäkringsbolaget bör
fråga försäkringstagaren om denne vill erhålla information.64
Ju mindre förköpsinformation som kommit kunden till handa, desto högre krav ställs på efterköpsinformationen, 2 kap. 4 §. Snarast efter avtalsslutet ska försäkringsbolaget tillställa
försäkringstagaren en skriftlig bekräftelse på avtalet där försäkringsvillkoren framgår. Formkravet på skriftlighet framgår av 2 kap. 1 § vilken stadgar att informationen ska lämnas i en
handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. Efterköpsinformationen kan vara
utformad som en bruksansvisning i början av villkoren. Den kan också anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbrevet kan innehålla bestämmelser som aldrig förts på tal vid avtalsslutet.
Men senast efter avtalsslutet måste information om detta komma. Informationen ska vara klar
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och tydlig. Försäkringstagaren måste inte själv motta informationen, utan även befullmäktigad
kan ta emot informationen.65 Dock syftar själva informationsregeln till att försäkringstagaren
och andra försäkrade ska få del av informationen även i de fall då försäkringstagaren anlitat
till exempel ett försäkringsombud att medverka vid tillkomsten av försäkringsavtalet.66 Senast
i efterköpsinformationen ska det särskilt framhållas67 enligt 2 kap. 4 §:
• villkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller övriga omständigheter utgör en
oväntad eller väsentlig begränsning av försäkringsskyddet,
• förbehåll enligt 3 kap. 2 § om att bolagets ansvar inte inträder förrän premien betalats,
• villkor enligt 4 kap. 3 § om skyldighet att anmäla ändring av risken samt följderna av en
försummad anmälan, samt,68
• viktiga säkerhetsföreskrifter och följderna om de inte efterlevs.
Beträffande den första informationspunkten avses villkor som avviker från vad en normal
försäkring brukar omfatta. Naturliga inslag i en skadeförsäkring såsom förslitning genom bruk
och ålder är inte en oväntad omfattningsbestämmelse. Den andra informationspunkten avser
så kallande kontantklausuler, vilket bolaget är oförhindrat att avtala. Normalt inträder
försäkringsbolagets ansvar i omedelbar anslutning till att avtalet ingås. Om en kontantklausul
emellertid är avtalad, det vill säga ett villkor om att bolagets ansvar först inträder från det att
premien betalas, ska det särskilt framhållas till försäkringstagaren. Om en anmälningsplikt vid
riskökning åligger försäkringstagaren enligt villkoren, ska detta särskilt framhållas enligt den
tredje informationspunkten. Vidare måste påföljderna vid en försummelse också anges i
informationen. Enligt den fjärde och sista informationspunkten ska viktiga säkerhetsföreskrifter särskilt framhållas och även påföljden vid en försummad skyldighet. Alla
säkerhetsföreskrifter behöver inte tas med i den särskilda informationen. Det räcker att nämna
sådana som erfarenhetsmässigt har stor praktisk betydelse. Vidare behöver de inte återges i
detalj utan en hänvisning kan ske till vart fullständiga försäkringsvillkor återfinns.69
Ett brott mot informationsplikten medför inte såsom vid konsumentförsäkring några
civilrättsliga påföljder.70 Brott mot bestämmelsen i 2 kap. 4 § medför således inte att villkoren
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blir ogiltiga. Istället kan bolaget åläggas att utge information enligt 8 kap. 2 §, det vill säga en
marknadsrättslig reglering. Talan ska väckas vid Marknadsdomstolen enligt 8 kap. 3 §.
Bevisbördan ligger på försäkringsbolaget. Bolaget måste således göra sannolikt att behovet av
information saknades.
Att det inte förekommer några civilrättsliga påföljder är en sanning med modifikation. Det
finns nämligen en påföljd av civilrättslig karaktär även för företagsförsäkringen, men en enda
sådan och tillika dispositiv. Försäkringstagaren har rätt att säga upp avtalet till att upphöra i
förtid enligt 8 kap. 5 § 1 p., under förutsättning att bolaget väsentligen brutit mot
informationsplikten. Huruvida bolagen har valt att införa den dispositiva regeln kommer att
visas i nästa avsnitt, 3.2.
Försäkringsförbundet motsatte sig en bestämmelse om informationsplikt med motiveringen att
alltför detaljrika regler fort gör en lag omodern. Istället ansågs det att lagen borde ge utrymme
för

ansvariga

myndigheter

i

samarbete

med

marknadens

parter

att

utforma

informationskraven.71
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Det finns för mycket information för att kunna återge den här under ”Villkor”. Istället har jag
valt att redovisa försäkringsbolagens villkor avseende ansvar vid dröjsmål med premiebetalning. I analysen kommer annan viktig efterköpsinformation att anges löpande i texten.
LF V 065:10 Y.03.1. Första premie: Premien ska betalas i förskott. Bolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats. Detta gäller endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut
premieavin.
Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av avi föreligger dröjsmål med
premiebetalning. Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder bolagets
ansvarighet först dagen efter betalningen.
LF V 065:10 Y.03.2.2. Förnyelsepremie: Premien för förnyad försäkring ska betalas senast
på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 1 månad efter det att
bolaget skickat ut premieavin.
Försäkringen förnyas under förutsättning att premien betalas inom här föreskriven tid.
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Försäkringen förnyas även om premien betalas senare än inom föreskriven tid, dock endast
under förutsättning att betalning sker innan försäkringen sagts upp. Bolagets ansvarighet
inträder i detta fall först dagen efter betalningen.
If AA 800:2 2.4.1. Första premie: Premien ska betalas inom 14 dagar efter det att If avsänt
premiefaktura eller på annan senare dag som anges på fakturan. Ifs ansvar gäller då från avtalets begynnelsedag. Betalas premien senare är den försäkrade i dröjsmål och Ifs ansvar
inträder fr.o.m. dagen efter betalningen.
If AA 800:2 2.4.2. Förnyelsepremie: Premien ska betalas senast på det nya
försäkringsavtalets begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 30 dagar
efter det att If skickat ut premiefaktura. Betalas premien senare är den försäkrade i dröjsmål
och Ifs ansvar inträder fr.o.m. dagen efter betalningen.
Trygg-Hansa Allmänna Avtalsbestämmelser, 1.3.1. Första premie: Premien skall betalas i
förskott. Trygg-Hansas ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien
ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom
14 dagar efter det att Trygg-Hansa skickat ut faktura.
Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av faktura föreligger dröjsmål med
premiebetalningen. Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder
Trygg-Hansas ansvarighet först dagen efter betalningen.
Trygg-Hansa Allmänna Avtalsbestämmelser, 1.3.2. Premie vid förnyat avtal: Premien för
förnyad försäkring skall betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte
betalas tidigare än 14 dagar efter det att Trygg-Hansa skickat ut premiefaktura.
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att
betalningen sker inom en månad från senaste förfallodag för betalningen enligt föregående
stycke. Trygg-Hansas ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen.
#$5;.<*$

Informationsplikten tar sikte på förhållanden som typiskt sett är viktiga för försäkringstagare.
Lagen ställer upp fyra olika punkter vilka det ska fästas särskilt stor vikt vid. Det gäller
omfattningsbestämmelser, begränsningar i när försäkringen börjar gälla, anmälningsplikt vid
riskökning och dess påföljd vid en icke uppfylld sådan samt säkerhetsföreskrifter.
LF och If ger sin information genom en sammanfattning av försäkringens villkor i början av
sina villkorsbestämmelser. Trygg-Hansa utger en separat broschyr om försäkringen. Infor"/!
!

mationen är utformad som efterköpsinformation och samtliga bolag uppfyller formkravet
skriftlighet. Eftersom Trygg-Hansa inte har en gemensam broschyr för samtliga företagsbranscher, har jag valt att ta del av Småföretagarplus som är utformad för mindre företag inom
service, reparation och tillverkningssektorn.
Beträffande den första informationspunkten, villkor som med hänsyn till försäkringens
beteckning eller övriga omständigheter som utgör en oväntad eller väsentlig begränsning,
informerar bolagen något olika om dessa. Viktig information här är naturligtvis skadetyper
som inte omfattas av försäkringen, men även villkor beträffande självrisk och villkor som
föreskriver hur länge en ersättningsberättigad kan kräva försäkringsersättning. Både If och
Trygg-Hansa visar klart och tydligt vilka försäkringstyper som den kombinerade
företagsförsäkringen omfattar. Trygg-Hansa är det bolag som är mest noggrann och har
exempel för samtliga försäkringstyper avseende vad försäkringen omfattar respektive
undantar. If ger en kortare information om undantagna händelser vad gäller egendoms- och
ansvarsförsäkring. LF anger emellertid enbart att egendoms-, avbrotts-, hyresförlust- samt
ansvarsförsäkring ingår i grundskyddet, samt vilka tilläggsförsäkringar som kan tecknas. Men
bolaget anger inte viktiga begränsningar för var försäkringstyp. If och Trygg-Hansa ger
exempel på viktiga undantag från försäkringen vid bland annat stormskada, begränsningar vid
stöld om stölden saknar samband med inbrott och begränsningar för viss egendom under
transport. Trygg-Hansas information är mer utförlig, å andra sidan gör If hänvisningar till vart
fullständiga villkor återfinns. Båda modellerna får anses vara godtagbara. Trygg-Hansa ger
även information om allmänna undantag såsom framkallande av skada, och skador som har ett
samband med krig, terrorism, atomkärnprocess och dammgenombrott, något som de andra
bolagen inte ger information om. En försäkring undantar normalt skada som framkallats och
skada som har samband med händelser som betecknas force majeure. Trygg-Hansa behöver
alltså inte särskilt framhålla dessa undantag. Därmed måste LF och If anses ha överensstämmande villkor med lagbestämmelsen, även om de inte tar upp sådana allmänna undantag.
Bestämmelsen tar ju som tidigare nämnts sikte på oväntade begränsningar i försäkringen.72
Samtliga bolag informerar om självrisken. If och Trygg-Hansa anger huvudregeln för vad
självrisken består av och If har även en tabell över de vanligaste begränsningarna från
huvudregeln. LF hänvisar enbart till villkorspunkter där självrisken finns reglerad, och anger
inte vad självrisken som huvudregel består av. Ur motiven till lagen framgår att undantag från
försäkringens omfattning inte behöver återges i sin helhet. ”Informationen kan vara kortfattat,
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med en hänvisning till den villkorsbestämmelse som reglerar undantaget.”73 LF borde här ge
en kort information om den vanligaste ersättningsbegränsningen, det vill säga huvudregeln för
självrisken. Att enbart hänvisa till andra villkorspunkter kan inte sägas uppfylla
informationskravet.
En ytterligare viktig omfattningsbestämmelse är hur länge en ersättningsberättigad kan
framställa ersättningsanspråk. Samtliga bolag har här minimikravet enligt den tvingande
bestämmelsen i 8 kap. 20 § 3 st.; anspråk måste framställas senast sex månader efter att den
försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. If informerar om denna
begränsning i sin efterköpsinformation: Du måste anmäla en skada så snart som möjligt. Dina
ersättningsanspråk ska du skicka till oss snarast och senast efter sex månader.[…] LF och
Trygg-Hansa nämner ingenting om begränsningen i informationen, men regeln återfinns i
deras villkor.74 Enligt min mening är detta en bestämmelse som är en viktig begränsning av
försäkringsskyddet och som således särskilt borde framhållas i informationen till
försäkringstagaren.
Enligt den andra informationspunkten måste förbehåll enligt 3 kap. 2 §, att bolagets ansvar
inte inträder förrän premien betalats, särskilt framhållas. Inget av bolagen har tillämpat en
kontantklausul förutom vid dröjsmål. Bolagen har villkor som innebär att bolagets ansvar
inträder trots att premien ännu inte är betald. Försäkringen börjar gälla från och med det
datumet som anges i försäkringsbrevet eller från och med den dagen försäkringen tecknades.
Premien ska normalt betalas i förskott eller till ett datum som anges på premiefakturan. Om
försäkringstagaren kommer i dröjsmål inträder emellertid bolagens ansvar först dagen efter att
betalning har inkommit. Det senare betyder att alla tre bolagen har en suspensionsklausul i
sina villkor.75 Suspensionsklausuler reglerar att ansvaret, inte försäkringen, upphör att gälla
vid premiedröjsmål. 8 kap. 17 § reglerar själva premiebetalningen och ställer upp vissa
formkrav som ska gälla om ett bolag säger upp en försäkring på grund av dröjsmål, bland
annat gäller en frist för försäkringstagaren innan uppsägningen kan träda i kraft.76 Fristen i
17 § omfattar enligt lagtextens ordalydelse enbart uppsägning av försäkringen och inte
förhållandet suspension. I äldre rätt omfattades även suspension av motsvarande bestämmelse
avseende en frist, 14 § 2 st. GFAL. Följden kan bli att försäkringsbolaget är fritt från ansvar
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direkt vid premiedröjsmål om bolaget har en klausul om omedelbar suspension vid
premiedröjsmål.77 Som ovan nämndes har samtliga bolag klausuler om att ett premiedröjsmål
leder till en ansvarsbegränsning. Information om suspensionsklausulen finns inte i något av
bolagens efterköpsinformation. Eftersom det står bolagen fritt att avtala om ansvarets inträde,
3 kap. 2 §, och samtliga bolag avviker från vad den dispositiva bestämmelsen anger är det
också en villkorspunkt som avviker från vad försäkringstagaren bör räkna med. Därtill
kommer att försäkringstagare som sedan länge tecknat företagsförsäkringar möjligtvis
fortfarande tror att den gamla bestämmelsen i GFAL gäller, där suspensionsklausuler
omfattades av bolagens skyldighet att underrätta försäkringstagaren innan en ansvarsbegränsning trädde i kraft. Dagens lagstiftning föreskriver ingen skyldighet till påminnelser
för att ansvaret ska kunna begränsas. Detta är ett i mitt tycke viktigt avsteg från vad som
normalt får anses gälla och något som särskilt borde uppmärksammas genom information till
försäkringstagaren.
Den tredje informationspunkten avser villkor enligt 4 kap. 3 § om skyldighet att anmäla
ändring av risken samt följderna av en försummad anmälan, vilken har sin motsvarighet i
8 kap. 10 §. Samtliga bolag har villkor avseende försäkringstagarens anmälningsplikt vid en
riskökning och påföljd för om en sådan skyldighet försummas.78 Men LF och If saknar
informationsgivning om sådana villkor. If anger att försäkringstagaren måste ge uppgifter vid
förnyat försäkringsavtal och LF hänvisar enbart till Allmänna Avtalsbestämmelser i avsnitt Y
avseende vilka uppgifter som ska lämnas. Det finns heller ingen information som anger
påföljd om försäkringstagaren försummar en anmälan. Detta är ett direkt krav enligt 2 kap.
4 §. Trygg-Hansa ger information avseende en anmälningsplikt men saknar information om
påföljd för försummad anmälan: 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.79 Slutsatsen blir att LF och If bryter mot
informationsreglerna medan Trygg-Hansa delvis uppfyller kravet genom att informera om att
anmälningsplikt finns, dock inte om påföljden vid försummelse.
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Den fjärde och sista informationspunkten avser viktiga säkerhetsföreskrifter och följderna om
de inte efterlevs. LF gör en hänvisning i sin efterköpsinformation till var säkerhetsföreskrifter
finns och föreskriver att försummelse normalt leder till avdrag från ersättningen eller att den
helt kan bortfalla. LF har ett exempel på en viktig säkerhetsföreskrift, nämligen att skyddskrav vid inbrott måste vara uppfyllda: 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. LF kan inte sägas uppfylla lagens krav på att informera om viktiga
säkerhetsföreskrifter genom att enbart hänvisa till villkor och ge ett exempel. Däremot
uppfyller LF lagens krav på att informera om påföljd vid försummad säkerhetsföreskrift.
If ger information om viktiga säkerhetsföreskrifter samt om vad påföljden blir. Exempel på
säkerhetsföreskrifter som If anger är rutiner för datainformation och programvara, föreskrifter
för heta arbeten, krav på inbrottsskydd och rutiner för hantering av pengar och värdehandlingar. If anger vidare att identifiering kan komma att ske till den försäkrade och vad påföljden är vid försummelse av föreskrifterna. I försäkringsvillkoren finns flera säkerhetsföreskrifter som du, dina anställda och företag som du anlitar måste följa. Syftet med dessa
föreskrifter är att förhindra att företaget drabbas av skador. Om föreskrifterna inte följs kan
ersättningen vid skada minskas eller helt utebli. […]. Vidare hänvisar If till vart fullständiga
villkor avseende säkerhetsföreskrifter finns att finna. If får således anses uppfylla FAL:s krav
på information om viktiga säkerhetsföreskrifter.
Trygg-Hansa har en allmän förklaring avseende säkerhetsföreskrifter i sin information men
ger även exempel på viktiga säkerhetsföreskrifter under var försäkringstyp. Exempel på
viktiga säkerhetsföreskrifter är de vid heta arbeten och inbrottsskydd. Den allmänna informationen lyder: 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. […]. En hänvisning sker till att fullständiga säkerhetsföreskrifter återfinns i försäkringsvillkoren. Trygg-Hansa har något färre
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exempel på viktiga säkerhetsföreskrifter än vad If har, men att ett direkt brott sker mot
informationskravet är svårt att dra som slutsats. Ur motiven framgår att exemplifieringen inte
behöver vara uttömmande, utan att sådana föreskrifter ska tas upp som erfarenhetsmässigt har
stor betydelse.80
Sammanfattningsvis är If det enda bolag som har godtagbar information avseende viktiga
begränsningar i försäkringsskyddet. Trygg-Hansa uppfyller kravet förutom vad gäller
information avseende att ersättningsberättigad måste framställa krav senast efter sex månader
sedan vederbörande fått kännedom om fordran. LF får anses ha för lite information om viktiga
begränsningar i försäkringsskyddet. Det avser både information om omfattningsbestämmelser,
självrisk samt sexmånadersregeln. Alla tre bolagen har en suspensionsklausul avseende
premiedröjsmål, men inget av dem framhåller detta i informationen till försäkringstagaren.
Detta är viktig information och ett icke framhållande kan inte anses beakta FAL:s
informationskrav. Beträffade informationsgivning om försäkringstagarens anmälningsskyldighet vid riskökning och påföljd vid försummelse stämmer inget av bolagen helt överens
med FAL. Trygg-Hansa det enda försäkringsbolag som informerar om att anmälan måste ske,
men bolaget ger inte information om påföljd vid en försummelse. Slutligen, vad avser säkerhetsföreskrifter, har LF inte tillräcklig information härom, If har tillräcklig samt är det enda
bolag som anger att identifikation föreligger och Trygg-Hansa får även det anses ha godtagbar
information avseende säkerhetsföreskrifter. Således har inget av bolagen helt anpassat
informationen till FAL:s bestämmelser. Detta är anmärkningsvärt eftersom informationskravet är nyinfört i FAL och ska delvis kompensera för att skälighetsprincipen inte längre
finns. Informationsgivningen syftar till att försäkringstagaren, särskilt små företag, inte ska
hamna i underläge gentemot försäkringsbolaget, vilkas villkor och begränsningar ofta är svåra
att få en överblick av. Konsekvensen kan bli att försäkringstagare är för dåligt informerade
om vad de måste göra för att erhålla full ersättning, samt begår misstag som skulle kunna
undvikas om information om det särskilt framhållits.
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Den dispositiva bestämmelsen om försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen i förtid är
nyinförd i FAL. Sådan uppsägningsrätt föreligger vid tre olika situationer enligt 5 §.
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• Försäkringsbolaget har väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt FAL eller avtalet, till
exempel vid brott mot informationsplikten.
• Försäkringsbehovet faller bort eller någon liknande omständighet inträffar, vilket
väsentligen har betydelse för försäkringsförhållandet.
• Försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren.81
Första punkten avser både kontraktsbrott och brott mot någon bestämmelse i FAL. Eftersom
informationsplikten inte behöver följa av avtalet, är det inte fråga om ett kontraktsbrott i det
fallet. Om försäkringsbolaget försummar att ge föreskriven information på en viktig punkt kan
försäkringstagaren då ha rätt att säga upp försäkringen i förtid. Oavsett om skyldigheten framgår av avtalet eller enligt FAL är en förutsättning för förtida uppsägning att brottet ska vara
väsentligt.82 I ett remissvar angående bestämmelsen motsatte sig Försäkringsförbundet starkt
att införa ett civilrättsligt ansvar vid brott mot informationsplikten. Förbundet menade att trots
en detaljrik utformning av lagtexten var bestämmelserna om informationsplikten så
svårtolkade att de rimligen inte kunde medföra ett civilrättsligt ansvar.83
Punkt två åsyftar situationen att till exempel försäkringstagaren gjort sig av med den
försäkrade egendomen. Bestämmelsen innebär inte att försäkringstagaren får säga upp försäkringen i förtid för att gå över till ett annat försäkringsbolag för att det till exempel erbjuder
förmånligare villkor. Uppsägningsrätten uppkommer inte heller enbart därför att ett
försäkringsfall inträder.84 Andra punkten har liksom första punkten ett krav på att
omständigheten eller bortfall av behovet är av väsentlig betydelse.
Försäkringsbolaget kan ändra villkor under vissa tvingande förutsättningar som anges i 6 §
1-2 p.. Om så har skett kan försäkringstagaren ha en uppsägningsrätt enligt 5 § 3 p. och
försäkringen kan sägas upp redan till en tidpunkt som ligger före den då de nya villkoren
skulle börja tillämpas.85
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LF V 065:10 Y.02.5.: Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort, t ex genom att egendom avyttras.
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Försäkringsbolaget kan ändra villkoren under de tvingande förutsättningar som anges i 8:6 1-2 p. FAL.
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If AA 800:2 2.3.1.: Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet om
försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet av
väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. Detta innebär inte att försäkringstagaren får
säga upp försäkringsavtalet på grund av att denne tecknat eller avser att teckna försäkring i
annat försäkringsbolag.
Trygg-Hansa Allmänna Avtalsbestämmelser 1.2.: Försäkringstagaren har rätt att säga upp
försäkringen om
- försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet av
väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. Försäkringstagaren äger dock inte rätt att
säga upp försäkringsavtalet på grund av att denne tecknat eller avser att teckna försäkring
i annat försäkringsbolag.
- Trygg-Hansa väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet.
- Trygg-Hansa ändrar försäkringsvillkoren under försäkringstiden.
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LF och If ger försäkringstagaren enbart en rätt till uppsägning vid förhållandet att
försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del fallit bort. Trygg-Hansa är det bolag som går
längst i att tillämpa den dispositiva bestämmelsen. Bolaget har tillämpat alla bestämmelser i
6 § med undantag för då försäkringsbolaget väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt
FAL. Trygg-Hansa ger alltså försäkringstagaren en rätt till uppsägning när bolaget ändrat
villkoren under försäkringstiden. Villkoren får emellertid enbart ändras under avtalstiden
under vissa tvingande förutsättningar, nämligen när försäkringstagaren eller de försäkrade
väsentligen åsidosatt sina förpliktelser gentemot bolaget eller när ett i villkoren angivet
förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som bolaget inte kan antas
ha tagit i beräkning, 6 § FAL. Det handlar alltså om situationer där försäkringstagaren har
förfarit vårdslöst eller på ett illojalt sätt. Det kan tyckas väl generöst av Trygg-Hansa att ge
försäkringstagaren en rätt att säga upp avtalet i förtid när det är denne som är orsak till
ändringen. Inget av de andra bolagen har tillämpat ett liknande villkor.
Lagstiftaren avsåg genom 5 § 1 p. att bland annat införa en dispositiv civilrättslig påföljd vid
brott mot informationsplikten. Inget av bolagen har emellertid tillämpat bestämmelsen i sina
villkor. Konsekvensen blir att det vid brott mot informationsplikten enbart finns en
marknadsrättslig påföljd. Det råder dock ingen tvekan om att bolagens villkor överensstämmer med FAL. Förarbetena säger uttryckligen att både en utvidgning och inskränkning av
##!
!

villkoren får förekomma.86 Att inget av bolagen tar med en civilrättslig påföljd vid exempelvis
brott mot informationsplikten var kanske att vänta med tanke på Försäkringsförbundets kritik
av en sådan påföljd.87 Ur försäkringstagarens synpunkt vill jag emellertid påpeka följande.
Informationsplikten är nyinförd för bolagen och en viktig skyldighet för att tillgodose
borttagandet av skälighetsprincipen.88 Att försäkringstagaren dock saknar medel för att hävda
sin rätt till information måste emellertid göra bestämmelsen tämligen verkningslös. Den
marknadsrättsliga åtgärd som kan påföras bolaget har ingen betydelse för försäkringstagaren i
det enskilda fallet. Vad som är av betydelse för försäkringstagaren borde naturligtvis vara att
kunna frångå ett avtal som innehåller vissa villkor som försäkringstagaren inte räknat med. Ur
det hänseendet tas en viktig handlingsåtgärd för försäkringstagaren bort. Ur min synpunkt
borde försäkringsbolagen inte heller rädas att införa en rätt till förtida uppsägning om
informationsplikten inte uppfyllts. Ur de remissvar som bland annat Försäkringsförbundet
översänt kan det utläsas att informationsgivning även utan uttrycklig lagbestämmelse är en
självklarhet i avtalsförhållandet, särskilt till mindre bolag som inte anlitar försäkringsmäklare.89 Under förutsättning att bolagens skyldigheter tydligt framgår av lagtexten borde
försäkringsbolagen enligt min mening ge försäkringstagaren en rätt att häva avtalet i förtid om
informationsplikten inte uppfyllts. Förutsättningen för att ett civilrättsligt ansvar ska kunna
tillämpas är dock att förpliktelsen är tydligt utformad. Eftersom skriftlighetskravet i FAL är
otydligt kan frågan ställas om det över huvud taget är relevant att diskutera huruvida ett
civilrättsligt ansvar borde tillämpas?90 Emellertid tycker jag det är viktigt att poängtera att en
civilrättslig åtgärd inte i sig är fel. Om försäkringsbolagen upplever informationsskyldigheten
som onödig i många fall,91 kan de i vart fall friskriva sig från skyldigheten genom att helt
enkelt fråga försäkringstagaren om denne önskar information. En sådan standardfråga borde
varken vara särskilt kostsam eller bidra till ineffektivitet.
Om lagstiftaren väl har infört regler om informationsskyldighet borde lagen även innehålla ett
instrument för att förmå efterlevnad. Idag finns enbart marknadsrättsliga åtgärder att tillgå,
vilket saknar betydelse för den enskilde försäkringstagaren. Jag förespråkar inte att
bestämmelsen om uppsägningsrätt ska vara tvingande, dock ställer jag mig frågande till varför
inget av bolagen på frivillig väg valt att införa bestämmelsen. Min mening är att, trots
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Regeringen lovade att i samband med FRL:s avreglering att eventuella nackdelar skulle motverkas genom
regler av civilrättslig karaktär eller av information i en ny lag om försäkringsavtal. (Essays on Tort, Insurance,
Law and Society in Honour of Bill Dufwa, Volume I, 2006, s. 238).
89
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motståndet till en informationsskyldighet borde det inte finnas ett motstånd till att försäkringstagaren ges en rätt att upphäva ett avtalsförhållande om bolaget inte uppfyllt skyldigheter
enligt avtal eller lag. Motsättningen låg ju inte till att faktiskt lämna information, utan på
vilket sätt det skulle ske, nämligen skriftlighetskravet.
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Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen i förtid har fått en begränsning i jämförelse
med 1927 års lag. Försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen i förtid utifrån två
förutsättningar, vilka framgår av 6 § 1 st.92
• Försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot
bolaget.
• Ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt
som bolaget inte kan antas ha tagit i beräkning.
Skillnaden mot den äldre lagstiftningen är att ett väsentlighetskrav har införts. Den äldre
lagstiftningen reglerade bolagets uppsägningsrätt i två olika paragrafer. Den tvingande
bestämmelsen 51 § 2 st. GFAL reglerade att ett försäkringsbolag hade en förtida uppsägningsrätt när en säkerhetsföreskrift befarades att även i framtiden åsidosättas. 47 § GFAL reglerade
att en riskökning kunde ge en uppsägningsrätt,93 både vid en subjektiv och en objektiv
riskökning.94 Eftersom uppsägningsrätten i 47 § GFAL inte innehöll ett väsentlighetskrav som
nuvarande bestämmelse gör, var det tidigare vanligt att försäkringsvillkor avtalade att redan
inträffad skada gav försäkringsbolagen rätt att säga upp försäkringen.95 I FAL:s förarbeten
anges särskilt att inte enbart omständigheten att skada inträffar ger försäkringsbolaget rätt att
säga upp försäkringen att gälla i förtid. Att en händelse inträffar, vilken parterna haft i sikte
vid avtalets ingående, ger inte någon av parterna rätt att frigöra sig från avtalet. Däremot kan
en uppsägning få äga rum när omständigheterna vid skadan kan anses innebära ett brott mot
försäkringsavtalet eller medföra en ändring av risken.96
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En tredje grund att kunna säga upp försäkringen är när försäkringstagaren inte har betalt premien inom rätt tid.
8:6 4 st. FAL hänvisar till bestämmelsen 8:17 FAL om premiebetalning. Eftersom 8:17 inte innehåller ett
nyhetsvärde i FAL utgår närmre beskrivning av bestämmelsen från uppsatsen.
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En ytterligare nyhet i bolagens uppsägningsrätt är 6 § 3 st.. Bestämmelsen anger att istället för
att säga upp avtalet när den försäkrade antingen väsentligt åsidosatt en förpliktelse eller när ett
förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats, kan försäkringsbolaget ändra
villkoren under försäkringstiden. GFAL innehöll inte någon bestämmelse avseende ändring av
försäkringsvillkoren som alternativ till den mer långtgående påföljden uppsägning.97 Liksom
vid uppsägning gäller det att brottet eller förhållandet är av väsentlig betydelse.
Både för villkorsändringar och för uppsägning gäller vissa formkrav enligt 6 § 2 st.. De ska
vara i skriftlig form och ha en uppsägningstid om fjorton dagar, räknat från det att bolaget
avsänt brevet. Skrivelsen ska skickas utan oskäligt dröjsmål från det att bolaget fick reda på
händelsen som uppsägningen eller villkorsändringen grundades på, annars går rätten till
uppsägning eller villkorsändring förlorad om inte den försäkrade förfarit svikligt eller i strid
mot tro och heder.
Försäkringsförbundet

var kritiskt

till

en

lagändring

avseende

försäkringsbolagens

uppsägningsrätt. Det ansåg att ingreppet i parternas avtalsfrihet var omotiverat och att
dåvarande reglering medfört mycket få problem. Vidare påpekade det att 36 § AvtL var
tillräcklig för att pröva eventuella oskäliga uppsägningsklausuler.98
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LF V 065:10 Y.02.2: Bolaget har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång
- om försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot
bolaget
- om ett i försäkringsavtalet angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har
ändrats på ett sätt som bolaget inte kan antas ha tagit i beräkning.
LF V 065:10 Y.02.3.: Om försäkrad inte tillåter att bolaget besiktigar försäkrad egendom har
bolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen.
If AA 800:2 2.3.2.: If har rätt att säga upp försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter den
dag uppsägningen avsändes
– vid dröjsmål med premiebetalning som inte är av ringa betydelse
– om den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot If
– om ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett
sätt som If inte kan antas ha tagit i beräkning.
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If AA 800:2 2.3.3:! If har rätt att ändra försäkringsvillkoren med verkan 14 dagar efter den
dag meddelandet om ändringen avsändes om
– den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina
förpliktelser mot If
– ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt
som If inte kan antas ha tagit i beräkning.
Trygg-Hansa Allmänna avtalsbestämmelser 1.2.: Trygg-Hansa har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägning om
-

försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot
Trygg-Hansa (exempelvis att den försäkrade inte tillåter Trygg-Hansa att besiktiga den
försäkrade verksamheten eller försäkrad egendom) eller

-

ett i villkoret angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt
som Trygg-Hansa inte kan antas ha tagit i beräkning (exempelvis att risken för skada ökar
såsom anges i 1.5.1 (Upplysningsplikt) och 1.5.3 (Riskökning), eller försäkringen
innehåller säkerhetsföreskrift som åsidosatts och kan antas åsidosättas i framtiden).

Under samma förutsättningar har Trygg-Hansa istället rätt att ändra försäkringsvillkoren
med verkan 14 dagar efter den dag meddelandet om ändringen avsändes.
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LF har samma ordalydelse i sitt villkor Y.02.2 som enligt lagens 6 § 1 st.. Däremot skriver LF
ingenting om att försäkringen först kommer att upphöra fjorton dagar efter uppsägningen. Det
går inte att dra slutsatsen att LF därigenom inte uppfyller lagens formkrav för uppsägning.
Detta eftersom efterlevnaden av lagen visar sig genom den faktiska uppsägningen och inte
genom försäkringsvillkorets utformning. Däremot finner jag det anmärkningsvärt att LF har
valt att exakt ta lagtextens formulering i sitt villkor, däremot utelämnat fjortondagarsfristen.
Det tyder på ett högst medvetet val att utelämna fristen. Nackdelen med vald
villkorsutformning är att försäkringstagare som inte är närmre bekanta med FAL, kan ha
mindre möjlighet att kontrollera att formkravet vid uppsägning faktiskt uppfylls. För att bäst
överensstämma med den lojalitetsplikt som präglar avtalsparternas förhållande tycker jag att
det är bättre att i villkoren förtydliga samtliga skyldigheter som respektive parter har.
Vidare uppfyller inte LF det väsentlighetskrav som är tvingande för uppsägning i sitt villkor
Y.02.3 angående besiktning. Förvisso kan den försäkrades vägran till besiktning innebära ett
väsentligt brott mot vederbörandes skyldigheter, men man kan inte dra slutsatsen att det alltid
är så. Om LF således tillämpar nyss nämnda villkor beträffande uppsägning vid vägrad
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besiktning, kan det således bryta mot FAL:s tvingande bestämmelse (under förutsättning att
väsentlighetskravet inte får anses vara uppfyllt).

LF avtalar heller ingen rätt till

villkorsändring istället för uppsägning i förtid. Detta är dock ingen tvingande bestämmelse
och kan därför inte anses strida mot FAL. Däremot utesluter ju LF ett möjligt val att tillgå vid
försäkringstagarens eller de försäkrades avtalsbrott.
If:s villkor följer lagtextens ordval och har infört väsentlighetskravet både vad gäller
uppsägningsrätten och ändring av villkoren under avtalstiden. If återger vidare lagens
formkrav avseende fjortondagarsfristen för uppsägning eller ändring av villkor.
Trygg-Hansa har precis som LF och If nästintill identiskt ordval som lagtexten. Trygg-Hansa
gör dessutom exemplifieringar på vad förhållanden av väsentlig betydelse eller väsentligt
brott mot förpliktelser kan anses innebära. Såsom förpliktelser som är av väsentlig betydelse
nämns upplysningsplikten, riskökning och brott mot säkerhetsföreskrifter, i det senare fallet
om brott mot säkerhetsföreskrift kan anses vara en varaktig försummelse. Trygg-Hansa
informerar om fjortondagarsfristen som fastställs i 6 § 2 st.. Trygg-Hansa har infört
möjligheten att göra ändring i villkoren istället för att säga upp försäkringen i förtid.
Sammanfattningsvis är det alltså bara LF:s villkor som inte på alla punkter beaktar FAL,
eftersom LF:s villkor inte har infört det nya väsentlighetskravet. Vidare finner jag det som en
brist i villkoret att bolaget inte upplyser om fjortondagarsfristen.
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Vid ett nytecknande, förnyelse eller utvidgning av försäkringen är försäkringstagaren enligt
8 § 1 st. skyldig att lämna upplysningar som kan ha betydelse för att bolaget ska meddela
försäkring. Försäkringstagaren ska ge riktiga och fullständiga svar på försäkringsbolagets
frågor. Det innebär att även förhållanden som inte uttryckligen nämns av försäkringsbolaget
bör uppges av försäkringstagaren om frågans formulering omfattar förhållandet. Enbart om
frågan rör uppenbart irrelevanta frågor kan försäkringstagaren underlåta att lämna fullständiga
uppgifter. Kravet på riktighet måste dock alltid vara uppfyllt.99 Försäkringstagaren är
emellertid även skyldig att självmant lämna upplysningar när en uppgift är av uppenbar
betydelse för riskbedömningen, det vill säga för premiesättning och försäkringsvillkor. Det är
således fråga om en spontan upplysningsplikt även om bolaget inte frågat efter ett visst
förhållande.
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8 § 1 st. 4 men. är en nyhet i FAL och behandlar den spontana upplysningsplikten. Nyheten är
att försäkringstagaren är skyldig att ”lämna uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse
för riskbedömningen”. Tidigare återfanns den spontana upplysningsplikten i 7 § GFAL och
skillnaden mot den nya regleringen är att det då räckte med att försäkringstagaren bort inse
betydelsen av uppgiften och förtigandet kunde tillräknas försäkringstagaren och anses som
vårdslöst. Det var således fråga om ett ondtrosrekvisit. Kravet enligt 2005 års lag är således
något mindre strängt. Enligt den spontana upplysningsplikten enligt GFAL räckte det att
försäkringstagaren uppgav förhållanden som för honom var kända. Men även om det inte var
tal om en efterforskningsplikt bedömdes företagare normalt ha bättre förutsättningar än
privatpersoner att kunna bedöma vad som kunde vara intressant ur försäkringsbolagets
perspektiv.100 Om väl försäkringstagaren hade förtigit ett känt förhållande måste
vederbörandes underlåtenhet även uppfylla vårdslöshetsrekvisitet. Rättsläget var något oklart
huruvida vissa omständigheter kunde anses vara ursäktliga för underlåtenhet. Sådan
ursäktande omständighet kunde exempelvis vara om försäkringstagaren vilseletts av bolagets
agent eller att försäkringstagaren av misstag trodde att försäkringsbolaget redan kände till
omständigheten.101
Av ”uppenbar betydelse” i 2005 års lag innebär enligt motiven att en omständighet för
försäkringstagare i allmänhet måste framstå som uppenbart betydelsefull. Det innebär inte att
den enskilde försäkringstagaren måste ha förstått ett förhållandes betydelse för riskbedömningen.102 Men uppgiftens betydelse för riskbedömningen ska ha varit uppenbar för en
normal försäkringstagare, dock utan att ålägga försäkringstagaren någon undersökningsplikt.
Vad som kan betraktas som oaktsamt får avgöras utifrån vilka skyddskrav och aktsamhetskrav
som allmänt får anses gälla inom en viss bransch. Av betydelse är givetvis företagets storlek
och den risk som typiskt sett finns inom verksamheten. I culpabedömningen ingår att bedöma
hur informationsflödet avseende allmänna risker och skador i verksamheten hanteras.
Försäkringsbolaget bör kunna räkna med att försäkringstagaren organiserar sin verksamhet på
ett sådant sätt att vederbörande tar hänsyn till risker inom verksamheten. Det innebär vidare
att ett företag bör ha en ändamålsenlig organisation så att relevant information når den eller
dem som är ansvariga för åtgärder. Ett exempel på när frågan kan få betydelse är företag som
har dotterbolag som försäkrade men där moderbolaget står som försäkringstagare. Om moderbolaget tillika försäkringstagaren inte har kännedom om betydelsefulla uppgifter för risk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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bedömningen, men kännedom om förhållandet finns hos ställföreträdare inom dotterbolagen,
har försäkringstagaren inte fullgjort sin upplysningsplikt.103
Upplysningsplikten består under hela avtalsförhållandet. Försäkringstagaren är enligt 8 § 2 st.
skyldig att lämna uppgifter på begäran av försäkringsbolaget. Det är ingen förändring mot den
äldre lagstiftningen, 6 § 1 st. GFAL. Huruvida en spontan upplysningsplikt även föreligger
under hela avtalsförhållandet framgår inte tydligt av bestämmelsen 8 § 2 st.. Förarbetena
uttalar att det är på begäran av bolaget som upplysningar ska ges.104 Mer om detta i
kommande analys.
Enligt 8 § 3 st. har försäkringstagaren en skyldighet att utan dröjsmål vidta rättelse av tidigare
lämnade uppgifter, när denne inser att uppgifterna är oriktiga eller ofullständiga avseende
förhållanden av uppenbar betydelse. Nyheten i tredje stycket är att ”uppgifter om förhållanden
av uppenbar betydelse för riskbedömningen” har ersatt det tidigare kravet på ond tro i 1927
års lag. 7 § 1 st. GFAL behandlade förhållandet att försäkringstagaren vårdslöst underlåtit att
uppge ett förhållande som försäkringstagaren insett eller bort inse var av betydelse för
försäkringsbolaget. Skyldigheten att rätta tidigare lämnade uppgifter, både före och efter
avtalsslutet, föreligger både vid uppgifter som gavs på direkt begäran av bolaget och vid den
spontana upplysningsplikten. Förhållandet som uppgiften rör måste dock förelegat redan när
avtalet slöts. Skyldighet till rättelse föreligger oavsett om försäkringstagaren, den försäkrade
eller någon annan har lämnat uppgifterna.105 Dock måste försäkringstagaren faktiskt inse att
uppgiften är oriktig eller ofullständig. Om så är fallet ska försäkringstagaren utan dröjsmål,
under förutsättning att försäkringstagaren inser att förhållandet är av uppenbar betydelse för
bolaget ur riskhänsyn, lämna upplysning om förhållandet.106
Försäkringsbolagen har i och med förändrade rekvisit i 8 § fått en svårare bevisbörda vid
bevisningen av att ett brott mot upplysningsplikten ägt rum. 9 § behandlar bland annat
påföljden vid brott mot upplysningsplikten. 9 § 1 st. behandlar situationen att försäkringstagaren handlat mot tro och heder och 2005 års lag har inte medfört några förändringar. 2 st.
reglerar när upplysningsplikten eftersatts genom uppsåt eller vid vårdslöshet. 9 § är tvingande
men ger försäkringsbolag två olika val av påföljd; antingen beräknas försäkringsersättningen
enligt en prorataregel eller utifrån en kausalitetsregel. Prorataregeln tillämpas om inget annat
har avtalats och innebär att ersättning utgår med det belopp som skulle ha utgivits om
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103

Bengtsson Bertil m.fl., a.a., s. 112-114.
Prop. s. 213 och SOU 1989:88 s. 292.
105
Prop. s. 408.
106
Prop. s. 408 och SOU 1989:88, s. 292.
104

$W!
!

försäkringsbolaget haft riktiga och fullständiga upplysningar. Kausalitetsregeln innebär att en
skälighetsbedömning äger rum till i vilken mån den ofullständiga eller oriktiga informationen
haft betydelse för försäkringsfallet. Enbart till den del brottet mot upplysningsplikten eller
brottet mot anmälningsplikten haft betydelse för försäkringsfallets inträffande eller omfattning
görs avdrag från ersättningen. Oavsett om prorata- eller kausalitetsregeln tillämpas som
påföljd för försäkringstagarens brott, går avdraget ut över den försäkrades rätt till ersättning.
Om försäkringstagaren aktivt lämnat en viss uppgift som varit felaktig kan man som regel
utgå ifrån att oaktsamhet förelegat, om inte försäkringstagaren kan åberopa en särskild ursäkt.
Det betyder att på en direkt begäran av bolaget måste försäkringstagarens svar både vara
riktiga och fullständiga. Vid förfrågan av bolaget stadgar dock 8 § att uppgifter som kan vara
av betydelse för riskbedömningen måste lämnas. Huruvida försäkringstagaren kan anses ha
varit vårdslös bedöms utifrån den delvis tvingande bestämmelsen i 9 §. Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt enligt 8 § och försäkringsbolaget kan styrka att det inte skulle ha meddelat försäkring eller meddelat försäkring till
andra villkor eller premiesättning, är bolaget fritt från ansvar vid inträffat försäkringsfall.107
Bolaget ska kunna visa hur det vid rätt upplysning om ett riskförhållande hade meddelat
försäkring till andra villkor eller ingen försäkring alls. Vid bevisföringen får man söka ledning
i bolagets underwritingpolicy och premietariff eller i hur ett försäkringsbolag i allmänhet
handlar i en viss situation.108 Detta är ingen förändring mot äldre rätt. Om försäkringstagaren
emellertid kan göra det sannolikt att denne inte förfarit vårdslöst eller handlat med uppsåt
anses inget brott mot upplysningsplikten ha begåtts. Beviskravet på oaktsamhet torde inte
enligt Bengtsson vara särskilt strängt.109 Skillnaden mot äldre lagstiftning är att 5 § GFAL
uppställde ett godtrosrekvisit på försäkringstagaren. Om denne varken insett eller bort inse att
lämnad uppgift var felaktig kunde heller inget brott mot upplysningsplikten anses föreligga.
Bevisbördan för att uppgiften var oriktig ålåg, precis som idag, försäkringsbolaget att styrka,
medan försäkringstagaren hade att visa att han befunnit sig i god tro.110 Om ond tro ansågs
föreligga utgick enbart ersättning enligt prorata- eller kausalitetsregeln, 6 § GFAL. Samma
godtrosrekvisit förelåg vid den spontana upplysningsplikten, 7 § GFAL. Ändring i nuvarande
lagstiftning består i att godtrosrekvisitet tagits bort och ersatts med ”uppgifter av betydelse för
riskbedömningen” vid direkt begäran från bolaget och ”uppgifter av uppenbar betydelse” vid
en spontan uppgiftslämning eller vid rättning av tidigare lämnade uppgifter.
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Ovanstående stycke avser beviskraven vid prorataregeln. Försäkringstagaren innehar
bevisbördan vid kausalitetsregeln, det vill säga vederbörande måste göra det sannolikt att
skadan saknade kausalsamband med den skyldighet som försäkringstagaren hade.111 Det är
således omvänd bevisbörda. Vid kausalitetsregeln är det de faktiska omständigheterna som
avgör påföljden. Lagtexten anger avseende kausalitetsregeln att det oriktigt uppgivna
förhållandet ska ha varit ”utan betydelse” för försäkringsfallets inträffande eller för skadans
omfattning för att ersättning ska utgå. Det innebär att även om det utelämnade eller felaktigt
uppgivna förhållandet inte är huvudorsaken till skadehändelsen, kan ersättning komma att
bortfalla helt. Tilläckligt är att det haft någon sorts betydelse, om så ringa inverkan, för
olyckans omfattning eller inträffande. Det krävs dock att skadan haft tillräckligt nära samband
med skadan.112 Kravet är adekvat kausalitet.
9 § 3 st. stadgar att försäkringsbolagets ansvar inte bortfaller eller begränsas om bolaget insåg
eller bort inse att uppgifter var oriktiga eller ofullständiga när dessa lämnades eller
undanhölls. Motsvarande reglering fanns i 9 § GFAL. Detta gäller upplysningar både vid nytecknande, utvidgning eller förnyande av avtal.113 Detsamma gäller om uppgifterna saknade
betydelse eller senare har upphört att ha betydelse för avtalets innehåll. Överträdelsen har
alltså inte påverkat bolagets riskbedömning och bolaget ges inte möjlighet att begränsa
ersättningen utan skäl. Orden ”har upphört att ha betydelse” syftar till situationer där en från
början oriktig eller ofullständig uppgift med tiden kommit att motsvara vad villkoren faktiskt
kräver. Från början uppgav kanske försäkringstagaren oriktigt att en sprinkleranläggning
fanns installerad, men vid tiden för försäkringsfallet har en sådan faktiskt installerats. Den
oriktiga uppgiften har alltså kommit att stämma med verkligheten.114 Detsamma gäller om
försäkringsbolaget

i

sin

praxis

inte

längre

fäster

betydelse

vid

inrättning

av

sprinkleranläggning. Viss bevisbörda för bolagets tillgång till uppgifterna bör ligga på
försäkringstagaren, men denne kan inte sägas ha skyldighet att skaffa fram en utredning om
uppgifternas betydelse för bolaget.115 Bestämmelsen syftar till att bolaget ska kontrollera de
uppgifter som har betydelse för riskbedömningen. Om försäkringsbolaget inser att ett ändrat
förhållande ökat risken, får det förhållandet inte åberopas som en ansvarsbegränsning av
bolaget. Det föreligger ingen generell efterforskningsplikt för försäkringsbolaget vad avser
förhållanden som kan öka risken.
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LF V 065:10 Y.05.1.: Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som
lämnades då försäkringen tecknades eller förnyades. Har försäkringstagaren lämnat
uppgifter, som han insett eller bort inse vara felaktiga eller ofullständiga, och har detta
medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas bolagets ansvarighet till vad
som svarar mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt. Om bolaget med
kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning om
skada inträffar.
If AA 800:2 2.5.1.: Försäkringstagaren är på Ifs begäran skyldig att lämna upplysningar som
kan ha betydelse för frågan om försäkring ska meddelas, utvidgas eller förnyas.
Försäkringstagaren ska ge riktiga och fullständiga svar på Ifs frågor.
Även utan förfrågan från If är försäkringstagaren skyldig att självmant lämna uppgift om
sådana förhållanden som är av uppenbar betydelse för riskbedömningen.
Under försäkringstiden ska försäkringstagaren på Ifs begäran lämna upplysningar om
förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen.
Om försäkringstagaren inser att If tidigare har fått felaktiga eller ofullständiga uppgifter om
förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen är han skyldig att utan oskäligt
dröjsmål rätta uppgifterna.
Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt förfar svikligt eller i strid med
tro och heder är försäkringsavtalet ogiltigt.
Om försäkringstagaren på annat sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har eftersatt sin
upplysningsplikt är If fritt från ansvar om If inte skulle ha meddelat försäkring om
upplysningsplikten hade fullgjorts. Om If skulle ha meddelat försäkring mot högre premie
eller i övrigt på andra villkor, är Ifs ansvar begränsat till vad som svarar mot betald premie
eller de villkor som egentligen skulle ha gällt. Har If inte tagit återförsäkring som annars
skulle ha tecknats ska ansvaret anpassas efter detta.
Ansvarsbegränsningen gäller även i förhållande till annan försäkrad än den som eftersatt sin
upplysningsplikt.
Detta gäller inte borgenärer med förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt.
Ifs ansvar påverkas dock inte om If när upplysningsplikten eftersattes insåg eller borde ha
insett att lämnade uppgifter var felaktiga eller ofullständiga eller om de felaktiga eller
ofullständiga upplysningarna saknar betydelse för avtalets innehåll.!
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Trygg-Hansa Allmänna Avtalsbestämmelser 1.5.1.: Den som vill teckna en företagsförsäkring
är skyldig att på Trygg-Hansas begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan
om försäkringen skall meddelas. Detsamma gäller om försäkringstagaren begär att få
försäkringen utvidgad eller förnyad. Försäkringstagaren skall ge riktiga och fullständiga svar
på Trygg-Hansas frågor. Även utan förfrågan skall försäkringstagaren lämna uppgift om
förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen.
Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge Trygg-Hansa upplysningar
om förhållanden som anges i första stycket.
En försäkringstagare som inser att Trygg-Hansa tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga
uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen är skyldig att utan
oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.
Trygg-Hansa Allmänna Avtalsbestämmelser 1.5.2.:!Om försäkringstagaren vid fullgörande av
sin upplysningsplikt enligt 1.5.1 har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, är avtalet
ogiltig enligt vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område och Trygg-Hansa fritt från ansvar för försäkringsfall som
inträffar därefter.
Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt
enligt 1.5.1 och kan Trygg-Hansa visa att det inte skulle ha meddelats försäkring om
upplysningsplikten hade fullgjorts, är Trygg-Hansa fritt från ansvar för inträffade
försäkringsfall. Kan Trygg-Hansa visa att det skulle ha meddelats försäkring mot högre
premie eller i övrigt på andra villkor än som avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som
svarar mot den premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har Trygg-Hansa inte tagit
återförsäkring som annars skulle ha tecknats, skall ansvaret anpassas efter detta.
Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas enligt andra stycket, om Trygg-Hansa när
upplysningsplikten eftersattes insåg eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga
eller ofullständiga.
Detsamma gäller om de oriktiga eller ofullständiga upplysningarna saknade eller senare har
upphört att ha betydelse för avtalets innehåll.
?$5;.<*$

Först kommer analysen att behandla hur bolagen reglerar ett brott mot upplysningsplikten,
därefter behandlar analysen själva påföljden för ett sådant brott.
LF har kvar den gamla regleringen ”insett eller bort inse” vad gäller den spontana upplysningsplikten. LF har inte med det i 8 § 3 st. reglerade förhållandet att försäkringstagaren
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ska korrigera tidigare lämnade uppgifter av uppenbar betydelse för riskbedömningen. En
möjlig förklaring kan vara att GFAL inte hade en bestämmelse som uttryckligen tog upp det
förhållandet som 8 § 3 st. reglerar. Dock måste 7 § 1 st. GFAL anses ha omfattat även det
förhållandet.116 Möjligtvis kan det vara så att försäkringsbolag tidigare inte reglerat situationen
i sitt villkor och därför inte heller såg behovet trots införandet av nya bestämmelser i FAL.
Konsekvensen kan bli att försäkringstagaren bedöms hårdare än vad den tvingande
regleringen i 8 § medger. Om varken skaderegleraren eller försäkringstagaren har kunskap om
FAL, utan förlitar sig på villkoren (vilket väl inte är en alltför otänkbar situation) kan ett brott
mot 8 § ske utan att någon är medveten om det och leder således till en rättsförlust.
Både Trygg-Hansa och If har ett villkor som innebär att försäkringstagaren under
försäkringstiden på begäran ska ge upplysningar om vissa förhållanden. Trygg-Hansas villkor
lyder: Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge Trygg-Hansa upplysningar om förhållanden som anges i första stycket. If:s villkor lyder: Under försäkringstiden ska försäkringstagaren på Ifs begäran lämna upplysningar om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen.!Villkoren åsyftar 8 § 2 st..!Trygg-Hansa gör en hänvisning
till villkorets första stycke som innehåller upplysningsplikten vid direkt förfrågan och den
spontana upplysningsplikten. Men föreligger en spontan upplysningsplikt under hela
avtalsförhållandet enligt bolagets ordval? Om så ens föreligger enligt lagen är oklart. TryggHansas villkor inleder precis som lagtexten meningen med orden ”på begäran” vilket därför
talar mot att en spontan upplysningsplikt skulle föreligga under hela avtalsförhållandet. If å
sin tur föreskriver att försäkringstagaren på begäran ska lämna uppgifter av uppenbar
betydelse. Som redan nämnts borde ”på begäran” utesluta den spontana upplysningsplikten.
Men samtidigt väljer If orden ”av uppenbar betydelse” för culpabedömningen. Här väljer If
således ett annat ordval än vad lagens 8 § 2 st.. Vad villkoret borde åsyfta är att försäkringstagaren ska lämna uppgifter på begäran av bolaget som har en betydelse för riskbedömningen.
Av ”betydelse för riskbedömningen” är emellertid inte detsamma som av ”uppenbar
betydelse”, eftersom det senare innebär att en försäkringstagare i allmänhet måste ha förstått
ett förhållandes betydelse för bedömningen. Om försäkringstagaren på begäran av bolaget inte
lämnat korrekta eller fullständiga uppgifter under avtalstiden kommer If vara skyldiga att bevisa att försäkringstagaren faktiskt insett betydelsen av frågan. Förvisso borde försäkringstagaren på en direkt begäran i många fall anses vara vårdslös, men villkorets lydelse lämnar
fältet öppet för en skälighetsbedömning. Det gör inte Trygg-Hansas villkor på samma sätt.
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Om en försäkringstagare lämnat uppgift som är oriktig eller ofullständig behöver bolaget bara
visa att uppgiften var av betydelse för riskbedömningen. Därvid behöver bolaget inte visa vad
försäkringstagaren måste ha förstått. If har således infört en hårdare bevisbörda för sig självt.
Trots ovanstående stycke är en argumentation kring huruvida lag eller villkor föreskriver en
spontan upplysningsplikt under hela avtalstiden enligt min mening överflödig. Detta eftersom
8 § 3 st. i sin tur reglerar förhållandet att försäkringstagaren inser att en uppgift var
ofullständig eller oriktig. Om insikt härom finns måste försäkringstagaren anmäla detta till
bolaget. Det kan ju liknas vid en spontan upplysningsplikt beträffande rättelse av tidigare
lämnade uppgifter. Syftet i båda fallen är ju att bolaget ska kunna göra en riktig riskbedömning, utan att försäkringstagaren för den delen ska utsättas för en alltför hård culpabedömning. Både If:s och Trygg-Hansas villkor reglerar rättelse av tidigare uppgifter och
bolagen följer lagens ordval. Genom att ha med en sådan typ av villkor drar båda bolagen
nytta av vad lagens stycke syftar till; nämligen att försäkringstagaren i vissa fall har ansvar för
uppgifter även utan direkt förfrågan. LF saknar motsvarande reglering. Dock inte sagt att LF:s
villkor skulle undanta försäkringstagarens skyldighet att rätta tidigare lämnade uppgifter: Har
försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett eller bort inse vara felaktiga eller
ofullständiga, […]. Enligt den äldre lagstiftningen, som hade ett ondtro rekvisit, förelåg en
skyldighet för försäkringstagaren att rätta tidigare lämnade uppgifter som försäkringstagaren
insåg eller bort inse vara oriktiga, 6 § 1 st. GFAL, eller förtigit, 7 § 1 st. GFAL. Att LF har
kvar ondtrosrekvisitet utesluter enligt min mening inte själva skyldigheten för
försäkringstagaren att rätta tidigare lämnad uppgift. Det LF gör fel i är själva culpabedömningen, ”insett eller bort inse”. Men jag tycker att det skulle vara både till försäkringsbolagets och försäkringstagarens fördel att villkoret är mer tydligt avseende rättelseplikten.
Försäkringsbolaget vill naturligtvis ha korrekta och fullständiga uppgifter och försäkringstagaren vill självklart ha en giltig försäkring. Därför drar båda nytta av att villkoret klart och
tydligt föreskriver att försäkringstagaren måste vidta rättelse även utan direkt begäran av
bolaget. Om ett villkors formulering är oklar, och inte bara vid speciella och ovanliga
situationer, utan även vid typfall som försäkringsbolaget rimligen bort förutse, bör oklarheten
gå ut över försäkringsbolaget.117
Vad gäller påföljden vid brott mot upplysningsplikten reglerar samtliga bolag överträdelsen
enligt prorataregeln. If och Trygg-Hansa följer i princip lagens uppbyggnad. De utesluter
ansvar vid sveksituationen som åsyftas i 8 § 1 st.. Därefter behandlar de påföljd vid
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försäkringstagarens uppsåt eller oaktsamhet. Vidare föreskriver de två i slutet av sina villkor
att försäkringsersättning kommer att utbetalas om de oriktiga eller ofullständiga uppgifterna
som försäkringstagaren har lämnat saknade eller har upphört att ha betydelse för avtalets
innehåll. Villkorstexten tar hänsyn till FAL. If går längst av bolagen vad gäller tydlighet. If
föreskriver att ett brott mot upplysningsplikten eller anmälningsplikten även går ut över andra
försäkrade, dock med undantag för borgenärer med förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt.
If behöver inte skriva ut det eftersom brott mot 8 och 10 §§ alltid går ut över övriga
försäkrade. Förmånsrätten i fast egendom och tomträtt föreligger vid egendomsförsäkring
enligt 9 kap. 1 § och är tvingande.
LF är det bolag som har mest otydlig villkorstext. Som redan nämnts ovan här i analysen går
LF emot tvingande lagstiftning vad gäller vilken insikt som kan krävas av försäkringstagaren.
Vid uppgiftslämning vid förfrågan har den äldre lagens ondtrosrekvisit ”insett eller bort inse”
ersatts med ”av uppenbar betydelse för riskbedömningen” och ”av uppenbar betydelse” har
också ersatt ondtrosrekvisitet vid den spontana upplysningsplikten och rättelse av tidigare
lämnade uppgifter. Vidare nämner LF ingenting i sitt villkor om att bolagets ansvar inte
begränsas när försäkringsbolaget insett eller bort inse att uppgifterna var oriktiga eller
ofullständiga eller saknade eller senare kom att upphöra i betydelse för riskbedömningen.
Eftersom 9 § är en tvingande reglering skulle försäkringstagaren vid en tvist i domstol kunna
åberopa 9 § 3 st.. Men om varken den försäkrade eller skadereglerare har kännedom om den
tvingande regleringen finns risk för rättsförlust på bekostnad av den försäkrade.
Jag sammanfattar min analys avseende brott mot upplysningsplikten genom ett
förhoppningsvis belysande exempel.
Exempel. Höörs mekaniska verkstads VD Lisbeth har uppgett till verkstadens försäkringsbolag att alla slipningsmaskiner har en skyddskåpa. Vad verkstadens VD inte har kännedom
om är att en av maskinerna saknar skyddsutrustning. Nyanställde Arvid hade sönder sin
arbetsmaskins skyddsutrustning under sitt första arbetspass, men har förtigit sitt misstag.
Försäkringsbolaget sänder ut en förfrågan sex månader efter att försäkringen tecknades
avseende maskinernas funktion. Företagets VD vet fortfarande ingenting om den saknade
skyddsutrustningen och uppger att samtliga maskiner fungerar som de ska. Vid ett senare
inträffat försäkringsfall upptäcker försäkringsbolaget den oriktiga uppgiften. Beroende av hos
vilket försäkringsbolag Höörs mekaniska verkstad har tecknat sin företagsförsäkring kan
företaget komma att få ett bortfall av försäkringsersättning på grund av den felaktiga
uppgiftslämningen.
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Om Höörs mekaniska verkstad har tecknat en försäkring hos LF kan försäkringsbolaget
komma att åberopa ett brott mot upplysningsplikten. Det är dock oklart om villkoret omfattar
rättning av tidigare lämnade uppgifter. Om tvisten avgörs av en domstol är det möjligt att
oklarhetsregeln talar till LF:s nackdel och således har försäkringstagaren rätt till ersättning
trots den utelämnade uppgiften. En ytterligare oklarhet är LF:s krav avseende vårdslöshet.
LF:s uppställda ondtrosrekvisit strider mot gällande lagstiftning och villkoret kan därför inte
tillämpas. 8 § 2 st. stadgar att ”Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge
försäkringsbolaget upplysningar om förhållanden som anges i första stycket.” När en
förfrågan skickas avseende maskinernas funktion är det en omständighet som borde föranleda
ansvariga på verkstaden att kontrollera maskinernas funktion varvid skyddsutrustningen är en
viktig del. Således skulle Höörs mekaniska verkstad här förmodligen gå miste om
försäkringsersättning. LF har en prorataregel som påföljd, vilket alltså innebär att den
försäkrade får en ersättning som motsvarar vad som skulle utgått om försäkringsbolaget haft
kännedom om alla uppgifter. Om LF skulle vägrat att meddela försäkring med kännedom om
den icke befintliga skyddsutrustningen utgår ingen ersättning alls.
Om försäkringen istället var tecknad hos If skulle utgången kunna bli annorlunda eftersom det
avtalet föreskriver ett annat beviskrav: av uppenbar betydelse. If kommer att behöva bevisa att
försäkringstagaren faktiskt insett betydelsen av skyddsutrustningens funktion för frågan.
Eftersom frågan inte uttryckligen nämnde skyddsutrustningen kan försäkringstagaren
argumentera att den faktiskt inte insett betydelsen. Förvisso kan skyddsutrustningens funktion
anses utgöra ”av uppenbar betydelse” för den vanliga försäkringstagaren, men If kan komma
att hamna i en onödig tvist där frågan får avgöras av domstol. Om vårdslöshet inte kan styrkas
får försäkringstagaren ett försäkringsskydd som denne, om förhållandena varit kända, inte
skulle ha varit berättigad till eller behövt betala en högre premie för.
Om Trygg-Hansa är verkstadens försäkringsbolag kommer det kunna åberopa ett brott mot
upplysningsplikten. Försäkringstagaren måste under avtalstiden lämna upplysning på bolagets
begäran av betydelse för riskbedömningen. Om VD:n lämnat en uppgift som är oriktig eller
ofullständig behöver försäkringsbolaget bara visa att uppgiften var av betydelse för
riskbedömningen. Därvid behöver bolaget inte visa vad försäkringstagaren måste ha förstått,
vilket alltså förenklar Trygg-Hansas bevisbörda. Även Trygg-Hansa har en prorataregel som
påföljd vilket kan resultera i fullt avdrag från ersättningen.
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10 § avser riskökning som sker under försäkringstiden och är tvingande. I FAL delas
riskökningen upp, precis som i GFAL, i två olika sorters situationer. Dels situationen att en
riskökning har skett med den försäkrades vilja eller samtycke varpå försäkringstagaren har en
anmälningsplikt om den ökade risken, subjektiv riskökning, dels försäkringstagarens
anmälningsplikt oavsett om den försäkrade medverkat vid riskökningen, objektiv riskökning.
Anmälningsplikten avseende riskökning påbjuder inte ett visst handlingssätt, såsom
säkerhetsföreskrifter gör, utan skyldigheten ligger enbart i att meddela försäkringsbolaget om
förändringen. 10 § anger inte att själva riskökningen i sig måste undvikas eller motverkas.118
Syftet med bestämmelsen är således främst att framtvinga anmälan avseende riskökningen till
försäkringsbolaget. Det gäller särskilt den objektiva riskökningen.119
10 § 1 men. avser den subjektiva riskökningen och har sin motsvarighet i 45 § GFAL.
Subjektiv riskökning reglerar det förhållandet att den försäkrade själv medvetet varit delaktig
i riskökningen. Med delaktig avses att den försäkrade medverkat eller samtyckt till
riskökningen. I 45 § 1 st. GFAL angavs att försäkringsbolaget trots att en subjektiv riskökning
förekommit, ansvarade om bolaget insett att en riskökning förelåg, ”försäkringsgivaren måste
anses hava tagit den i beräkning”. Påföljd för brott mot anmälningsplikten behandlas i 2005
års lag i 9 § och är tvingande.120 9 § 3 st. anger att försäkringsbolagets ansvar inte bortfaller
eller begränsas om bolaget insåg eller bort inse att uppgifter var oriktiga eller ofullständiga
när dessa lämnades eller undanhölls. Motsvarande reglering fanns i 48 § GFAL. Detsamma
gäller om uppgifterna saknar betydelse eller senare upphör att ha betydelse för avtalets
innehåll. Bestämmelsen motsvarar 49 § GFAL. Det innebär att beviskravet har skärpts för
försäkringsbolagen till att även omfatta vad bolagen borde ha insett. 48 § GFAL stadgade
enbart ”kännedom därom”. Utöver beviskravet har inga förändringar skett för lagregleringen
avseende den subjektiva riskökningen
10 § 2 men. reglerar den objektiva riskökningen och motsvarar 46 § GFAL. Anmälningsplikten vid den objektiva riskökningen har ändrats i och med 2005 års lag. 46 § GFAL
uttalade att ”försäkringshavaren” hade anmälningsplikten medan nuvarande regleringen i FAL
talar om ”försäkringstagaren”. Samma skärpning avseende bolagets goda tro har införts för
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den objektiva riskökningen.121 Lagtextens 9 § 3 st. ”borde ha insett” gäller inte i lika omfattande grad vid riskökning som vid upplysningsplikten. Men om försäkringsbolaget har fått
en allmänt formulerad underrättelse om en förändring, och detta borde ha gett incitament att
företa mer utredning kan inte försäkringsbolaget senare åberopa att det saknade kännedom.122
Oavsett om försäkringstagaren handlat oaktsamt har i vart fall försäkringsbolaget en
uppsägningsrätt enligt 6 § 1 st. 2 p.. Uppsägningsrätten förutsätter att riskökningen motsvarar
ett i villkoren beskrivet förhållande.123
Förarbetena till lagen behandlar inte identifikationsfrågan närmre. Försäkringsbranschen
framförde kritik just emot den här oklarheten i lagtexten.124 Riskökning har många likheter
med framkallande av försäkringsfall och brott mot säkerhetsföreskrifter. Om någon
medverkar till att förvärra en skada eller underlåter att avvärja densamma kan detta benämnas
en ”framkallad riskökning”. Oavsett om den som handlat känt till försäkringen eller inte, får
denne anses ha handlat oaktsamt.125 Fråga uppstår om inte identifikation då borde vara möjligt
för att uppfylla regelns preventiva syfte? Framkallad riskökning har ju direkt inverkan på
skadan. Identifikationen skulle kunna sträcka sig hur långt som helst, så länge som det faktiskt
har en praktisk inverkan på den framkallandes handlande. Mot detta talar att riskökning
medvetet inte omfattas av 14 § samt att 10 § är tvingande. I vart fall borde försäkringstagaren
svara för personer i organställning.126 Om någon emellertid enbart vidtar eller samtycker till
en ändring av förhållandena hos den försäkrade behöver detta inte tyda på oaktsamhet,
eftersom en sådan ändring oftast torde göras av legitima och välgrundade skäl. Här borde
alltså inte en identifikation med den försäkrade vara möjlig. Försäkringsbolaget gör bättre i att
ställa upp villkor som omfattningsbestämmelser eller som säkerhetsföreskrifter vilka mer
tydligt ger information om vilka riskökningar som inte får förekomma. Om så inte har skett
får bolaget i princip anses ha accepterat riskökningen och identifikation är i samma
motsvarighet utesluten.127
=6$78..09:$

LF V 065:10 Y.05.2.: Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och
medför ändringen ökad risk för skada ska försäkringstagaren meddela detta till bolaget.
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Skulle ändringen ha medfört högre premie eller ändrade villkor och har försäkringstagaren
utan skälig anledning underlåtit att meddela bolaget ändringen begränsas ansvarigheten på
samma sätt som anges i Y.05.1.
If AA 800:2 2.5.2.1. Riskökning som den försäkrade vidtagit eller samtyckt till: Har risken
för försäkringsfall ökat genom ändring av ett sådant förhållande som
– anges i försäkringsavtalet, eller
– försäkringstagaren uppgett i samband med avtalsslutet
och har den försäkrade vidtagit eller samtyckt till den åtgärd som medfört riskökning är If
helt eller delvis fritt från ansvar enligt följande.
Om If kan visa att If inte skulle ha meddelat försäkring om riskökningen varit känd är If fritt
från ansvar. Kan If visa att försäkring skulle ha meddelats mot högre premie eller i övrigt på
andra villkor än som avtalats är Ifs ansvar begränsat till vad som svarar mot betald premie
eller de villkor som egentligen skulle ha gällt.
Har If inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats ska ansvaret anpassas efter
detta. Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas om If insåg eller borde ha insett att risken
ökats. Detsamma gäller om riskökningen saknar betydelse för avtalets innehåll.
Ansvarsbegränsningen i föregående stycke gäller även i förhållande till annan försäkrad än
den som vidtagit eller samtyckt till riskökningen. Detta gäller inte borgenärer med
förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt.
If AA 800:2 2.5.2.2. Annan riskökning: Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av
ett sådant förhållande som
– anges i försäkringsavtalet, eller
– försäkringstagaren uppgett i samband med avtalsslutet
och är ändringen annan än sådan som den försäkrade vidtagit eller samtyckt till är
försäkringstagaren skyldig att anmäla det till If. Om försäkringstagaren försummar att
anmäla sådan riskökning är If helt eller delvis fritt från ansvar enligt följande.
Om If kan visa att If inte skulle ha meddelat försäkring om riskökningen varit känd är If fritt
från ansvar.
Kan If visa att försäkring skulle ha meddelats mot högre premie eller i övrigt på andra villkor
än som avtalats är Ifs ansvar begränsat till vad som svarar mot betald premie eller de villkor
som egentligen skulle ha gällt. Har If inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats
ska ansvaret anpassas efter detta. Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas om If insåg
eller borde ha insett att risken ökats.
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Detsamma gäller om riskökningen saknar betydelse för avtalets innehåll.
Ansvarsbegränsningen i föregående stycke gäller även i förhållande till annan försäkrad än
den som försummat att anmäla riskökningen. Detta gäller inte borgenärer med förmånsrätt i
fast egendom eller tomträtt.
Trygg-Hansa Allmänna Avtalsbestämmelser 1.5.3.: Har risken för försäkringsfall ökat genom
ändring av ett sådant förhållande som angetts i försäkringsavtalet eller som försäkringstagaren uppgett för Trygg-Hansa i samband med avtalsslutet och har den försäkrade vidtagit
eller samtyckt till den åtgärd som medfört riskökningen, är bolaget helt eller delvis fritt från
ansvar enligt vad som sägs i 1.5.2. Detsamma gäller om annars en sådan riskökning har förekommit och försäkringstagaren har försummat att anmäla detta enligt vad som föreskrivs i
avtalet.
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LF gör inte en distinktion mellan en subjektiv och objektiv riskökning utan skriver enbart i sitt
villkor ”ändrade förhållanden”, vilket ju rymmer båda formerna. Att göra en tydlig åtskillnad
mellan subjektiv och objektiv riskökning, såsom lagstiftaren gör, har ingen större betydelse i
villkoren, eftersom det i båda fallen kommer att ske en bedömning av huruvida oaktsamhet
förelegat. Vid den subjektiva riskökningen kommer emellertid alltid den försäkrade anses ha
handlat oaktsamt. LF har även återgivit kravet på försummelse i sitt villkor med orden ”utan
skälig anledning”. Huruvida en riskökning ägt rum blir beroende av vilka uppgifter som
lämnats av försäkringstagaren eller av försäkringsvillkoren. En riskökningsbestämmelse är i
sin tillämpning mycket lik en omfattningsbestämmelse. Förvisso sker ingen culpabedömning
vid en omfattningsbestämmelse, men även vid en riskökning är det, precis som vid en
omfattningsbestämmelse, själva avtalet mellan parterna som reglerar om ett brott mot
anmälningsplikten förekommit eller inte. Det är inte fråga om ett förbud mot att ändra
omständigheter, däremot en plikt att anmäla sådana till försäkringsbolaget. Därför blir också
en subjektiv riskökning alltid anmälningspliktig eftersom den försäkrade själv varit delaktig i
riskökningen och således alltid är i ond tro. Trots att LF:s villkor inte gör en åtskillnad mellan
subjektiv

och

objektiv

riskökning,

beaktar

LF:s

villkor

FAL

beträffande

oaktsamhetsrekvisitet. Vid den objektiva riskökningen kommer en bedömning av
försäkringstagarens oaktsamhet att ske, vid den subjektiva riskökningen förutsätts den
försäkrade helt enkelt ha förfarit oaktsamt på grund av vederbörandes delaktighet. Jag anser
inte att villkoren är svårare för försäkringstagaren att förstå eller att de uppfyller
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bestämmelsens syfte mindre väl. Genom att helt enkelt avtala att varje form av riskökning ska
anmälas är detta tillräckligt tydligt.
If och Trygg-Hansa har villkor som i stort följer lagtextens uppbyggnad. If reglerar påföljden
för brott mot anmälningsplikten direkt i sina två villkor, medan Trygg-Hansa gör en
hänvisning till ett annat villkor beträffande påföljd vid brott mot upplysningsplikten.128 Båda
lösningarna är godtagbara. If är det enda av bolagen som i sina villkor skriver ut att bolaget
trots en riskökning ansvarar om bolaget befunnit sig i ond tro: Ansvaret kan inte falla bort
eller begränsas om If insåg eller borde ha insett att risken ökats. Detsamma gäller om
riskökningen saknar betydelse för avtalets innehåll. Trygg-Hansa gör dock genom sin
hänvisning till sitt villkor om upplysningsplikten samma begränsning. LF lämnar dock varken
uppgift om ondtrosrekvisitet, inte heller gör det en hänvisning till ett annat villkor som
reglerar rekvisitet. Enligt min mening är detta anmärkningsvärt, eftersom beviskravet i och
med den nya lagstiftningen har skärpts och det därför kan finns än mer anledning att
tydliggöra exakt vilka skyldigheter som föreligger mellan parterna. Som redan tidigare
nämnts föreligger naturligtvis en risk för rättsförlust om både försäkringstagare och
skadereglerare enbart förlitar sig på villkoren.
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Den dispositiva bestämmelsen 11 § 1 st. stadgar att försäkringsbolaget är fritt från ansvar när
den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdlöshet framkallat ett försäkringsfall. Nyheten är
att det även är möjligt att avtala att vanlig oaktsamhet kan utesluta ansvar. Detta framgår av
ordalydelsen 11 § 3 st. ”också vid annan vårdslöshet”. Paragrafen tar sikte på förhållandet att
ett medvetet risktagande har skett från den försäkrades sida. Motiven uttalar att den
försäkrade framkallat ett försäkringsfall i vetskap om att handlandet innebar en betydande risk
för skada.129 Men även om ett sådant risktagande har skett, måste även adekvat kausalitet
föreligga mellan försäkringsfallet och den försäkrades handlande.130 Bestämmelsen är
tvingande beträffande orsakssambandet.
18-20 §§ GFAL uteslöt ansvar, precis som 11 § FAL, vid uppsåt eller grov vårdslöshet. Även
GFAL:s bestämmelser var dispositiva, således kunde även äldre försäkringsvillkor föreskriva
en strängare reglering för oaktsamhet. Skillnaden mellan äldre och ny lagstiftning ligger däri,
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att när det tidigare var oklart hur sträng en sådan oaktsamhetsbedömning fick lov att vara,
omfattar FAL varje sorts medvetet risktagande hos den försäkrade. Det står till och med
bolagen fritt att avtala om att även ringa oaktsamhet kan utesluta ansvar. Den ringa
oaktsamheten innebär att även en tanklös handling kan medföra tillämpning av
framkallanderegeln. Huruvida bolagen valt att tillämpa denna dispositiva bestämmelse samt
dess konsekvens, kommer att visas i de två följande delavsnitten beträffande villkor och
analys. 11 § 1 st. 2 men. likställer medvetet risktagande, såväl ett aktivt handlande som en
underlåtenhet, med grov vårdslöshet.
I 11 § 2 st. regleras förhållandet att den försäkrade förvärrat följderna av ett försäkringsfall.
Försäkringsbolaget kan inte åberopa en ansvarsbegränsning om förvärrandet skett utan uppsåt
eller utan oaktsamhet. Precis som i första stycket står det bolaget fritt att förskriva bortfall av
ansvar redan vid ringa oaktsamhet, men naturligtvis förutsätts orsakssamband mellan den
försäkrades handlande och den förvärrade skadan. Om den försäkrade har påverkat
händelseförloppet för att få ut en högre försäkringsersättning, utgår bara ersättning
motsvarande den skada som förelegat vid den tidpunkt då den försäkrade ingripit.131 Således
är det en något mildare bedömning vid förvärrande av följderna, eftersom möjlighet till visst
avdrag från ersättning finns. Ett problem kan vara att eftersom brott mot räddningsplikten kan
överlappas av framkallande av försäkringsfall, kan försäkringsbolaget i vissa fall välja vilken
biförpliktelse det vill åberopa.132 Lagbestämmelsen om räddningsplikten i 13 § är tvingande
och stämmer i stort sett överens med äldre lagstiftning, 52 § GFAL. Om ett bolag föreskrivit
ansvarsuteslutning redan vid ringa oaktsamhet, skulle ett bolag kunna åberopa
framkallanderegeln istället för brott mot räddningsplikten och få full ansvarsfrihet istället för
ett begränsat ansvar. En begränsning av detta tillämpningsval av villkor begränsas i viss mån
av att reglerna om räddningsplikt främst tar sikte på fall där försäkringstagaren förhållit sig
passiv eller där dennes åtgärder inte påverkat händelseförloppet. Framkallande förutsätter som
regel ett aktivt handlande.133!
Bevisningen för att den försäkrade oaktsamhet framkallat försäkringsfall åligger bolaget. Om
oaktsamheten visas har försäkringstagaren att visa att ett adekvat kausalsamband saknas.134
Istället för att åberopa framkallanderegeln kan bolagen välja att istället tillämpa ett villkor
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som utgör en omfattningsbestämmelse. Bevisbördan blir då omkastad till att den försäkrade
måste visa att försäkringsfallet omfattas av försäkringen. Om dock villkoren uttryckligen
utesluter ansvar vid visst förhållande är det fråga om en negativ omfattningsbestämmelse för
vilket bevisbördan tillfaller bolaget.135 Om bolaget alltså kan åberopa ett undantag blir det inte
fråga om en kausalitetsbedömning mellan skadan och en försummelse av den försäkrade. I
viss mån kan bolagen tillämpa en omfattningsbestämmelse istället för 11 §. Detta trots
förbudet i 16 § 2 st. mot att åberopa en omfattningsbestämmelse när villkoret egentligen
föreskriver en handling eller visst förhållningssätt av den försäkrade. Det kan nämligen i viss
mån vara i sin ordning att utesluta ansvar i villkoren vid viss verksamhet eller viss typ av
åtgärd från den försäkrades sida, oavsett skuld, utan att 16 § 2 st. blir tillämpligt.136 Detta
eftersom vissa åtgärder och verksamheter i sig kan anses som ett sådant medvetet risktagande
som enligt förarbetena kan jämställas med grov vårdslöshet.137 Om undantaget emellertid är
utformat som en presumtion för att den försäkrade bort inse risken är det tveksamt om det är
förenligt med 11 §.138 Detta eftersom försäkringsbolaget i sådant fall placerar bevisbördan på
den försäkrade, vilket strider mot 11 § eftersom bolaget har bevisbördan för vårdslösheten.
Den dispositiva identifikationsregeln i 14 § är tillämplig vid 11 §. Med den försäkrades
handlande likställs den försäkrades anställda med ledande ställning inom företaget eller på
skadeplatsen. Dessa personer behöver inte vara firmatecknare för att falla under
identifikationsregeln.139 Med bestämmelsens dispositiva utformning kan identifikationen
komma att bli mer långtgående genom försäkringsvillkor, till exempel även omfatta anställda
i lägre ställning eller uppdragstagare. Vad identifikationsregeln dock inte omfattar är när en
person inte handlar såsom företrädare för företaget utan handlar på eget bevåg. Om en person
i organställning på sin fritid orsakar försäkringsfall, till exempel brand på försäkrad egendom,
kan denne inte anses ha handlat åt företagets vägnar.140 Liksom vad gäller framkallanderegeln
i övrigt kan redan ringa oaktsamhet vid identifikation leda till en ansvarsbegränsning.
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LF V 065:10 X.01.: Bolaget är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada som denne
orsakat genom grov vårdslöshet eller till någon del orsakat med uppsåt141.
If AA 800:2 6.5.: Försäkringen gäller inte om den försäkrade framkallat ett försäkringsfall
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste
antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk
för att skadan skulle inträffa.
Har den försäkrade förvärrat följderna av en skada på sätt som sägs i föregående stycke är If
fritt från ansvar mot den försäkrade i den utsträckning förhållandet har påverkat skadan.
Ersättningsbegränsningen gäller även i förhållande till annan försäkrad än den som
framkallat försäkringsfallet.
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att varken företagsledningen eller
arbetsledningen haft vetskap om eller borde ha vetskap om skaderisken.
Med den försäkrade likställs den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget
eller på platsen.
Trygg-Hansa Allmänna Avtalsbestämmelser 1.5.5.: Försäkringen gäller inte om den
försäkrade har framkallat ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att
handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.
Har den försäkrade förvärrat följderna av en skada på sätt som sägs i föregående stycke är
Trygg-Hansa fritt från ansvar mot den försäkrade i den utsträckning förhållandet har
påverkat skadan.
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att varken företagsledningen eller
arbetsledningen haft vetskap om eller borde ha haft vetskap om skaderisken.
Med den försäkrade likställs den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget
eller på platsen. Försäkringen gäller inte heller när annan försäkrad har framkallat
försäkringsfallet enligt ovan.
>$5;.<*$

Nyheten i FAL avseende framkallande regeln är att ett medvetet risktagande likställs med
grov vårdslöshet samt att redan ringa oaktsamhet kan utesluta ansvar. Försäkringsbolagens
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villkor skiljer sig åt avseende framkallanderegeln. LF:s villkor utesluter ansvar endast vid
skada som beror på grov vårdslöshet eller till någon del är orsakad med uppsåt. Eftersom 11 §
är dispositiv och LF inte har valt att jämställa ett medvetet risktagande med grov vårdslöshet
kan bolaget således enbart vid grov vårdslöshet och vid uppsåt tillämpa framkallanderegeln.
Bolaget väljer självt var det vill sätta gränsen för oaktsamhet, men enligt min mening borde
LF utnyttja möjligheten till att jämställa medvetet risktagande med grov vårdslöshet. Jag kan
enbart se det som en fördel både för försäkringskollektivet och för bolaget att, vid situationer
som kan betraktas som vårdslösa men inte grovt vårdslösa, ha möjlighet till en
ansvarsbegränsning. Dessutom sänder det en signal till den försäkrade att vederbörande inte
ska chansa eller spekulera kring risken. Konsekvensen blir att försäkringskollektivet får betala
för den vårdslösa försäkrade som kanske har fuskat vid installation eller på annat sätt tagit en
medveten risk.
LF:s framkallanderegel återfinns i ”Allmänna Undantag” avsnitt X. LF föreskriver inte
någonting avseende identifikation vid framkallande och inte heller om förvärrande av skadan.
Konsekvensen blir att en ersättningsbegränsning enbart kan komma på fråga när det är den
försäkrade själv som orsakat skadan. LF har alltså valt att inte tillämpa den dispositiva
identifikationsbestämmelsen i 14 § som är tillämplig vid 11 §.
Vad gäller LF:s val att inte föreskriva en påföljd vid ett förvärrande av skada kan följande
sägas. Istället för att tillämpa framkallanderegeln kan ett bolag välja att åberopa ett
åsidosättande av räddningsplikten som återfinns i 13 §. LF:s villkor om räddningsplikten,
R.01.3. ålägger bland annat den försäkrade att ”begränsa skada”. Villkoret kan delvis sägas
täcka in situationen av ett förvärrande av skada. Dock finns det en begränsning för
försäkringsbolaget i sitt val av vilket villkor det vill åberopa. Räddningsplikten tar främst
sikte på situationer där den försäkrade underlåtit att handla medan framkallanderegeln främst
avser ett aktivt handlande.142 Konsekvensen är att det är möjligt för en försäkrad att få full
ersättning för en skada, under förutsättning att denne inte orsakat den, men dock förvärrat
följden. Om förvärrandet inte kan anses som grovt vårdslöst eller orsakat av uppsåt, kommer
ersättning att betalas ut. Detta beroende av att påföljden för en åsidosatt räddningsplikt,
avdrag eller fullt bortfall av försäkringsersättning, enbart inträder vid grov vårdslöshet eller
vid uppsåt enligt LF:s villkor om räddningsplikt. LF har följaktligen inte tillämpat
förändringen i 13 § om räddningsplikten, vilken likställer ett medvetet risktagande med grov
vårdslöshet. Om till exempel den försäkrade inte företar en räddningsåtgärd utan spekulerar i
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att få mer ersättning genom att låta skadan ha sin gång, vilket i vissa fall inte kan bedömas
som en grov vårdslöshet, kommer den försäkrade erhålla ersättning. När bolaget i sitt villkor
inte informerar den försäkrade om att ett medvetet risktagande omfattas av räddningsplikten,
är det tveksamt om det senare vid en tvist kan åberopa en sådan tolkning av ett villkor, trots
lagens tvingande bestämmelse. Detta på grund av att det vid ett oklart formulerat villkor som
avser ett typfall som försäkringsbolaget bort förutse, bör oklarheten gå ut över den part som
formulerat villkoret.143
LF har även en så kallad moralklausul vid ansvarsförsäkringen. Moralklausuler kallas det
villkor som kan sägas vara ansvarsförsäkringens framkallanderegel. I LF:s villkor finns
klausulen i C.12.8.: Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit under sådana
omständligheter att det för den försäkrade eller hans arbetsledning borde ha stått klart att
skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa. Det handlar således om skador som
borde ha varit förutsebara för arbetsledningen, inte vad de faktiskt förutsett, ett
godtrosrekvisit. Villkoret täcker här även in ett medvetet risktagande. Men eftersom villkoret
enbart omfattar ansvarsförsäkring kan LF inte åberopa villkoret vid en skada som omfattas av
egendomsförsäkringen.
Sammanfattningsvis tycker jag att LF:s villkor är väl frikostiga mot den försäkrade. Eftersom
avtalsfrihet råder får villkoren anses överensstämma med FAL, men om jag jämför med vad
lagstiftaren har velat uppnå i sitt lagstiftningsarbete, får LF anses ha lyckats mindre väl. I
motiven till lagen kan det utläsas att lagstiftaren förvisso jämställer småföretagare med
privatpersoner i vissa fall och att dessa anses extra skyddsvärda.144 Däremot framgår det av
motiven att i situationer där den försäkrade får anses ha handlat vårdslöst förhållandevis
stränga påföljder kan vara befogade.145 Istället för att åberopa framkallande som
ansvarsbegränsande grund, kan ett försäkringsbolag åberopa brott mot säkerhetsföreskrift. För
att en säkerhetsföreskrift emellertid ska bli tillämpbar krävs det ett föreskrivet handlingssätt i
villkoret. Om ett sådant beskrivet handlingssätt saknas kan framkallanderegeln fånga upp
situationer där den försäkrade agerat vårdslöst. Saknas således säkerhetsföreskrift som täcker
viss vårdslöshet och kan vårdslösheten inte heller betraktas som grov får LF betala ersättning.
Frikostigheten att betala ersättning trots att den försäkrade förfarit vårdslöst går, som redan
nämnts, ut över försäkringskollektivet. Vidare skulle ett villkor som föreskriver ansvarsbegränsning vid medvetet risktagande kunna verka preventivt.
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If:s villkor skiljer sig från LF:s. Bolaget har begagnat möjligheten att likställa medvetet
risktagande med grov vårdslöshet i sitt villkors första stycke andra meningen. Likaså reglerar
villkorets andra stycke situationen att den försäkrade förvärrat följderna av en skada. I tredje
stycket har If emellertid en bestämmelse som inte kan anses överensstämma med FAL. If har
ingen rätt att göra en ansvarsbegränsning mot annan försäkrad än den som framkallat
försäkringsfallet. Förvisso är 11 § dispositiv, men den är tvingande vad gäller orsakssambandet. Försäkringsersättning kan bara sättas ned eller bortfalla helt för den försäkrade
som orsakat eller förvärrat följden av skadan. Konsekvensen av villkoret är en möjlig
rättsförlust. Om varken den försäkrade eller skaderegleraren har kännedom om FAL:s
tvingande reglering kommer villkoret att tillämpas i strid mot 11 §.
If:s villkors fjärde stycke är en moralklausul. Om ledningen inom ett företag befunnit sig i
god tro avseende framkallandet betalas ersättning ändå ut. Det är alltså ett objektivt
oaktsamhetsrekvisit, vad företagsledningen ”borde” ha insett. I villkorets femte stycke
återfinns identifikationsregeln som föreskriver att anställda med ledande ställning inom
företaget eller på platsen likställs med den försäkrade. Identifieringen är överensstämmande
med FAL:s bestämmelser i 14 § som är dispositiv.
Trygg-Hansas villkor har precis som If jämställt medvetet risktagande med grov vårdslöshet
både vid framkallande och vid förvärrande av skada. Trygg-Hansa ställer också upp en
moralklausul i tredje stycket. Om ledningen inom ett företag befunnit sig i god tro görs inget
avdrag från ersättningen. Däremot har Trygg-Hansa skillnader i sitt villkor mot LF och If.
Identifikationsregeln som återfinns i villkorets fjärde stycke är densamma som If stadgar (och
som LF saknar). Anställda med ledande ställning inom företaget och platsen likställs med den
försäkrade vid ett framkallande. Skillnaden ligger i villkorets femte stycke där Trygg-Hansa
fortsätter att likställa även andra försäkrade som framkallat eller förvärrat skadan med den
försäkrade. Trygg-Hansa är alltså det bolag som går längst i den dispositiva identifikationsregeln. Bestämmelsen är dock överensstämmande med FAL:s dispositiva regler.
För att förtydliga och sammanfatta min analys avslutar jag med exempel.
Exempel I. Höörs mekaniska verkstad har fått problem med frusna vattenledningar. För att
åtgärda problemet tar VD:n Lisbeth saken i sina egna händer och tinar upp vattenledningarna
genom att använda en blåslampa. Verkstaden fattar dock eld och förstörs genom branden.
Exempel II. Höörs mekaniska verkstad har fått problem med frusna vattenledningar. För att
åtgärda problemet ber platsansvariga Håkan mekanikern Arvid att åtgärda problemet.
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Verkstaden har upplevt frusna vattenledningar åtskilliga gånger och problemet brukar lösas
genom att tina upp dem med en blåslampa. Verkstaden fattar dock eld och förstörs genom
branden.
Exempel III. Höörs mekaniska verkstad har fått problem med frusna vattenledningar.
Nyanställde mekanikern Arvid åtgärdar problemet på eget initiativ. På sin förra arbetsplats
brukade Arvid lösa problemet genom att tina upp vattenledningarna med en blåslampa och
gör därför samma sak på sin nya arbetsplats. Verkstaden fattar dock eld och förstörs genom
branden.
Praxis visar att upptining av vattenledningar med hjälp av en blåslampa får anses vara
vårdslöst handhavande av eld, emellertid betraktas det inte som grov vårdslöshet.146 Beroende
av i vilket försäkringsbolag Höörs mekaniska verkstad tecknat sin företagsförsäkring kommer
företaget att ha olika möjligheter att få ersättning för branden. I exemplet bortses från
eventuella säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifter om heta arbeten skulle kunna bli
tillämpbara vilket skulle kunna utlösa avdrag från ersättningen. Säkerhetsföreskrifter kommer
dock att behandlas i nästa avsnitt och bortses härifrån i exemplen.
LF:s försäkringsvillkor A.11.1. täcker själva skadehändelsen: Försäkringen gäller för skada
genom brand, varmed menas eld som kommit lös. Det finns ingen framkallanderegel som
skulle kunna bli tillämplig i något av exemplen. Detta eftersom LF i sitt villkor enbart
tillämpar framkallanderegeln vid uppsåt eller grov oaktsamhet. I exempel I skulle LF således
inte göra avdrag från ersättningen på grund av att chefen Lisbeth enbart förfarit vårdslöst.
Höörs mekaniska verkstad skulle få full ersättning med begränsningen av den självrisk som är
avtalad. Villkoret A.11.2.4.4. avtalar: Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst 50 %
av prisbasbeloppet och högst 5 prisbasbelopp. Även i exempel II och III kommer LF betala
full ersättning undantaget självrisken. Eftersom LF saknar villkor avseende identifikation vid
framkallande finns det ingen möjlighet för LF att vägra ersättning på den grunden.
If:s bedömning av rätt till ersättning skulle se annorlunda ut. Villkoret i K 708:12 5.A.1.
täcker skadehändelsen: Ersättning betalas för fysisk skada genom brand, varmed avses eld
som kommit lös. Villkoret 11.A.1. avseende brand föreskriver självrisk: Vid varje skada avgår
från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning en grundsjälvrisk som är
20 % av basbeloppet. I exempel I skulle If enligt sina försäkringsvillkor kunna åberopa
framkallanderegeln. If:s villkor likställer medvetet risktagande med grov vårdslöshet.
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Eftersom det är VD:n själv som agerat vårdslöst kan agerandet tillräknas den försäkrade. Vid
framkallanderegeln sker ett totalt bortfall av ersättningen. Höörs mekaniska verkstad får alltså
i exempel I ingen ersättning. I exempel II är det en anställd med anvisning från arbetsledningen som orsakat branden. Om arbetsledningen kan visas ha befunnit sig i ond tro
avseende upptiningen kommer ingen ersättning att utbetalas. Platschefen Håkan borde ha
insett att en betydande risk för brand förelåg och således kommer ingen ersättning att betalas
ut i exempel II heller. I exempel III är det en anställd som på eget initiativ vårdslöst orsakat
branden. Här måste det undersökas hur långt If:s identifikationsregel sträcker sig. Enligt If:s
villkor omfattas anställda med ledande ställning inom företaget eller på platsen med den
försäkrade. Eftersom Arvid som mekaniker inte kan anses ha en ledande ställning, är
identifikationsregeln inte tillämpbar. Arbetsledningen måste också enligt moralklausulen
befunnit sig i god tro avseende upptiningen eftersom Arvid helt på eget initiativ företagit den
skadevållande handlingen. Följaktligen kommer Höörs mekaniska verkstad att utfå ersättning
med undantag för självrisken i det tredje exemplet.
Trygg-Hansas Basvillkor 1.7.1.1. föreskriver: Försäkringen gäller för skada genom brand
varmed här avses eld som kommit lös. Självrisken för brand återfinns i 1.7.1.7.: Självrisken är
10 % av skadebeloppet, dock lägst 2 och högst 5 basbelopp. Trygg-Hansa kan precis som If i
exempel I åberopa framkallanderegeln eftersom Lisbeths handlande får anses som ett medvetet risktagande. Således utgår ingen ersättning. I exempel II kan Trygg-Hansa också åberopa framkallanderegeln eftersom moralklausulen i bolagets villkor ställer upp ett krav på god
tro för arbetsledningen. Precis som innan borde arbetsledningen ha insett faran med
upptiningen. Ingen ersättning betalas heller därför ut i andra exemplet. Trygg-Hansa har ett
annorlunda villkor än vad LF eller If föreskriver. Trygg-Hansas villkor föreskriver att
försäkringen inte heller gäller när ”annan försäkrad” framkallat försäkringsfallet. TryggHansa får alltså anses ha den mest utvidgade identifikationsregeln. Men vid tillämpningen av
framkallanderegeln i exempel III saknar lydelsen betydelse. Mekanikern Arvid räknas inte
som en försäkrad. Och precis som nämnts tidigare får arbetsledningen anses befunnit sig i god
tro varför ersättning kommer att utbetalas till verkstaden med undantag för självrisken.
Sammanfattningsvis är alltså LF i alla tre exempel ersättningsskyldigt medan If och TryggHansa enbart kommer att betala ersättning i exempel III. Vidare utnyttjar inget av bolagen
identifikationsregeln till att bli mer långtgående än till ledningen inom ett företag eller på
platsen. Möjligheten att tillämpa framkallanderegeln redan vid ringa oaktsamhet utnyttjas inte
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heller. If och Trygg-Hansa har nöjt sig med att följa den dispositiva lagbestämmelsens
innehåll.
3.7. S: 3,H3&9%+,39 ,'%&3,)
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En säkerhetsföreskrift påbjuder ett visst handlingssätt eller en viss anordning i syfte att
minska risken för skada. Säkerhetsföreskrifter avser att förekomma försäkringsfall och
begränsa skador och framstår som ett av de viktigaste inslagen i villkoren vid företagsförsäkring. Det framgår enligt förarbeten till FAL att förhållandevis stränga regler gentemot
försäkringstagaren kan motiveras, just eftersom säkerhetsföreskrifter kan förebygga eller
begränsa skador. Det kan vara en förutsättning för att försäkring över huvud taget meddelas
att säkerhetsföreskrifterna följs. Härigenom kan nämligen bolaget kontrollera risken och
likaså är den försäkrades efterlevnad av vad säkerhetsföreskrifterna föreskriver väsentligt
bestämmande för premiens uttag.147 Säkerhetsföreskrifterna återfinns i försäkringsvillkoren
eller som en hänvisning däri till kända författningar.148 För att ett visst förhållande ska kunna
anses vara ett åsidosättande av säkerhetsföreskrift förutsätts att det finns ett föreskrivet
handlingssätt i villkoren. Definitionen av säkerhetsföreskrift återfinns i 4 kap. 6 § 2 st.:
”Med 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.”
Ersättning lämnas bara till den del skadan får antas ha inträffat även om föreskriften hade
iakttagits. Det är således fråga om en kausalitetsregel som sanktion. Kausalitetsregeln innebär
att om skadeverkningen går att dela upp, det vill säga om det är möjligt att urskilja till vilken
grad brottet mot en säkerhetsföreskrift har inverkat på skadan, sker avdrag från ersättning
enbart till den del som orsakats av den försäkrade. Det åligger försäkringsbolaget att visa att
den försäkrade har försummat att följa en säkerhetsföreskrift. Därefter åligger det den
försäkrade att göra det mer sannolikt att hans försummelse saknar orsakssamband med
föreliggande försäkringsfall.149 Trots att den försäkrade handlat oaktsamt finns möjlighet till
att överträdelsen enbart leder till avdrag från ersättningen, detta under förutsättning om den
försäkrade kan visa att orsakssamband saknas mellan försäkringsfallets inträffande eller
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147

Prop. s. 214.
Till exempel en av myndighet utfärdad säkerhetsbestämmelse, förutsatt att denna är tillräckligt konkret
utformad.
149
Bengtsson Bertil m.fl., a.a., s. 221.
148

/"!
!

omfattning och hans eget förhållningssätt. Nedsättning sker regelmässigt efter standardavdrag
med 20, 30 eller 100 procent.150
Ett exempel på åsidosättande av säkerhetsföreskrift utgör ett fall från Skadeförsäkringens
Villkorsnämnd (i det följande Villkorsnämnden) Nr. 31/1999. I målet hade ett företag utfört
mätning på ett bangårdsarbete varvid ett mätinstrument till ett värde av 287 000 kronor stals
under ett arbetspass. Försäkringsbolaget avböjde att betala ersättningen för stölden genom att
göra gällande att en säkerhetsföreskrift avseende skyldighet att hålla utrustning under uppsikt
inte iakttagits. Personalen hade vid stöldtillfället befunnit sig på 300 meters avstånd. Tvisten i
målet gällde vad lydelsen ”försäkrad egendom skall ha hållits under uppsikt” faktiskt innebar.
Försäkringstagaren hävdade att det var vedertaget att vid den typen av mätuppdrag inte ha
mätutrustningen kontinuerligt under uppsikt, särskilt eftersom bangården var obehörig att
tillträda för allmänheten. Vidare anförde försäkringstagaren att utrustningen inte bedömdes
som stöldbegärlig för allmänheten. Försäkringsbolaget å sin sida menade att lydelsen skulle
tolkas ordagrant, det vill säga utrustningen skulle faktiskt kunna ses med blotta ögat och
därigenom motverka ett tillgrepp. Villkorsnämnden uttalade att mätutrustningen inte hållits
under sådan uppsikt att egendomen skyddats mot obehörig åtkomst. Därför kunde ett brott
mot en säkerhetsföreskift tillskrivas den försäkrade. Själva syftet med säkerhetsföreskriften
var ju att förhindra ett tillgrep. Då måste den försäkrade faktiskt också kunna hindra ett
sådant. Villkorsnämnden gav således bolaget rätt att avböja försäkringsersättning.
12 § riktar sig till den som faktiskt har möjlighet att påverka att en viss säkerhetsföreskrift
åtföljs. Således kan det både vara försäkringstagaren eller den försäkrade, men även annan
som innehar den försäkrade egendomen på ett sådant sätt att övervakning av föreskriften kan
iakttas.151 12 § 1 st. 2 men. har en lagstadgad identifikationsbestämmelse. Identifikation med
den försäkrade sker till annan som haft att tillse att föreskriften följs, någon som faktiskt har
inflytande på efterlevnaden. Den försäkrade har alltså att tillse att den som faktiskt utövar
kontroll över den försäkrade egendomen också följer de föreskrifter som finns, en
tillsynsplikt. Om en anställd orsakat en skada kommer en culpabedömning av den försäkrade
att äga rum, huruvida den senare varit oaktsam i sin tillsyn av dem tillsynsplikten åligger. Om
den anställde emellertid inte har haft arbetsuppgifter vari tillsyn av försäkringsegendom ingår,
kan inte heller den försäkrade tillräknas oaktsamhet.152
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Svårigheten med säkerhetsföreskrifter är själva tillämpningen. Försäkringsbolaget måste ta
ställning till huruvida den försäkrade inte iakttagit viss föreskrift, om en omfattningsbestämmelse kan tillämpas enligt sin lydelse och pröva om någon annan avtalsförpliktelse kan
göras gällande.153 Även om 12 § är en tvingande reglering kan många olika biförpliktelser
komma i fråga vid ett försäkringsfall. Om flera olika villkor skulle kunna tillämpas vid ett försäkringsfall kan bolaget välja att tillämpa det villkor som i sammanhanget framstår som mest
naturligt.154 Den valfriheten samt försäkringsbolagets frihet att utforma villkoren, kan leda till
försök att kringgå den tvingande regleringen om säkerhetsföreskrifter. Detta problem har uppstått eftersom lagen på sina ställen är inkonsekvent. Så är fallet för förhållandet mellan säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfall. Om villkoret är tillräckligt preciserat så
att det påbjuder ett visst handlingssätt utgör det en säkerhetsföreskrift. Om villkoret dock
enbart föreskriver att behandla egendom med omsorg kan bolaget vid försäkringsfall istället
åberopa 11 § om framkallande, vilken då utesluter ersättning helt och hållet.155 Ett bolag kan
således avtala ansvarsfrihet vid varje oaktsamhet hos den försäkrade och de med denne
identifierade, för att när en säkerhetsföreskrift åsidosätts, göra gällande att åsidosättandet
istället är en vårdslöshet som faller under 11 §.156 Ett sådant kringgående behöver inte vara ett
medvetet val av försäkringsbolaget för att begränsa ansvar, utan ett skäl kan vara att den
komplexa

bedömningen

som

krävs

av

skaderegleraren,

vid

försummelse

av

säkerhetsföreskrift, inbjuder till att tillämpa en annan föreskrift när förutsättning finns
därtill.157
!6$78..09:$

Säkerhetsföreskrifter återfinns i alla typer av försäkringar. Vidare uppställer de en mängd
olika skyldigheter för den försäkrade och de med den försäkrade identifierade. Således
redovisas

här

det

som

allmänt

sägs

om

säkerhetsföreskrifter

i

bolagen

samt

identifikationsvillkor. I analysen kommer mer specifika villkor att behandlas.
LF V 065:10 Q.01.1.: Den försäkrade ska iaktta
- lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller
begränsa skada
- föreskrifter som anges i försäkringsbrevet
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- föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i
syfte att förhindra eller begränsa skada
- föreskrifter som anges nedan.
LF V 065:10 Q.01.4.1. (avseende heta arbeten): Den försäkrade svarar gentemot bolaget för
att nedanstående säkerhetsföreskrifter följs av
- 1. den försäkrades företagsledning
- 2. övriga anställda hos den försäkrade
- 3. entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitats av den försäkrade.
Om någon som anges i punkt 1 - 3 inte följer dessa säkerhetsföreskrifter medför det normalt
ett avdrag från skadeersättningen ur denna försäkring. Se Q.01.50 Påföljd vid åsidosättande
av säkerhetsföreskrift.
LF V 065:10 Q.01.50.1. andra stycket: Med den försäkrade likställs annan som haft att tillse
att föreskriften följdes.
If K 708:12 8.1.: Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift […] som
- anges i detta försäkringsavtal (dvs. i försäkringsbrevet och de allmänna och särskilda
försäkringsvillkoren)
- meddelas av tillverkare, leverantör av tjänst eller vara eller av besiktningsman
- föreskrivs i lag eller förordning om
•

brandfarliga varor

•

explosiva varor

•

elektrisk starkströmsanläggning

If K 708:12 8.2.: Den försäkrade svarar gentemot If för att säkerhetsföreskrifterna följs av
- Den försäkrades företagsledning
- Övriga anställda hos den försäkrade
- Entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitats av den försäkrade
- Annan som har att tillse att föreskrift följs.
Trygg-Hansa Basvillkor 1.9.: För försäkringen gäller föreskrift som meddelats i lag, av
myndighet, tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande.
Det finns exempelvis föreskrifter för elsäkerhet, explosiva och brandfarliga varor, kemiska
produkter och miljöskydd. Föreskrifterna kan även gälla anvisningar om service och
underhåll.
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Trygg-Hansa Basvillkor 1.9.: Den försäkrade svarar gentemot Trygg-Hansa för att föreskrifterna följs av
- den försäkrades företagsledning
- övriga anställda hos den försäkrade
- entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade
- annan som har att tillse att föreskriften följs.
!$5;.<*$

De tre bolagen har varierande grad av antal säkerhetsföreskrifter. I och med 2005 års lag har
16 § 2 st. införts vilket förhindrar bolag att försöka kringgå den tvingande regleringen i 12 §.
Säkerhetsföreskrifter var och är fortfarande ett av de viktigaste instrumenten för bolagen att
kontrollera risken.158 Eftersom det inom varje typ av försäkring finns säkerhetsföreskrifter är
det i den här uppsatsen omöjligt att täcka in alla sorter av säkerhetsföreskrifter. Jag väljer
istället att välja ut en typ av säkerhetsföreskrift och visa på skillnader i tillämpningen av
denna. Vald föreskrift är de skyddskrav som gäller vid en inbrottsförsäkring. Skyddskraven
delas upp i tre olika grupper enligt rekommendationer från Svenska Stöldskyddsföreningens
norm för Mekaniska inbrottsskydd. Det är dock enbart fråga om rekommendationer.159
Samtliga

bolag

har

valt

att

placera

skyddskraven

under

säkerhetsföreskrifter.

Säkerhetsföreskrifter ger möjlighet till en kausalitetsbedömning, förutsätter culpa hos den
försäkrade för att avdrag från ersättningen ska kunna ske samt regleras genom en tvingande
identifikationsregel i 12 §.
Hovrätten för nedre Norrland meddelade i en dom från den 7 maj 2003160 att ett skyddskrav
avseende lås av visst slag är att se som en säkerhetsföreskrift enligt dåvarande 51 § GFAL och
inte som en omfattningsbestämmelse, såsom försäkringsbolaget åberopade. 12 § motsvarar i
sak vad 51 § 1 st. GFAL stadgade.161 Till samma slutsats kom HD i ett äldre rättsfall, NJA
1976 s. 204, avseende ett villkor som krävde att samtliga entrédörrar skulle vara försedda med
ett

sjutillhållarlås.

Villkoret

ansågs

utgöra

en

säkerhetsföreskrift

och

inte

en

omfattningsbestämmelse.
Rättsfallen visar att föreskrifter om vilket sorts lås som ska installeras är en säkerhetsföreskrift. Men vad innebär det om låset eller en viss anordning över huvud taget aldrig
installerats eller förvisso installerats men aldrig aktiverats? Villkoren om skyddskrav vid
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inbrottsförsäkring för de tre försäkringsbolagen behandlar samtliga skyddskrav som
säkerhetsföreskrifter. Som exempel har alla tre bolagen en säkerhetsföreskrift avseende att ett
öppningsbart fönster i skyddsklass 1 ska vara stängt och invändigt reglerat.162 Påföljden
regleras också likadant, LF gör en nedsättning av avdraget enligt Q.01.50.1-2 vilket innebär
att ingen ersättning kan utbetalas om inte särskilda skäl föreligger vilket kan ge begränsad
ersättning, If föreskriver att om ett lås inte är aktiverat eller låst görs ett avdrag om 100 %, K
708:12, 8.9.3 och Trygg-Hansa lämnar enligt huvudregeln i Basvillkor 1.9. ingen ersättning
när ett brott mot säkerhetsföreskrift ägt rum.
Enligt min mening är det inte ett självklart val att placera samtliga skyddskrav som säkerhetsföreskrifter. Med säkerhetsföreskrift avses ju vissa bestämda handlingssätt eller anordningar
som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller vissa bestämda kvalifikationer hos den
försäkrade eller med denne identifierade. Som ovan kan läsas har lagstiftaren uttalat att förhållandevis stränga säkerhetsföreskrifter kan åläggas den försäkrade och av förarbetena till
lagen kan det utläsas att omfattningsbestämmelser som innebär att den försäkrade måste ha
vissa grundläggande skydd för att ”kvala in” i försäkringen är tillåtet. Av Ullman kallas
principen för ”cykellåsprincipen”, mer om denna i avsnittet om omfattningsbestämmelser.
Försäkringsbolaget har alltså rätt att begränsa sitt ansvar genom en omfattningsbestämmelse
om villkoret inte innebär särskilda krav på den försäkrades uppträdande.163 När nu samtliga
skyddskrav i villkoren behandlas som säkerhetsföreskrifter medför det ineffektivitet i
skadefallsregleringen. Fördelen med en omfattningsbestämmelse är att bevisbördan är
omkastad. Det är den försäkrade som ska visa att ett försäkringsfall ägt rum så till vida
villkoren inte uttryckligen undantar händelsen. Om villkoren uttryckligen utesluter ansvar vid
visst förhållande är det fråga om en negativ omfattningsbestämmelse för vilket bevisbördan
tillfaller bolaget.164 Om bolaget kan åberopa ett undantag blir det inte fråga om en
kausalitetsbedömning mellan skadan och en försummelse av den försäkrade. Det blir det dock
vid ett brott mot säkerhetsföreskrift. Även om själva påföljden oftast blir densamma, fullt
avdrag från ersättningen oavsett om en säkerhetsföreskift eller en omfattningsbestämmelse
blir gällande, måste bolagen ifråga om säkerhetsföreskrifter gå omvägen att bevisa att det
föreligger orsakssamband, vårdslöshet samt identifikation till den försäkrade. Detta kan
knappast ha varit lagstiftarens syfte att samtliga krav avseende skyddskrav skulle bli
säkerhetsföreskrifter. I motiven till FAL uttalar lagstiftaren att bolagen har en rätt att
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förbehålla sig ansvarsfrihet när en cykel saknar lås, men däremot inte om den enbart är
olåst.165 Med det menas att villkor beträffande ansvarsfrihet är godtagbara när det gäller en
grundläggande förutsättning för att över huvud taget kunna teckna försäkring.
Förutom den försvårade skaderegleringen medför skyddskravens rubricering som säkerhetsföreskrifter nackdelar för den försäkrade eftersom bolagen som kompensation istället föreskriver fullt avdrag från ersättningen. Om den försäkrade enbart vid ett tillfälle glömmer att
regla fönstret görs trots allt ett avdrag om 100 % från ersättningen. Här vore det enligt min
åsikt mer rättvist ur den försäkrades hänseende att en omfattningsbestämmelse blev tillämpad
vid situationen att ett skyddskrav aldrig installerats eller varaktigt försummats och att en
säkerhetsföreskrift reglerade situationen att det tillfälligt inte låsts, men då med ett avdrag om
20–30 %. Enligt motiven ska påföljden för brott mot säkerhetsföreskrifter avgöras efter
beaktande av sambandet mellan försummelsen och den inträffade skadan, graden av uppsåt
eller vårdslöshet samt övriga omständigheter. Vidare anses en varaktig försummelse av
säkerhetsföreskrifter som en försvårande grund.166 Genom att göra ett 100 % avdrag vid
försummelse av skyddskraven vid inbrott kan försäkringsbolagen inte anses ha anpassat sina
villkor på bästa möjliga sätt till FAL. Samtliga typer av försummelser klumpas ihop och får
påföljd med 100 % avdrag.167
Med följande två exempel avseende skyddskrav vid inbrottsförsäkring hoppas jag visa det sätt
säkerhetsföreskrifter tillämpas samt påföljden vid olika grad av oaktsamhet.
Exempel I. Ett inbrott och omfattande skadegörelse sker i Höörs mekaniska verkstad genom
ett fönster vars hakkrokar är demonterade på grund av målningsarbete. Efter att ett fönster är
färdigmålat monteras krokarna tillbaka, men vid ett tillfälle glömmer en arbetare att montera
tillbaka ett fönsters hakkrokar. Följande natt sker inbrottet och skadegörelsen.
Exempel II. Ett inbrott och omfattande skadegörelse sker i Höörs mekaniska verkstad genom
ett fönster vars hakkrokar är demonterade på grund av tidigare målningsarbete. Efter att
reparations- och renoveringsarbeten avslutades, glömde en arbetare att montera ett fönsters
hakkrokar. Inbrottet och skadegörelsen sker en månad efter att målningen är klar.
Samtliga bolag hade här gjort ett fullt avdrag från ersättningen i både exempel I och II, även
om oaktsamheten väsentligt skiljt sig åt mellan de både exemplen. Först måste det fastställas
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att ingen omfattningsbestämmelse utesluter ansvar. Samtliga bolag har ett villkor att ”inbrott”
måste ha skett, det vill säga att någon olovligen brutit sig in i lokalen. Följande villkor är
omfattningsbestämmelser. LF:s villkor V 065:10 A.13.: Försäkringen gäller för skada genom
stöld eller skadegörelse förövad av person som tagit sig in i inbrottsskyddad lokal genom
inbrott.168 If K 708:12 5.C.1.: Ersättning betalas för skada genom stöld och skadegörelse som
begås av någon som olovligen med våld bryter sig in i eller med dyrk tar sig in i
försäkringslokal. Trygg-Hansa uppger i sitt Basvillkor 1.7.3.1: Försäkringen gäller för skada
genom stöld och skadegörelse i samband med inbrott då någon olovligen med våld brutit sig
in i försäkringslokal som uppfyller för försäkringen gällande krav på inbrottsskydd. I
exemplen är det fastställt att det verkligen är fråga om ett inbrott. Förövaren har tagit sig in
genom fönstret och brutit upp det med våld (vilket dock inte vore möjligt om hakkrokarna
varit monterade). Härnäst måste det fastställas om det finns en säkerhetsföreskrift som kan bli
tillämplig.169
LF:s säkerhetsföreskrift avseende fönster anges i Q.01.13.: Öppningsbart fönster i
omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat. If:s villkor 8.5.2.1. anger: Öppningsbart

fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglerat. Samma villkor gäller hos
Trygg-Hansa, Basvillkoret 1.9.2.1.1.: Fönster och fönsterkarmar samt övriga glasade partier
ska vara i gott skick samt vara utförda och monterade så att de inte utan svårighet kan
demonteras. Öppningsbart fönster, oavsett belägenhet (även i dörr, port och lucka) ska vara
stängt och invändigt reglat. Eftersom hakkrokarna varit demonterade har ett brott mot en
säkerhetsföreskrift ägt rum, både vid exempel I och II för alla tre bolagen. Höörs mekaniska
verkstad har heller inte kunnat visa att inbrottet och skadegörelsen, om hakkrokarna varit
monterade, skulle ha fått samma omfattning. Således föreligger kausalsamband.
Eftersom det är en målare som utfört demonteringen måste det fastställas om en identifikation
kan ske. Det är en uppdragstagare som glömt att utföra monteringen. If och Trygg-Hansa har
en identifikation som sträcker sig till entreprenörer och uppdragstagare. LF har en, från de
andra två bolagen, annorlunda identifikationsbestämmelse. LF föreskriver identifikation med
den som har att tillse att föreskriften följs. 12 § 1 st. 2 men. har dock en lagstadgad
identifikationsbestämmelse, således måste det fastställas om två av bolagen här har rätt att
föreskriva identifikation med den försäkrade till uppdragstagare. Syftet med identifikationsbestämmelsen är att den som faktiskt utövar ett inflytande på efterlevnaden ska kunna
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LF:s V065:10 Z. Definitioner: Med inbrott förstås att någon olovligen med våld brutit sig in i lokal eller med
dyrk tagit sig in i lokal.
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identifieras med den försäkrade. Eftersom målaren här utövar kontroll över egendomen bör
även dennes försummelse att montera hakkrokarna tillräknas den försäkrade, eftersom det är
på uppdrag av den försäkrade som demonteringen sker. LF föreskriver i sin tur ett
tillsynsansvar, vilket är förenligt med 12 §. I båda exemplen bör alltså identifikation föreligga
vid alla tre försäkringsbolagen. I det andra exemplet har dessutom företagsledning och
anställda under en månads tid kunnat se de omonterade hakkrokarna, så här råder inga
oklarheter om att identifikation sker med den försäkrade. !
Vid ett åsidosättande av skyddskraven har alla tre bolagen fullt avdrag från
försäkringsersättningen. LF:s påföljd regleras enligt följande två villkor, Q.01.50.1 första
stycket: Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som
framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren hänvisar till, betalas
ersättning från försäkringen endast i den utsträckning skadan får anses ha inträffat även om
föreskriften hade iakttagits. Q.01.50.2. Har föreskrift enligt […] skyddskrav för
inbrottsförsäkring […] inte följts tillämpas enbart Q.01.50.1., vilket kan innebära att ingen
ersättning lämnas. Om särskilda skäl föreligger kan begränsad ersättning lämnas. If anger i
8.9.3. Avdrag görs med 100 % om inbrottsskydd enligt 8.5.1. saknas eller inte aktiverats
genom t.ex. låsning eller på annat sätt. Trygg-Hansa gör avdrag enligt 1.9.: Enligt 8 kap 12 §
försäkringsavtalslagen (2005:104), är försäkringsbolaget fritt från ansvar när en
säkerhetsföreskrift inte följts om inte åsidosättandet kan antas saknat betydelse för skadan.
Kan den försäkrade göra antagligt att skadan delvis skulle ha inträffat oavsett om
säkerhetsföreskriften följts lämnas ersättning i denna del. […]För de särskilda säkerhetsföreskrifterna gäller huvudregeln om inte annat föreskrifter framgår under respektive
säkerhetsföreskrift. Enligt Trygg-Hansas villkor utgör skyddskraven vid inbrott en särskild
säkerhetsföreskrift och således kommer fullt avdrag även att ske här.
I både exempel I och II kommer således samtliga bolag att hantera den olika graden av
vårdslöshet likadant. Ingen åtskillnad görs mellan en tillfällig försummelse, exempel I, eller
en varaktig sådan, exempel II.
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16 § 1 st. anger att försäkringsbolaget har en skyldighet att meddela försäkringstagaren eller
annan som kan ha rätt att begära ersättning, om bolaget får kännedom om ett förhållande som
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kan begränsa försäkringsersättningen, en så kallad reklamationsplikt. Nyheten i FAL består av
att reklamationsplikten har utvidgats till fler situationer.
Ett meddelande från försäkringsbolaget om ansvarsbegränsning, en reklamation, syftar till att
tillgodose den lojalitetsplikt som präglar försäkringsavtalet och att det ska råda klarhet mellan
avtalskontrahenterna om vad försäkringen omfattar.170 16 § 1 st. hänvisar till den tvingande
bestämmelsen i 4 kap. 10 §. Den senare bestämmelsen stadgar att ett skriftligt meddelande ska
skickas utan oskäligt dröjsmål till de som kan ha rätt till ersättning.171 Med ”kännedom” bör
det räcka med att någon av bolaget anställd får kännedom om förhållandet som kan medföra
ansvarsbegränsning. Blott en misstanke härom räcker inte.172 Bolaget kan till exempel vid en
besiktning upptäcka att en säkerhetsanordning saknas. Bestämmelsen tar sikte på förhållanden
som råder innan ett försäkringsfall inträffar. Om inte bolaget vidtar underrättelse förlorar det
sin rätt till ansvarsbegränsning vid ett försäkringsfall när brott mot upplysningsplikt,
försummelse av att anmäla riskökning, framkallande av försäkringsfall och när brott mot
säkerhetsföreskrifter förekommit. Dock får försäkringstagaren eller den försäkrade inte ha
förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder.173 Försäkringsbolaget har fått en utökad
reklamationsskyldighet eftersom skyldigheten i 1927 års lag enbart förelåg vid brott mot
upplysningsplikten, 8 § GFAL, och vid riskökning, 48 § GFAL.
Regeln har emellertid vissa oklarheter. Lagtextens uttalade att försäkringsbolaget har en
reklamationsplikt vid kännedom om ett förhållande som kan föranleda försäkringsfall, kan
verka motsägelsefullt. Den försäkringsrättsliga termen ”försäkringsfall” innebär ju att en viss
händelse täcks av försäkringen. Om försäkringsbolaget får kännedom om en sådan händelse
som helt kan utesluta ansvar, blir det ju heller aldrig fråga om försäkringsfall eftersom
händelsen ändå aldrig skulle ha ersätts.174
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LF V 065:10 Y.15. första stycket: För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i
försäkringsavtalslagen.

If AA 800:2 2.5.3.: Om If får kännedom om ett förhållande som vid skada kan leda till
ansvarsbegränsning i fråga om
– upplysningsplikt och riskökning
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Prop. s. 216.
Någon undersökningsplikt för bolaget avseende möjliga ersättningsberättigade föreligger inte.
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Prop. s. 184.
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– skyldighet att inte framkalla skada
– iakttagande av säkerhetsföreskrifter
ska If snarast, om If avser att göra ansvarsbegränsningen gällande, skriftligen underrätta den
försäkrade om förhållandet.
Trygg-Hansa Allmänna Avtalsbestämmelser, 1.14. första stycket: För försäkringen gäller i
övrigt tillämplig svensk lag om försäkringsavtal.
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Av de tre bolagen är det enbart If som upplyser om reklamationsplikten i sina villkor. Varken
LF eller Trygg-Hansa har i sina avtal infört ett villkor som upplyser om skyldigheten att
reklamera.

Förvisso

nämner

Trygg-Hansa

under

upplysningsplikten,175

till

vilken

anmälningsplikten vid en riskökning också hänvisar, att ett brott mot upplysningsplikten inte
föreligger om bolaget insett eller bort inse att uppgiften var oriktig eller ofullständig.
Reklamationsplikten tar dock sikte på att försäkringsbolaget utan dröjsmål ska skicka ett
meddelande till försäkringstagaren om en eventuell begränsning. Trygg-Hansas villkor
upplyser inte om det kravet. LF och Trygg-Hansa har i sina villkor en allmän hänvisning till
FAL. Det är det närmsta i mitt tycke som bolagen kommer till reklamationsplikten och är inte
tillräckligt. Förvisso finns det ingen tvingande reglering i FAL som stadgar att ett
försäkringsbolag i sina villkor måste ange att en reklamationsplikt finns. Ingenting pekar på
att bolagen inte i sin praxis skulle kunna tillämpa reklamationsplikten på ett sådant sätt som
lagen föreskriver. Själva reklamationsplikten syftar dock till som ovan kunde läsas, att
uppfylla den lojalitetsplikt som präglar avtalsparternas relation. Det finns ingen myndighet
längre som granskar bolagens villkor och dessas efterlevnad. Avtalen ska istället garantera
parternas jämvikt i relationen. Om försäkringstagaren inte har kännedom om den tvingande
bestämmelsen om reklamationsplikt saknar försäkringstagaren också bedömningsförmåga av
huruvida försäkringsbolaget uppfyller den. En allmän hänvisning till FAL:s bestämmelser är
inte tillräckligt. Kanske prövas aldrig en tvist i domstol eftersom försäkringstagaren inte har
kännedom om att bolaget inte uppfyllt en skyldighet som föreligger enligt lag. Om
försäkringsbolag istället gör som If och tydligt skriver ut skyldigheten att reklamera i sitt
villkor, kan inga oklarheter anses råda.
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Bestämmelsen 16 § 2 st. innebär en del nyheter i förhållande till 1927 års lag. Bestämmelsen
syftar till att förebygga villkor som formellt är skrivna som undantagsbestämmelser för vissa
risker, men som i själva verket tar sikte på förhållanden som normalt regleras genom att
föreskriva ett bestämt handlingssätt för den försäkrade.176 Bestämmelsen tar särskilt sikte på
att förhindra bolag att försöka kringgå den tvingande 12 §, men 16 § 2 st. är även tillämpligt
på 9-11 §§. Om en omfattningsbestämmelse hade kunnat formuleras som en
säkerhetsföreskrift blir 16 § 2 st. tillämpligt. En omfattningsbestämmelse får således finnas i
villkoren under förutsättningen att det inte ställer krav på den försäkrades handlingssätt.177
Som tidigare nämnts utgör omfattningsbestämmelser ramen för själva försäkringsavtalet.
Genom dessa positivt eller negativt utformade omfattningsbestämmelser kan bolaget begränsa
sin risk. Eftersom försäkringsbolagen har en fri produktutformning är bolagen fria att
bestämma vilka risker de vill försäkra. Ett omfattningsvillkor avser normalt sett att utesluta
vissa risker som på förhand är känt av bolaget eller om den försäkrade framkallat ett
försäkringsfall.178 Ett exempel är ett fall från Villkorsnämnden Nr. 19/1996 där fråga var om
ett fel tillfälligt begåtts. Den försäkrade målade ett däck på en pråm med sprutfärg. Vinden
vände under dagen vilket orsakade att ett tjugotal bilar, vilka stod på en närbelägen parkering,
blev nedstänkta av färgpartiklar. Försäkringsbolaget fick rätt av Villkorsnämnden om att
ansvarsförsäkringen inte kunde göras gällande. Enligt en punkt om miljöansvar omfattade inte
försäkringen skada som bestod i eller var en följd av en luftförorening så till vida skadan inte
berott på tillfälligt fel.
Vid bedömningen huruvida ett villkor kan utformas som en omfattningsbestämmelse är det av
betydelse om utformningen beror på försäkringstekniska överväganden och på försäkringens
art. Om villkoret fyller en viktig riskbegränsande funktion bör det godtas.179 Om omfattningsbestämmelsen således är av grundläggande förutsättning för att försäkring över huvud taget
kan meddelas, kan den accepteras. Den här av Ullman benämnda cykellåsprincipen innebär
att försäkringstagaren genom en viss säkerhetsanordning har kvalificerat sig till att kunna
teckna försäkring.180 Om en viss anordning saknas kan inte heller föreskrifter om bestämt
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handlingssätt avseende anordningen meddelas. Ett exempel är att en företagare för att kunna
teckna försäkring måste installera ett inbrottslarm i den försäkrade lokalen. Därefter följer
säkerhetsföreskrifter om att han måste slå på larmet, se till att det fungerar och så vidare. Men
om larmet saknas redan från början saknar ju säkerhetsföreskrifterna någonting att relatera till.
På detta sätt blir larmet av grundläggande betydelse för att kunna meddela försäkring. Likaså
som ett villkor föreskriver att vissa anordningar måste finnas installerade eller föreskriver ett
bestämt handlingssätt eller kvalifikationer för försäkringsskydd, kan även ett omfattningsvillkor godtas som undantar ansvar vid varaktig försummelse av skötseln av en säkerhetsanordning. Om inbrottslarmet till exempel aldrig slås på kommer ju säkerhetsanordningen
aldrig att uppfylla sin funktion. Här kan flera olika biförpliktelser bli tillämpliga på grund av
den försäkrades eller de med den försäkrade identifierades handlingssätt; anmälningsplikt av
en subjektiv riskökning, ett vårdslöst framkallande av försäkringsfall eller ett brott mot
säkerhetsföreskrifter. Likaså kan den varaktiga underlåtenheten att slå på larmet jämföras med
försummelse att installera anordningen. Om anordningen faktiskt aldrig används kan det likställas med att den aldrig har blivit installerad. I jämförelse med cykellåsprincipen är det som
om en cykel förvisso har ett lås men saknar nyckel.181
Biförpliktelserna överlappar som sagt ofta varandra och därför är det relativt enkelt för ett
bolag att vid skaderegleringen peka på ett omfattningsvillkor istället för att utreda huruvida en
säkerhetsföreskrift åtföljts. Om dock en uttrycklig säkerhetsföreskrift är det enda villkor som
en viss överträdelse går att tillämpa mot, går det inte att komma förbi den tvingande
regleringen i 12 §.182 Men under förutsättning att det finns flera olika villkor som kan komma
att tillämpas, är det betydligt enklare att i villkoren ha ett generellt hållet krav på att visa
tillräckligt hög omsorg än att visa på att den försäkrade varit oaktsam med
säkerhetsföreskrifter. Det är också enklare för bolaget avseende bevisbördan vad gäller
omfattningsbestämmelser. Bevisbördan är nämligen omkastad vid ett tillämpande av
omfattningsbestämmelser. Det är den försäkrade som ska visa att ett försäkringsfall ägt rum så
till vida villkoren inte uttryckligen undantar händelsen. Om villkoren uttryckligen utesluter
ansvar vid visst förhållande är det fråga om en negativ omfattningsbestämmelse för vilket
bevisbördan tillfaller bolaget.183 Om bolaget kan åberopa ett undantag blir det inte fråga om en
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försäkrade tagit en sådan varaktig risk att personen inte ens kvalificerar sig till att kunna teckna försäkring.
(Bengtsson Bertil m.fl., a.a., s. 256).
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kausalitetsbedömning mellan skadan och en försummelse av den försäkrade. Tillämpning av
omfattningsbestämmelser innebär ju att ett försäkringsfall över huvud taget inte ägt rum.
Ett ytterligare problem för den försäkrade med omfattningsbestämmelser är reglerna om
identifikation. Identifikationsregeln gör det som sagt möjligt att identifiera flera anställda och
medarbetare med den försäkrade. Vid säkerhetsföreskrift är en sådan identifikation inte möjlig
att utvidga med mer än vad den tvingande bestämmelsen medger i 12 §. Därtill kommer att
just för företagsförsäkring redan ringa oaktsamhet kan utesluta ansvar. Om ett företag har
stränga säkerhetsföreskrifter för att förhindra brand, men en anställd väljer att inte följa dem,
om än med ringa oaktsamhet (på ett sådant sätt att tillsynsplikten ändå får anses vara
uppfylld), kan en omfattnings- eller en framkallandebestämmelse leda till att försäkringsersättning avdrages med 100 procent. Ett åberopande av 36 § AvtL för försäkringstagaren
borde inte heller bli tillämpligt eftersom oskäligheten inte ligger i själva villkoret, utan på
vilket sätt det åberopas.184
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LF V 065:10 13.1.: Försäkringen gäller för skada genom stöld eller skadegörelse förövad av
person som tagit sig in i inbrottsskyddad lokal genom inbrott* […]
Z. *Med inbrott förstås att någon olovligen med våld brutit sig in i lokal eller med dyrk tagit
sig in i lokal.
If K 708:12 5.C.1.1.: Ersättning betalas för skada genom stöld och skadegörelse som begås
av någon som olovligen med våld bryter sig in i eller med dyrk tar sig in i försäkringslokal.
[…]
Trygg-Hansa Basvillkor 1.7.3.1.: Försäkringen gäller för skada genom stöld och
skadegörelse i samband med inbrott då någon olovligen med våld brutit sig in i
försäkringslokal som uppfyller för försäkringen gällande krav på inbrottsskydd […]
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Samtliga bolag har en omfattningsbestämmelse avseende inbrott. Rekvisiten för att den
positiva omfattningsbestämmelsen ska bli tillämplig är att någon ”olovligen” och ”med våld”
brutit sig in i försäkringslokal. Analys kring relationen mellan säkerhetsföreskrifter och
omfattningsbestämmelser har redan givits i avsnittet om säkerhetsföreskrifter185 och dessutom
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återfinns analys härom i bilaga I. Därför sker ingen längre analys här, utan jag redovisar ett
praktiskt exempel för att visa hur bolagens omfattningsvillkor avseende inbrott kan tillämpas.
Exempel. Höörs mekaniska verkstad stänger för dagen och som vanligt låser siste man eller
kvinna på plats lokalen. Mekanikern Arvid, lycklig över att vara på väg hem, låser
verkstadens gallergrind med ett hänglås men glömmer i sin brådska att låsa huvudentrén på
vägen ut. Följande natt tar sig två förövare in i verkstaden genom att promenera in genom
ytterdörren och enkelt klippa upp hänglåset med en bultsax. De stjäl verktyg och utrustning
för ett betydande värde. VD:n Lisbeth tar kontakt med sitt försäkringsbolag följande dag och
vill ha ersättning ur sin inbrottsförsäkring.
Fråga uppstår här om ett inbrott har ägt rum. Samtliga bolag har här en positiv
omfattningsbestämmelse. Det vill säga för att försäkringen ska omfatta händelsen måste
rekvisitet inbrott vara uppfyllt. VD:n för verkstaden påstår att inbrott har ägt rum på grund av
det uppklippta hänglåset. Utan våld mot gallergrindens lås hade förövarna aldrig kunnat ta sig
in obehindrat till verkstaden. Fråga uppstår om VD:n Lisbeth har rätt i sin argumentation och
det således blir fråga om en försummelse av säkerhetsföreskrift för att inte ha låst entrédörren.
Som tidigare har visats under avsnitt om säkerhetsföreskrifter krävs det vid ett brott mot en
säkerhetsföreskrift att bolaget visar att handlingen varit kausal till skadan samt att den varit
vårdslöst orsakad av någon som kan likställas med den försäkrade.186 Som även har visats i
avsnittet sträcker sig identifikationsregeln till att omfatta de som faktiskt utövar kontroll över
att säkerhetsföreskriften efterlevs. Eftersom det ingår i Arvids arbetsuppgift att låsa dörren,
måste han också anses vara ”identifierbar” med den försäkrade. Slutsatsen blir att eftersom
samtliga rekvisit föreligger; skadan var kausal till den olåsta dörren, förövarna tog vägen
genom dörren, det var vårdslöst att glömma att låsa samt identifikation föreligger, kan bolaget
här tillämpa ett brott mot en säkerhetsföreskrift. Men bolaget måste som sagt gå omvägen att
ha bevisbördan för att rekvisiten är uppfyllda. Vid en positiv omfattningsbestämmelse ligger
bevisbördan på den försäkrade att visa att villkoret som omfattar försäkringen är uppfyllt. Alla
tre försäkringsbolagen har i sina villkor ett villkor som kräver att inbrott ska ha skett för att
bolaget ska bli ersättningsskyldiga.
Fråga uppstår således här om inbrott ägt rum. Bolagens villkor kommer alla att behandlas
tillsammans eftersom samtliga har samma omfattningsrekvisit. Förvisso har visst våld utövats
mot inbrottsskyddet, men våldet har inte varit tillräckligt för att kunna ta sig in i lokalen. För
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gallergrindens forcerande krävdes bara ett klipp med en bultsax, betydligt mer våld hade
krävts för att öppna entrédörren. Att enbart våld förekommit mot en del av inbrottsskyddet
kan inte anses vara tillräckligt för att inbrott ska anses ha ägt rum.187 Termen åsyftar sådant
våld som krävs för att kunna ta sig förbi samtliga skydd som finns för att motverka tillgrepp.
Om huvudskyddet, entrédörren, inte behövt öppnas med våld, kan heller inget inbrott i
försäkringsavtalets mening ha skett. Således kan LF, If och Trygg-Hansa tillämpa ett
omfattningsvillkor vilket innebär att inbrott inte förekommit i Höörs mekaniska verkstad och
således är heller inget försäkringsfall för handen.
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18 § 3 st. reglerar förekomsten av dubbelförsäkring och har samma bestämmelser som 6 kap.
4 §. Dubbelförsäkring innebär att samma intresse har försäkrats mot samma risk hos flera
bolag. En möjlighet är att man till exempel försäkrar täckningen av självrisken i ett annat
försäkringsbolag. Det ska inte vara möjligt att göra vinst på ett försäkringsfall, 6 kap. 4 §
2 men., den försäkrade ska alltså inte kunna få ut mer i ersättning än vad egendomens värde
motsvarar. Ett uttryckligt berikandeförbud är förvisso slopat i FAL, men själva principen
kvarstår och ligger i linje med vad som ändå får anses gälla som en allmän försäkringsrättslig
princip när inget annat har avtalats.188 Försäkringstagaren är därför skyldig att upplysa om den
har en försäkring på annat håll som täcker samma intresse.189 Den äldre lagstiftningen innehöll
delvis tvingande och mer utförliga regler än FAL avseende dubbelförsäkring, 43-44 §§
GFAL.190!
Huvudregeln enligt 1927 års lag var densamma som nuvarande reglering; ansvaret fördelades
mellan försäkringsbolagen i förhållande till ansvarsbeloppen. Det var alltså ett solidariskt
ansvar. Försäkringsbolagets ansvar skulle bedömas som om det meddelat försäkring ensamt,
41 § GFAL. Från huvudregeln kunde dock många avsteg ske genom förbehåll. Om den
försäkrade var dubbelförsäkrad och ett av försäkringsavtalen innehöll en klausul om att
ersättning i första hand skulle sökas hos annat bolag, var den försäkrade också tvungen att
göra det, 43 § 1 st. GFAL. Därmed fanns en möjlighet att skjuta över ansvaret på andra
försäkringsbolag under förutsättning att de inte hade en liknande klausul.191 Numera kan
försäkringsbolaget inte föreskriva ansvarsfrihet, om försäkringstagaren försäkrat samma
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intresse i ett annat bolag. Vart och ett av försäkringsbolagen ansvarar såsom det ensamt hade
meddelat försäkringen, det vill säga upp till det belopp det svarar för enligt försäkringsavtalet,
6 kap. 4 § 1 men.. Enligt 3 men. i samma bestämmelse ska summan av ansvarsbeloppen, om
den överstiger skadan, fördelas mellan bolagen i proportion till ansvarsbeloppen. Det vill säga
är ansvarsbeloppen lika stora för båda bolagen delas kostnaden med hälften för vart bolag.
Emellertid
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avbrottsförsäkringar.193 Försäkringsgivare som har anslutit sig till DÖ är skyldiga att tillämpa
överenskommelsens fördelningsregler.194
# 6$78..09:$

LF V 065:10 Y.12.: Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom
annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll
för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges
i försäkringsavtalslagen.
If AA 800:2 10.2.2.: Är det som omfattas av denna försäkring även försäkrat genom annan
försäkring och det finns förbehåll i den om dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för
denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i
tillämplig försäkringsavtalslag. För vissa fall av dubbelförsäkring tillämpas fördelning i
enlighet med en mellan försäkringsbolagen träffad dubbelförsäkringsöverenskommelse (DÖ).
Trygg-Hansa Allmänna Avtalsbestämmelser 1.9.: Är intresse som omfattas av denna
försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i den förbehåll vid
dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas
då mellan försäkringarna på sätt som anges i tillämplig svensk lag om försäkringsavtal.
För vissa fall av dubbelförsäkring tillämpas fördelning i enlighet med en mellan
försäkringsbolagen träffad dubbelförsäkringsöverenskommelse (DÖ).
# $5;.<*$

Eftersom bolag tidigare kunde införa klausuler om förbehåll, varvid regressrätt mellan
bolagen inte kunde göras gällande, var det vanligt att även andra bolag tillämpade samma
förbehåll.195 Samtliga tre bolag har en klausul om förbehåll i försäkringen. Om det i den andra
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försäkringen finns ett förbehåll om dubbelförsäkring gäller samma förbehåll i den egna
avtalade försäkringen. Ett sådant förbehåll förändrar egentligen inte särskilt mycket för den
försäkrade. Bestämmelsen i 18 § 3 st. är tvingande och bolagen saknar numera rätt att ha
förbehåll, 6 kap. 4 §.
För den försäkrade kan villkorens utformning ge upphov till svårigheter vid en reglering av ett
försäkringsfall. Den försäkrade har rätt att begära ersättning från valfritt bolag som vederbörande tecknat försäkring hos. Därefter blir ansvarsfördelningen en fråga mellan bolagen att
reglera. Eftersom förbehåll numera är borttaget som möjlighet måste man dra slutsatsen att
bestämmelsen om dubbelförsäkring för ingetdera av bolagen är anpassat till den nya
lagstiftningen. Konsekvensen av nuvarande försäkringsvillkor är att dessa försämrar dels den
försäkrades kännedom om sina rättigheter, dels skadereglerarens arbete. Både försäkrad och
skadereglerare kan sannolikt tänkas utgå ifrån att gällande villkor följer tvingande
lagstiftning. En risk för rättsförlust finns således. Slutsatsen är att villkoren inte i sig bryter
mot FAL. Det är ju i den faktiska tillämpningen, huruvida den försäkrade blir hänvisad till
annat bolag vid begärd försäkringsersättning, som en eventuell lagöverträdelse visar sig. Jag
är dock av uppfattningen att risken för en sådan överträdelse är större om villkoren mer
förhåller sig till den äldre lagstiftningen än till den nyinförda. Hur bolagen internt hanterat
informationen till handläggare är en fråga som inte omfattas av den här uppsatsen. Det borde
emellertid inte vara alltför långtsökt att tänka sig att bolagen inte uppmärksammat den
försäkrades nya rätt, eftersom villkoren genom förbehållsklausulen mer förhåller sig till äldre
rätt än till nuvarande 18 § 3 st. och 6 kap. 4 §.
!
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Här följer några avslutande ord som delvis är en repetition av vad som ovan skrivits i
analysen, men som förhoppningsvis också ska knyta samman de slutsatser som löpande har
följt i analysen i vart avsnitt. Sist följer min uppfattning om hur försäkringsbolagen bör
utforma sina villkor samt konsekvenser när villkoren inte beaktar FAL.
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Vad är det sammantagna resultatet för huruvida försäkringsbolagens villkor är anpassade till
FAL:s

tvingande

respektive

dispositiva

lagbestämmelser

samt

FAL:s

krav

på

informationsplikt? Bilden är blandad där vissa bolag har kommit längre än andra vad gäller
FAL-anpassningen. Beträffande informationsplikten, vilken behandlades allra först av
nyheterna i lagen, är det anmärkningsvärt att inget av de tre bolagen har anpassat sin
information till samtliga krav som lagens ställer upp i de fall informationen ska lämnas. Det
finns särskilt stora brister i informationen kring viktiga begränsningar i försäkringen samt
kring försäkringstagarens anmälningsplikt vid en riskökning. Informationsplikten är enbart en
skyldighet i vissa fall, men i de fallen beaktar bolagen inte FAL:s bestämmelser. Den enda
påföljden som kan drabba försäkringsbolagen för ett lagbrott är dock marknadsrättsliga
åtgärder. Lagstiftaren har infört en dispositiv bestämmelse om att försäkringstagaren har rätt
att säga upp försäkringen att gälla i förtid om till exempel försäkringsbolaget bryter mot
villkoren eller mot försäkringsavtalslagen. Inget av bolagen har dock valt att tillämpa villkor
som innebär att bolagets brott mot lagen skulle medföra uppsägningsrätt.

Således är

informationsplikten tämligen verkningslös för den enskilde försäkringstagaren.
Vad gäller uppsägningsrätten för försäkringsbolagen, har denna bestämmelse inskränkts för
bolagen. En uppsägningsrätt föreligger om förhållandet är av väsentlig betydelse. LF har som
enda bolag inte anpassat sina villkor till det nyinförda väsentlighetskravet. Följden är att
bolaget enligt sina villkors lydelse bryter mot tvingande bestämmelser. Om försäkringstagaren
inte har kännedom om FAL finns risk för rättsförlust. Vidare saknar LF:s uppsägningsvillkor
information om att fjorton dagars uppsägningstid finns som formkrav enligt lagen. Detta är
ingenting som LF måste informera om, men för att bäst tillgodose den lojalitetsplikt som bör
föreligga mellan avtalsparterna skulle jag gärna se att LF föreskrev fjortondagarsfristen i sitt
villkor. Konsekvensen kan annars bli att försäkringstagaren saknar kännedom om bolagets
skyldighet.
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Beträffande upplysningsplikten bryter LF mot 2005 års tvingande lagstiftning. Den spontana
upplysningsplikten omfattar numera förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen, vilket också medför att försäkringsbolagen har fått en svårare bevisbörda
beträffande upplysningsplikten. LF har kvar 1927 års lags ondtrosrekvisit ”insett eller bort
inse” vad gäller den spontana upplysningsplikten. Konsekvensen kan bli att försäkringstagaren bedöms hårdare än vad den tvingande regleringen medger. Om varken skaderegleraren eller försäkringstagaren har kunskap om FAL, utan förlitar sig på villkoren finns
risk för rättsförlust.
Vid anmälan om riskökning har två av bolagen anpassat sina villkor till FAL:s tvingande
bestämmelser. Nyheten i FAL är som bekant att det är försäkringstagaren som ska anmäla den
objektiva riskökningen samt beviskravet har skärpts för bolagen till att omfatta vad
försäkringsbolaget ”bort inse”. Vad gäller beviskravet beaktar If:s och Trygg-Hansas villkor
lagtexten. Däremot reglerar inte LF:s villkor ondtrosrekvisitet. Detta är anmärkningsvärt
eftersom det, inte minst vid en lagändring, finns stor anledning att förtydliga alla skyldigheter
som föreligger mellan parterna. Det föreligger naturligtvis en risk för rättsförlust om både
försäkringstagare och skadereglerare enbart förlitar sig på villkoren. Beträffande riskökning
kan vidare anmärkas att enbart ett av bolagen, Trygg-Hansa, informerar om att
försäkringstagaren är skyldig att anmäla en riskökning såsom informationsplikten fordrar.
Dock lämnar Trygg-Hansa ingen information avseende påföljd för försummelse mot
biförpliktelsen, vilket informationsplikten även kräver.
Inget av bolagen har vid framkallanderegeln valt att föreskriva att redan ringa oaktsamhet kan
vara ansvarsuteslutande. Snarare tvärtom är ett av bolagen mycket generöst gentemot den
försäkrade, nämligen LF. Bolaget föreskriver inte ens i sina villkor att ett medvetet risktagande kan likställas med grov vårdslöshet, vilket är en nyhet i 2005 års lagstiftning. LF föreskriver heller inte att framkallanderegeln är tillämplig när den försäkrade förvärrat följderna
av skadan. Slutligen saknar LF en moralklausul avseende arbetsledningens onda tro vid
egendomsförsäkringen. LF kan således enbart åberopa framkallanderegeln vid grov vårdslöshet eller när den försäkrade till någon del handlat med uppsåt.196 Detta är väl generöst
gentemot den försäkrade och på bekostnad av försäkringskollektivet. Det kan inte heller sägas
uppfylla den dispositiva framkallanderegelns syfte, vilken ska fånga upp skador, vilka inte har
en direkt motsvarighet i säkerhetsföreskrifter och inte heller omfattas av omfattnings!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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bestämmelser, men som ändock får bedömas som vårdslöst orsakade och icke skyddsvärda.
Konsekvensen blir att vissa vårdslöst handlande försäkrade utfår ersättning trots att de
medvetet tagit en risk. Detta måste även anses motverka det preventiva syftet med regeln.
11 § är dispositiv, LF bryter därför inte här mot FAL, men uppsatsens syfte är att även
fastställa om bolagen beaktar de dispositiva bestämmelsernas syfte och lagstiftarens intention,
vilket följaktligen inte LF:s framkallanderegel kan anses göra.
Samtliga bolag har placerat sina skyddskrav vid inbrottsförsäkring som säkerhetsföreskrifter.
Det verkar som om försäkringsbolagen tagit det säkra före det osäkra och gjort om väldigt
många villkor till säkerhetsföreskrifter, även de som borde kunna utgöra omfattningsbestämmelser. Konsekvensen av detta är förmodligen en ineffektiv skadereglering samt att
avdragen vid särskilt viktiga säkerhetsföreskrifter har ökat till 100 %. FAL ställer upp förbud
mot omfattningsvillkor som egentligen skulle kunna utformas som en säkerhetsföreskrift.
Men detta innebär inte att väsentliga riskaspekter inte längre får utformas som
omfattningsbestämmelser. Villkor beträffande ansvarsfrihet är godtagbara när det gäller en
grundläggande förutsättning för att meddela försäkring. När en försäkrad varaktigt försummat
en säkerhetsföreskrift, antingen genom till exempel utebliven installation eller att varaktigt
inte följa anvisningarna, bör detta enligt min mening hanteras som en omfattningsbestämmelse, vilket alltså då utesluter försäkringsfall. Med nuvarande villkor behandlas den
försäkrade, vilken varaktigt försummat en säkerhetsföreskrift och som således inte förtjänar
försäkringens skydd, likadant som den försäkrade som tillfälligt glömmer att följa en
säkerhetsföreskrift. Mer rättvist för försäkringskollektivet och den enskilt försäkrade vore att
den varaktigt försumliga utesluts från försäkringens skydd genom en omfattningsbestämmelse
och den tillfälligt tankspridda får ett avdrag från ersättningen med 20-30 %. Detta borde vara
en fördel både för de försäkrade och för försäkringsbolaget. Detta förhållningssätt borde också
stämma mer överens med motiven till FAL:s bestämmelse om säkerhetsföreskrifter, vilket
uttalar att en skälighetsbedömning av den försäkrade ska ske. Att samtliga vårdslösa vid en
viktig säkerhetsföreskrift får ett avdrag om 100 % av ersättningen kan inte sägas vara en
skälighetsbedömning som tar hänsyn till den försäkrades grad av vårdslöshet. Slutsatsen är att
inget av bolagen beaktar lagstiftarens syfte avseende vissa säkerhetsföreskrifter och
omfattningsbestämmelser som granskats i uppsatsen.
Med 2005 års lag har reklamationsplikten för försäkringsbolagen utökats. Enbart If upplyser
om reklamationsplikten i sina villkor. Det finns förvisso ingen tvingande reglering i FAL som
stadgar att ett försäkringsbolag i sina villkor måste ange att en reklamationsplikt finns. Det
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skulle kunna vara så att LF och Trygg-Hansa i sin praxis gör en reklamation till sina
försäkringstagare. Däremot syftar själva reklamationsplikten till att uppfylla den lojalitetsplikt
som präglar avtalsparternas relation. Avtalen ska garantera parternas jämvikt i relationen. Om
försäkringstagaren saknar kännedom om den tvingande bestämmelsen i FAL saknar
densamme också bedömningsförmåga av huruvida försäkringsbolaget uppfyller den. Om
försäkringsbolag istället gör som If och tydligt skriver ut skyldigheten att reklamera i sitt
villkor, kan inga oklarheter anses råda. Konsekvensen är annars en möjlig rättsförlust.
Möjligheten för försäkringsbolag att genom en förbehållsklausul skjuta över ansvaret på ett
annat försäkringsbolag när en försäkrad är dubbelförsäkrad, har tagits bort i 2005 års lag.
Samtliga tre bolag har emellertid en klausul om förbehåll i sina försäkringsvillkor.
Bestämmelserna om dubbelförsäkring är tvingande och således är bolagens villkorstext inte
anpassad till FAL:s regleringar. Men även om bolagen här inte har rätt att göra ett förbehåll
om att den försäkrade måste vända sig till ett annat bolag där samma intresse är försäkrat, kan
nuvarande försäkringsvillkors utformning ge upphov till svårigheter vid skaderegleringen.
Om skaderegleraren och den försäkrade utgår ifrån att gällande villkor beaktar tvingande
bestämmelser, finns risk att villkoret tillämpas i strid mot FAL.
Sammanfattningsvis är det på flera punkter bristande anpassning av granskade
försäkringsvillkor till FAL. Detta gäller särskilt avseende informationsplikten, men också
avseende de dispositiva bestämmelsernas syfte och motiv och dessvärre även avseende
tvingande bestämmelser. If och Trygg-Hansa har i de flesta villkor som visats i uppsatsen, en
nära inpå ordagrann lydelse som lagtexten. I vissa fall har de dock bytt ut något rekvisit eller
valt att inte ha med en bestämmelse. Det är i dessa fall som fråga uppstår om
överensstämmelse mellan villkor och lagtext föreligger. LF har i sin tur mycket villkorstext
som stämmer mer överens med 1927 års lagtext än nuvarande, vilket givetvis också resulterar
i att bolagets villkor visas på flera punkter inte vara anpassade till FAL.
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Efter analys av huruvida försäkringsvillkoren beaktar FAL kan frågan uppstå hur bolagen bäst
bör utforma sina villkor. Är det en fördel att mer eller mindre kopiera in lagtext i villkoren
eller bör bolagen omformulera lagtextens krav innan de uppställs som villkor? Det finns inget
givet svar på frågan, men jag önskar i vart fall att förtydliga för- och nackdelar med respektive
villkorsutformning. Låt mig först framhålla bolagens villkor beträffande riskökning, vilka
visar hur olika bolagen kan utforma villkoren. Riskökning behandlas i två olika
lagbestämmelser i FAL, nämligen 9-10 §§. Alla tre försäkringsbolagen har valt olika
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utformning av villkoren, men deras innebörd är densamma avseende anmälningsplikten. LF
gör ingen åtskillnad mellan subjektiv och objektiv riskökning, If har väldigt mycket
information i sina två villkor, medan Trygg-Hansa har ordagrann villkorslydelse som
lagtexten i 10 §.197 Villkorsutformning bör enligt min uppfattning ske utifrån vad som bäst
tillgodoser försäkringstagarens förståelse för vad försäkringen omfattar och vilka förpliktelser
som åvilar vederbörande eller försäkrade. Detta eftersom försäkringsavtalet syftar i stor del
till att förebygga och begränsa skador. Det är då väsentligt att den försäkrade förstår vad som
förväntas av denne och detta kan enbart vara till fördel för båda avtalsparterna. Å ena sidan
förenklar inte försäkringsbolaget för försäkringstagaren eller den försäkrade att förstå deras
förpliktelser genom att enbart återge lagtext i villkoren. Å andra sidan riskerar bolagen att vid
en omskrivning av lagtexten att tolka fel.
Är det bättre att bolagen tolkar lagtext och förenklar villkoren, än att de helt enkelt kopierar
lagtexten? Undviker man dock inte i högre grad risk för rättsförlust genom en direkt
återgivning av lagtext i villkoren? Mitt svar på frågorna är att om bolagen har tolkat lagtext
fel i sin villkorsutformning är naturligtvis en lagtextkopia att föredra. Fördelen med att
implementera lagtext är att det vid osäkerhet av vad en tvingande bestämmelse faktiskt
reglerar, lämnas fältet öppet för en tolkning. Detta är positivt i bemärkelsen att
försäkringsbolaget inte låser sig vid en viss tolkning av villkoren. När det senare i en rättstvist
stakas ut vad lagtexten faktiskt betyder, behöver inte heller försäkringsvillkor ändras.
Nackdelen är emellertid att försäkringsvillkoren inte blir mer specifika än lagtexten. När
lagtexten är svårtillgänglig för den med bristande kunskaper om FAL (och möjligtvis även för
den insatta) är det enligt min åsikt bättre att göra en självständig tolkning av vad lagtexten
faktiskt innebär och förenkla dess reglering i ett lättillgängligt språk i villkoren. På detta sätt
tvingas kanske bolaget till ett antal revideringar av sina villkor till följd av att rättsläget
förtydligas genom praxis, men i slutändan borde detta ändå vara att föredra för
försäkringstagare och försäkrade som ska försöka sätta sig in i vad försäkringen omfattar och
undantar. LF:s valda lösning vid riskökning kan således vara att föredra eftersom den är
mycket tydlig för försäkringstagaren. Alla förändringar i de förhållanden som ligger till grund
för försäkringen och som ökar risken för skada, ska anmälas av försäkringstagaren. Lagtexten
är mer diffus och talar om subjektiv och objektiv riskökning.198 Det som bör förtydligas i
villkoret är vad själva lagbestämmelsen syftar till att reglera. Därför räcker det som ovan
nämnts, att LF enbart förtydligar att all riskökning ska anmälas. Den subjektiva riskökningen
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är många gånger mycket lik ett framkallande av försäkringsfall eller ett brott mot en
säkerhetsföreskrift. Lagstiftaren ansåg dock att det precis som i GFAL skulle preciseras att det
fanns två typer av riskökningar; den subjektiva och den objektiva.199 För försäkringstagaren
spelar detta dock mindre roll. Vad som är viktigt att förtydliga i villkoren är vilken skyldighet
som försäkringstagaren eller den försäkrade har och vilken påföljd som följer vid ett brott mot
en förpliktelse. Nackdelen med att tolka lagtexten och översätta den i villkorstext, är
naturligtvis att bolagen kan tolka fel och viktiga regleringar utelämnas från villkoren, vilket i
sin tur kan leda till rättsförlust eller felaktig skadereglering.
Rättsförlust är ett allvarligt problem som kan motverkas genom att bolagen har tydliga
anvisningar till skadereglerarna och andra anställda inom bolaget, om vilka tvingande
lagbestämmelser de har att följa vid tillämpning av villkor. I analysen har det visats att ett
bolag förvisso inte i villkoret måste upplysa om en förpliktelse som försäkringsbolaget har,
utan en eventuell rättsförlust först visar sig vid tillämpningen av en viss lagbestämmelse.
Exempel härpå är reklamationsplikten och fjortondagarsfristen vid försäkringsbolagets
uppsägningsrätt av avtalet. Vilket också har visats i analysen är att det i villkoren ändå borde
finnas upplysning av bolagets skyldigheter, eftersom den försäkrades möjlighet att kontrollera
att försäkringsbolaget gör rätt annars försämras. Om anvisningar på något sätt inte är
tillräckliga till ansvarig på försäkringsbolaget om vilka skyldigheter bolaget har, och inte
heller försäkringstagaren eller den försäkrade har närmre kunskaper om tvingande regler i
FAL, riskerar den försäkrade bli felaktigt bedömd vid till exempel skaderegleringen. FAL
som lagtext har en komplicerad uppbyggnad och mycket av företagsförsäkringens
bestämmelser hänvisar till andra lagparagrafer, ofta konsumentförsäkringsbestämmelser. Det
kan således vara svårt att sätta sig in i vilka regler som faktiskt gäller, därtill kommer att
försäkringsrätt som ämne har specifika försäkringstekniska principer som är vägledande. Den
branschgemensamma Villkorsnämnden har länge prövat försäkringstvister och dess beslut har
stått som vägledande. Eftersom den har varit branschgemensam har den också på så vis verkat
för att bolagen tillämpar sina villkor på ett liknande sätt. Konsekvensen av att Villkorsnämnden upphörde vid årsskiftet 2000/2001 är att försäkringsbolagen nu enbart har egna
nämnder som kan pröva beslut. Naturligtvis kvarstår en möjlighet att pröva en tvist i domstol.
Men att Villkorsnämnden har upphört med sin verksamhet kan innebära att bolagen i allt
högre grad kommer att bedöma ersättningsfrågor och tolkning av villkor på olika sätt, kanske
även avseende tvister som regleras av tvingande lagstiftning. Detta kan inte vara annat än till
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nackdel för försäkringstagaren och den försäkrade enligt min åsikt, eftersom en bedömning av
försäkringsersättning inte bör vara avhängigt vilket bolag man tecknat försäkring i, när
villkoren regleras av tvingande lagstiftning. Huruvida bolagens respektive nämnder bedömer
likartade tvister olika ingår inte i uppsatsens ämne, men jag vill ändå peka på att en sådan
rättsförlust skulle kunna vara möjlig. Eftersom bolagen inte heller utformar villkoren i
gemensam regi; sista gemensamma utformningen skedde 1978,200 blir villkoren alltmer
avhängiga försäkringsbolagens självständiga tolkning.
Avslutningsvis vill jag framhålla att mitt syfte med uppsatsen inte har varit att peka ut vissa
bolag som bättre eller sämre vad gäller villkoren. Samtliga bolag har brister vad gäller
överensstämmelsen. Risken för rättsförlust är möjlig vid tillämpningen av flera villkor, under
förutsättning att skadereglerare och försäkrad inte är bekant med FAL:s bestämmelser. Vid
utformningen av villkoren behöver det inte vara till fördel att ha nästintill identisk ordalydelse
som lagtexten. Detta på grund av att FAL är relativt svårtillgänglig och vid vissa
bestämmelser kan bolagen med fördel förenkla villkorsutformningen genom att ta fasta på vad
själva lagbestämmelsen verkligen syftar till.
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Jag vill anföra ett exempel som förhoppningsvis ska visa bolagens olika villkor och
sambandet mellan olika biförpliktelser vid samma försäkringsfall. Det är Höörs mekaniska
verkstad som återigen råkat ut för en skada och liksom tidigare visas skillnader genom olika
exempel med något avvikande förhållanden.
Exempel I. Höörs mekaniska verkstad har frusna vattenledningar och åtgärdar problemet
genom att anställde Arvid, på uppdrag av platschefen Håkan, tinar upp dem med hjälp av en
blåslampa. Verkstaden fattar eld vid upptiningen. Verkstaden har en branddörr som
automatiskt ska stängas vid en brand. Stängningen förhindras dock av ett gäng lastpallar som
står uppradade bredvid dörren och blockerar en stängning, vilket avsevärt förvärrar brandens
omfattning. Lastpallarna har stått så sedan två månader tillbaka.
Exempel II. Höörs mekaniska verkstad har frusna vattenledningar och åtgärdar problemet
genom att anställde Arvid, på uppdrag av platschefen Håkan, tinar upp dem med hjälp av en
blåslampa. Verkstaden fattar eld vid upptiningen. Tidigare på dagen har verkstaden fått in en
leverans. Lastpallarna står uppradade bredvid en branddörr som vid tillfället för avlastningen
var uppställd. Arvid gav anvisningar om vart pallarna skulle ställas. Pallarna blockerar branddörren från att stängas vid branden, vilket avsevärt förvärrar brandens omfattning. Ingen i
arbetsledningen har sett att dörren var blockerad.
Vad försäkringsbolaget nu måste fastställa är om några tillämpliga undantag finns på skadan
eller om händelsen täcks av försäkringen. Om en varaktig försummelse av en säkerhetsföreskrift föreligger, såsom det gör i exempel I, finns möjlighet till att istället åberopa en
omfattningsbestämmelse om en sådan finns i villkoren. Om ingen omfattningsbestämmelse är
tillämplig måste det fastställas om ett brott mot en biförpliktelse föreligger, och om flera kan
bli tillämpliga måste bolaget välja vilket det ska åberopa. Valet har betydelse för ersättningen
som exempelvis genom framkallanderegeln helt utesluts och genom brott mot
säkerhetsföreskrift skrivs ned.
Branden som orsakats genom upptining av vattenledningar har redan tidigare berörts under
avsnittet om framkallanderegeln.201 Handhavandet med elden kan anses som vårdslöst, dock
inte som grovt vårdslöst vilket uteslöt LF:s möjlighet till att åberopa framkallanderegeln. Här
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återfinns dock ytterligare en omständighet, nämligen säkerhetsföreskrifter angående
branddörr.
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LF skulle ha följande möjligheter vid reglering av skadan. Som visats tidigare täcker
brandförsäkringen löskommen eld genom användande av blåslampa.202 Först måste LF ta
ställning till om det finns ett undantag som är tillämpligt. I exempel I hade det varit möjligt att
åberopa ett omfattningsvillkor eftersom det här rör sig om en varaktig försummelse, vilket ju
då enligt lagen är godtagbart att reglera som en omfattningsbestämmelse. LF saknar dock ett
sådant villkor. LF kan heller inte åberopa framkallanderegeln eftersom användandet av
blåslampan inte bedöms som grovt vårdslöst.203 LF:s framkallanderegel, X.01., reglerar inte
till skillnad från lagbestämmelsen i 11 § situationen att den försäkrade förvärrat följderna av
en skada, vilken annars hade kunnat bli tillämplig för blockerande av branddörren. LF saknar
vidare en moralklausul avseende företagsledningens goda tro. Det innebär att även om skadan
var förutsebar för företagsledningen kan LF inte åberopa en sådan klausul, eftersom den
enbart återfinns i deras villkor C.12.8. avseende ansvarsförsäkring. Framkallanderegeln kan
alltså varken tillämpas i exempel I eller II. LF:s säkerhetsföreskrifter föreskriver att en
branddörr ska finnas. V 065:10 01.6 föreskriver: Branddörr, brandlucka och annan liknande
sektionering ska vara stängd under icke arbetstid. LF:s säkerhetsföreskrift uttalar inte
uttryckligen att branddörrens anordning ska hållas fri för stängning. Eftersom branden sker
under arbetstid måste frågan ställas om säkerhetsföreskriften kan anses omfatta förevarande
situation, eller kan slutsatsen dras e contrario att villkoret föreskriver att branddörren inte
behöver vara stängd under arbetstid? Enligt min mening kan man här söka vägledning i
Villkorsnämndens uttalande i Nr. 31/1999, vilket visar att ett brott mot en säkerhetsföreskrift
ska anses föreligga när själva syftet inte kan uppfyllas. Genom att den faktiska funktionen av
branddörren ska kunna uppfyllas måste den hållas fri. LF borde alltså kunna åberopa att ett
brott mot säkerhetsföreskrift ägt rum både i exempel I och II. Däremot bör det framhållas att
det vid en tvist som avgörs i domstol skulle kunna bedömas som att ett brott mot en säkerhetsföreskrift inte ägt rum. Genom sitt villkors formulering tar LF således en onödig risk. Om
branddörrens uppställande emellertid här får antas ha omfattats av en säkerhetsföreskrift, samt
vara kausal till skadans omfattning, blir nästa fråga om försummelse förelegat vid brottet.
Samma fråga uppkommer här. Föreskriver säkerhetsföreskriften att det är oaktsamt att ha
dörren uppställd under arbetstid? Även här bör själva syftet få vara avgörande för
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culpabedömningen. Försummelse föreligger om syftet inte uppfylls. Både i exempel I och II
får alltså försummelse av en säkerhetsföreskrift anses föreligga. Slutligen måste det fastställas
om försummelsen kan tillräknas den försäkrade, det vill säga om identifikation föreligger
enligt villkorens identifikationsbestämmelse och om denna överensstämmer med lagens
tvingande föreskrift. Enligt LF:s identifikationsregel avseende heta arbeten, Q.01.4.1,204
omfattas både arbetsledning och övriga anställda av identifikationsregeln. Den tvingande
bestämmelsen i 12 § tillåter identifikation till dem som faktiskt kan tillse att föreskrifter följs.
I exempel I råder inga tvivel om att den försäkrade kan tillräknas försummelsen. Genom att
arbetsledningen under två månaders tid underlåtit att flytta pallarna från blockeringen, har den
varit vårdslös och orsakande av skadans omfattning. I exempel II har arbetsledningen inte sett
själva blockeringen, men platsansvariga borde ha informerat anställda att blockering av
branddörren under inga omständligheter får ske. Genom att inte gå igenom säkerhetsrutiner
med anställda måste arbetsledningen anses ha brustit i sitt tillsynsansvar. Således kan även en
identifikation i exempel II anses föreligga. Påföljden blir att ett avdrag från ersättningen sker
med 20 %, dock med lägst 50 % av prisbasbeloppet, och högst 10 prisbasbelopp, Q.01.50.5.
Kausalitetsregeln innebär att avdrag inte får göras i den utsträckning skadan får anses ha
inträffat även om föreskriften iakttagits. Det förutsätter emellertid att ett sådant skadeförlopp
är möjligt att fastställa. Branddörren som hållits öppen får anses kausal till eldens omfattning
och spridning och således kan en påföljd till hela skadan ske. En alternativ biförpliktelse som
LF kan göra gällande är försummelse av anmälan av riskökning. I exempel I har
företagsledningen sett blockeringen av branddörren under två månader. Eftersom
förändringen av risken skett med den försäkrades samtycke är det fråga om en subjektiv
riskökning var presumtion för vårdslöshet föreligger. LF kan alltså i exempel I även göra
gällande att ett brott mot anmälningsplikten föreligger, vars påföljd är en proratareglering. Det
innebär att fullt avdrag från ersättningen kan ske om LF med vetskap om branddörrens
blockering inte skulle ha meddelat försäkring. I exempel II är det inte självklart att LF kan
åberopa ett brott mot anmälningsplikten. Det är oklart om lagen tillåter identifikation vid
riskökningen.205 I vart fall måste arbetsledningens onda tro medföra påföljd för försummad
anmälningsplikt. Det talar således för att om arbetsledningen inte borde ha insett att
branddörren genom att vara uppställd skulle kunna komma att bli blockerad, inte heller kan
hållas ansvariga för ett brott mot anmälningsplikten. Enligt min mening måste de ha befunnit
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sig i god tro härom. Till saken hör även att i exempel två mycket kort tid hinner förflyta
mellan den riskökande åtgärden och den inträffade skadan.
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Om Höörs mekaniska verkstad tecknat försäkring hos If gäller annorlunda villkor. Först måste
fastställas att försäkringen täcker händelsen och att inga undantag är tillämpliga. If har inte
någon omfattningsbestämmelse som kan tillämpas på förevarande fall. Däremot har If möjlighet att dels åberopa framkallanderegeln för vårdslöshet vid upptiningen med blåslampan, både
i exempel I och II, dels åberopa framkallanderegeln för att den försäkrade har förvärrat
följderna av en skada, genom blockering av branddörren. Som tidigare nämnts likställer If:s
framkallanderegel i AA 800:2 6.5.206 ett medvetet risktagande med grov vårdslöshet. Fördelen
för If, att här kunna åberopa framkallanderegeln, är att försäkringen inte gäller, det vill säga
100 % avdrag från ersättningen. En teoretisk fördel med framkallanderegeln är vidare att
identifikationsregeln kan sträcka sig längre än vid tillämpningen av en säkerhetsföreskrift. Jag
skriver här ”teoretisk fördel” eftersom If:s identifikation i framkallanderegeln faktiskt är
snävare än den vid säkerhetsföreskrifter. Det måste fastställas att identifikationsregeln i
framkallanderegeln är tillämplig i både exempel I och II. I det första exemplet råder inga
oklarheter om att identifikation föreligger. Den varaktiga försummelsen har iakttagits av
företagsledningen under två månaders tid. I det andra exemplet är det emellertid inte lika
självklart. If:s framkallanderegel i AA 800:2 6.5. anger i sista stycket: Med den försäkrade
likställs den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen.
Mekanikern Arvid kan här inte anses vara i ledande ställning. Om företagsledningen får anses
ha befunnit sig i god tro angående förvärrandet av följderna kommer försäkringen täcka
skadehändelsen, detta enligt moralklausulen i If:s nyss nämnda villkors fjärde stycke:
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att varken företagsledningen eller
arbetsledningen haft vetskap om eller borde ha haft vetskap om skaderisken. Kan
arbetsledningen genom bristande information till sina anställda avseende rutiner för lastning,
anses ha befunnit sig i ond tro? Förvisso ska arbetsledningen upplysa sina anställda om
brandsäkerhet men huruvida ett klart orsakssamband fanns att förutse mellan lastningen och
en öppen branddörr är oklart. Enligt min mening borde det inte vara ett förutsebart samband.
If borde således enligt min mening inte kunna åberopa framkallanderegeln i exempel II
eftersom identifikation inte föreligger och ledningen på företaget får anses befunnit sig i god
tro.
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Däremot skulle If både i exempel I och II kunna tillämpa ett brott mot en säkerhetsföreskrift.
If:s säkerhetsvillkor avseende branddörr föreskriver i K 708:12 8.4.3.: Branddörr, brandlucka
och annan liknande sektionering ska vara stängd eller vara uppställd med anordning som
stänger dörren, brandluckan eller sektioneringen vid rökutveckling. Villkoret behandlar alltså
uttryckligen förevarande situation i exempel I och II. Genom att blockera dörren föreligger en
försummelse av föreskriften och nästa fråga blir således identifikationsmöjligheter. Första
exemplet är oproblematiskt eftersom försummelsen skett med företagsledningens goda vilja. I
andra exemplet måste en bedömning först ske huruvida Arvid, som anställd och som anvisat
lastningen, omfattas av identifikationsregeln i villkoret 8.2. och huruvida det villkoret
överensstämmer med den tvingande identifikationsregeln i 12 §. Enligt If:s villkor omfattas
Arvid av identifikationsbestämmelsen ”Övriga anställda hos den försäkrade”. Den tvingande
12 § tillåter identifikation till dem som faktiskt kan tillse att föreskrifter följs. I exempel II har
arbetsledningen inte sett själva blockeringen, men platsansvariga borde ha informerat
anställda att blockering av branddörren under inga omständigheter får ske. Genom att inte gå
igenom säkerhetsrutiner med anställda måste arbetsledningen anses ha brustit i sitt
tillsynsansvar. Således kan en identifikation i exempel II anses föreligga. Påföljden för brott
mot säkerhetsföreskrifter regleras i If:s villkor K 708:12 8.9.2. Ett avdrag sker med 30 %,
dock lägst 20 000 kronor och högst 400 000 kronor när föreskrift om branddörr inte följts.
Avseende åberopande av en försummelse av anmälningsplikten vad avser riskökning, kan If
även tillämpa ett sådant villkor. I exempel I är det, som redan nämnts i samband med LF:s
möjligheter att tillämpa ett liknande villkor, fråga om en subjektiv riskökning där
företagsledningen samtyckt till den riskökande åtgärden. Således kan If enligt sitt villkor AA
800:2 2.5.2.1. utesluta ansvar enligt prorataregeln, vilket förmodligen skulle göra fullt avdrag
från ersättningen. I exempel II är det precis som för LF troligtvis inte möjligt att åberopa ett
sådant villkor eftersom identifikationsregeln enbart med säkerhet sträcker sig till
företagsledningens onda tro.
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Vid tecknad försäkring hos Trygg-Hansa följer en liknande bedömning som hos If. Vad gäller
omfattningsvillkor har Trygg-Hansa inget tillämpligt villkor för föreskriven situation.
Beträffande framkallanderegeln kan Trygg-Hansa åberopa framkallandregeln dels för framkallande av skadan genom upptining av vattenledningarna, båda i första och andra exemplet,
dels för förvärrande av skadan genom blockering av branddörren i första exemplet. TryggHansa har samma begränsning av vad gäller identifikation till den försäkrade, Allmänna
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Avtalsbestämmelser 1.5.5. tredje stycket: Med! den försäkrade likställs den försäkrades
anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen. Likaså har bolaget en moralklausul vilket utesluter begränsning av ersättning om arbetsledningen befunnit sig i god tro.
Utifrån samma resonemang som kan läsas ovan i analysen avseende If:s identifikationsregel i
framkallandebestämmelsen, drar jag slutsatsen att Trygg-Hansa i exempel I, men inte i
exempel II kan åberopa ett förvärrade av följderna. Trygg-Hansa har en liknande
säkerhetsföreskrift som If i sitt Basvillkor 1.9.1.4.:! Branddörr, brandlucka och annan
liknande sektionering ska vara stängd eller vara uppställd med anordning som stänger dörren
och sektioneringen vid rökutveckling. Villkoret behandlar således förevarande situation i
exempel I och II. Om Trygg-Hansa inte vill göra gällande framkallandebestämmelsen
avseende blåslampan i exempel I och II och inte heller förvärrandet av följderna i exempel I
avseende blockering av branddörren, kan bolaget tillämpa ett brott mot säkerhetsföreskrift.
Att

ett

blockerande

av

dörren

är

vårdslöst

är

redan

fastställt.

Vad

gäller

identifikationsmöjligheter är första exemplet självklart eftersom företagsledningen varit
medveten om den långvariga blockeringen. I det andra exemplet omfattas anställda Arvid av
Trygg-Hansas identifikationsvillkor ”övriga anställda, Basvillkor 1.9.. Som redan nämnts
omfattar identifikationsregeln i 12 § dem som faktiskt kan tillse att föreskrifter följs. Eftersom
Arvid är ute i verkstaden är det viktigt att företags- eller platsledningen informerar sina
anställda om vilka brandföreskrifter som finns. Genom att inte gå igenom säkerhetsrutiner
med anställda måste arbetsledningen anses ha brustit i sitt tillsynsansvar. Således kan en
identifikation i exempel II anses föreligga. Påföljden för brott mot säkerhetsföreskriften att ha
en fungerande branddörr ger påföljden att ett avdrag sker med 20 %, dock lägst 1 och högst
10 basbelopp enligt Trygg-Hansas Basvillkor 1.9.1. Trygg-Hansa kan även åberopa ett brott
mot försummad anmälan avseende riskökning i exempel I men inte i exempel II. Detta på
grund av ovanstående diskussion som fastställer att i vart fall företagsledningen kan
identifieras med den försäkrade. Trygg-Hansa har även de en proratareglering vid brott mot
anmälningsplikten enligt Allmänna Avtalsbestämmelser 1.5.3. som hänvisar till 1.5.2.
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Sammanfattningsvis kommer bolagen ha olika möjligheter att hantera skadan. Inget av
bolagen kan här tillämpa en omfattningsbestämmelse, vilket i mitt tycke borde ha varit
lämpligt i exempel I då en varaktig försummelse av en säkerhetsfunktion förelegat. Detta
enligt cykellåsprincipen då en omfattningsbestämmelse kan vara godtagbar om man som
försäkrad förvisso har en säkerhetslösning men aldrig eller under längre tid inte utnyttjar den.
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If och Trygg-Hansa skulle kunna utesluta ansvar enligt framkallanderegeln både i exempel I
och II, eftersom handhavandet med elden kan anses som ett medvetet risktagande som kan
likställas med grov vårdslöshet i vissa fall. LF saknar ett sådant villkor och kan således inte
åberopa framkallande regeln i exempel I och II beroende av hanteringen av elden. Vidare kan
LF inte heller, till skillnad från If och Trygg-Hansa åberopa framkallanderegeln vid
förvärrande av skadan på grund av blockeringen av branddörren, eftersom LF helt saknar
reglering av förvärrandet i förevarande fall. If och Trygg-Hansa skulle här kunna åberopa
förvärrande av följer enligt framkallanderegeln i det första exemplet. I det andra exemplet
sätter identifikationsregeln stopp för att Arvids vårdslösa handlande ska kunna tillräknas den
försäkrade, och företagsledningen kan i exempel II inte anses culpös. På grund av att arbetsledningen måste anses ha varit i god tro i andra exemplet blir heller inte moralklausulen i If:s
och Trygg-Hansas villkor tillämplig.
Avseende säkerhetsföreskrifter har alla bolagen liknande tillämpning och påföljd. Däremot
skulle förmodligen If och Trygg-Hansa tillämpa framkallanderegeln i båda exemplen, varför
det egentligen bara blir LF som kommer att tillämpa en säkerhetsföreskrift. Brott mot
säkerhetsföreskrift blir tillämpligt både i exempel I och II, eftersom identifikationsregeln även
sträcker sig till Arvid i exempel II. Däremot kan även LF, precis som If och Trygg-Hansa i
exempel I åberopa ett brott mot anmälningsplikten av riskökning vilket således utesluter
ersättning. Följande var inte möjligt i andra exemplet på grund av lagens oklarhet hur långt
identifikationen sträcker sig.
Slutsatsen är att If och Trygg-Hansa helt kan vägra att betala ersättning, redan på grund av
framkallanderegeln, medan LF i exempel I kan vägra ersättning på grund av brott mot
anmälningsplikten för riskökning men måste betala ersättning i exempel II, dock med avdrag
för brott mot säkerhetsföreskrift.207
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LF Q.01.50.5. Påföljden blir att ett avdrag från ersättningen sker med 20 %, dock med lägst 50 % av
prisbasbeloppet, och högst 10 prisbasbelopp.
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Här följer de viktigaste lagbestämmelserna som tagits upp i uppsatsen.
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1 kap. 1 § Bestämmelserna i 2-9 kap. i denna lag tillämpas på individuell försäkring mot
ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i
övrigt (skadeförsäkring) som tecknas hos ett försäkringsbolag. I 2-7 kap. regleras
konsumentförsäkring, i 8 kap. företagsförsäkring och i 9 kap. vissa gemensamma frågor om
skadeförsäkring.
Bestämmelser om gruppskadeförsäkring finns i 17 kap. och bestämmelser om
kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring i 18 kap.
1 kap. 4 § I denna lag betyder
försäkringstagare: den som har ingått avtal om försäkring med ett försäkringsbolag,
försäkrad: vid skadeförsäkring den vars intresse är försäkrat mot skadan och vid
personförsäkring den på vars liv eller hälsa en försäkring gäller,
förmånstagare: den som på grund av ett förmånstagarförordnande enligt 14 kap. har rätt att
få försäkringen eller ersättning som utfaller från den,
konsumentförsäkring: individuell skadeförsäkring som en fysisk person eller ett dödsbo
tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,
företagsförsäkring: individuell skadeförsäkring som avser näringsverksamhet eller offentlig
verksamhet och annan individuell skadeförsäkring som inte är konsumentförsäkring,
gruppavtal: avtal som sluts med ett försäkringsbolag för en bestämd grupp personer och som
anger villkor för avtal om gruppförsäkring,
gruppskadeförsäkring: skadeförsäkring som meddelas enligt ett gruppavtal och som gäller
under förutsättning att den försäkrade eller någon annan med särskild anknytning till denne
tillhör gruppen,
gruppersonförsäkring: personförsäkring som meddelas enligt ett gruppavtal och som gäller
under förutsättning att den försäkrade eller någon annan med särskild anknytning till denne
tillhör gruppen.
Det som sägs om försäkringstagaren tillämpas också på den som vid personförsäkring har
förvärvat försäkringstagarens rätt.
Det som sägs om försäkringsbolag gäller också i fråga om andra företag som meddelar
försäkring. Det som sägs om näringsidkare gäller också andra som tecknar eller vill teckna en
företagsförsäkring.
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1 kap 6 § Försäkringsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel
för försäkringstagaren eller dennes rättsinnehavare eller för den försäkrade är utan verkan mot
någon av dem, om inte annat anges i lagen.
Försäkringsvillkor som avviker från 9 kap. till nackdel för en ersättningsberättigad tredje man
i andra fall än där anges är utan verkan mot denne. Detsamma gäller försäkringsvillkor vid
ansvarsförsäkring som till nackdel för den skadelidande avviker från 4 kap. 9 § andra stycket
eller 7 kap. 1-4 §§.
2 kap. 1 § Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna information enligt detta kapitel.
Informationen skall, i den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller i någon annan läsbar
och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. Informationen skall vara klar och tydlig
och avfattad på svenska. Den får lämnas på ett annat språk om mottagaren begär det.
Detta kapitel är inte tillämpligt på sådana ömsesidiga lokala bolag som bedriver annan
försäkring än brandförsäkring.
2 kap. 2 § Innan en konsumentförsäkring meddelas skall försäkringsbolaget lämna
information som underlättar kundens bedömning av försäkringsbehovet och val av försäkring.
Informationen skall på ett enkelt sätt återge det huvudsakliga innehållet i de försäkringsvillkor
som kunden behöver ha kännedom om för att kunna bedöma kostnaden för och omfattningen
av försäkringen. Viktiga begränsningar av försäkringsskyddet skall tydligt framgå. Detsamma
gäller om försäkringsbolagets ansvar inträder först när premien betalas.
Försäkringsbolaget skall också lämna information om försäkringstagarens möjligheter att
förnya försäkringen.
2 kap. 3 § Information enligt 2 § behöver inte lämnas i den mån kunden avstår från den eller
det möter hinder med hänsyn till förhållandena då försäkringsavtalet ingås.¨
2 kap. 4 § Snarast efter avtalsslutet skall försäkringsbolaget tillställa försäkringstagaren en
skriftlig bekräftelse på avtalet. Försäkringsbolaget skall också, om det inte skett tidigare,
upplysa om försäkringsvillkorens innehåll och särskilt framhålla
1. villkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller övriga omständigheter utgör en
oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet,
2. förbehåll enligt 3 kap. 2 § tredje stycket om att försäkringsbolagets ansvar inte inträder
förrän premien betalas,
3. villkor enligt 4 kap. 3 § om skyldighet att anmäla ändring av risken och följderna av en
försummad anmälan, samt
4. viktiga säkerhetsföreskrifter och följderna av att de inte efterlevs.
3 kap. 2 § Försäkringstiden får inte överstiga ett år, om det inte finns särskilda skäl för en
längre försäkringstid.
Om inte annat har avtalats eller framgår av omständigheterna, inträder försäkringsbolagets
ansvar enligt försäkringsavtalet dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om
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försäkringen eller antog ett anbud från bolaget. Ansvaret gäller till och med försäkringstidens
sista dag.
Om försäkringen skall tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien, inträder
försäkringsbolagets ansvar dagen efter den dag då premien betalades. Det gäller också om
försäkringen i annat fall är giltig bara om premien betalas innan försäkringstiden börjar.
4 kap. 6 § Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa en
säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren
hänvisar till, kan ersättningen från försäkringen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är
skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den
vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt.
Med 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.
Av 2 kap. 8 § framgår att viktiga säkerhetsföreskrifter inte kan åberopas om de inte särskilt
framhållits för försäkringstagaren.
4 kap. 7 § När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, skall
den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan och, om någon
annan är ersättningsskyldig, för att bevara den rätt försäkringsbolaget kan ha mot denne.
Har den försäkrade uppsåtligen åsidosatt sina skyldigheter enligt första stycket, kan
ersättningen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt med hänsyn till hans
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om den försäkrade har åsidosatt
sina skyldigheter med vetskap om att det innebar en betydande risk för att skadan skulle
inträffa eller annars genom grov vårdslöshet.
6 kap. 4 § Om samma intresse har försäkrats mot samma risk hos flera försäkringsbolag, är
varje försäkringsbolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade
meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning sammanlagt från
bolagen än som svarar mot skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas
ansvarigheten mellan försäkringsbolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.
8 kap. 1 § Det som sägs i 2 kap. 1-7 §§ om information tillämpas också vid
företagsförsäkring, om det inte kan antas att kunden saknar behov av informationen.
8 kap. 2 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 1 §, får det åläggas att
lämna informationen.
8 kap. 3 § Talan om åläggande enligt 2 § väcks vid Marknadsdomstolen.
En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 kap. 2 §, av näringsidkare som berörs av
marknadsföringen, och
2. i fråga om information som avses i 2 kap. 4-7 §§, av den näringsidkare som har ingått avtal
om försäkring med försäkringsbolaget.
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Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 2 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen
(2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den
lagen. Lag (2008:509).
8 kap. 5 § Har inte annat avtalats, får försäkringstagaren säga upp försäkringen att upphöra
före försäkringstidens utgång, om
1. försäkringsbolaget väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt
försäkringsavtalet,
2. försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet av
väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet, eller
3. försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren med stöd av 6 § tredje stycket.
8 kap. 6 § Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen att upphöra före försäkringstidens
utgång, bara om
1. försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot
bolaget, eller
2. ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt
som bolaget inte kan antas ha tagit i beräkning.
Uppsägningen skall göras skriftligen och med fjorton dagars uppsägningstid, räknat från det
att försäkringsbolaget avsände den. Uppsägningen skall ske utan oskäligt dröjsmål från det att
försäkringsbolaget fick kännedom om det förhållande som den grundas på. Annars förlorar
försäkringsbolaget rätten att säga upp försäkringen på grund av förhållandet, om inte
försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder.
I fall som avses i första stycket får försäkringsbolaget i stället ändra försäkringsvillkoren
under försäkringstiden. Om en sådan ändring gäller det som sägs om uppsägning i andra
stycket.
I 17 § finns bestämmelser om uppsägning på grund av premiedröjsmål.
8 kap. 8 § Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att på försäkringsbolagets
begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen skall meddelas.
Detsamma gäller om försäkringstagaren begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad.
Försäkringstagaren skall ge riktiga och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor. Även
utan förfrågan skall försäkringstagaren lämna uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse
för riskbedömningen.
Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge försäkringsbolaget
upplysningar om förhållanden som anges i första stycket.
En försäkringstagare som inser att försäkringsbolaget tidigare har fått oriktiga eller
ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen är
skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.
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8 kap. 9 § Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt enligt 8 § har
förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt vad som sägs i lagen
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och
försäkringsbolaget fritt från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. I 17 § finns
bestämmelser om betald premie.
Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt
enligt 8 § och kan försäkringsbolaget visa att det inte skulle ha meddelat försäkring om
upplysningsplikten hade fullgjorts, är bolaget fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall.
Kan försäkringsbolaget visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i
övrigt på andra villkor än som avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som svarar mot den
premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har försäkringsbolaget inte tagit
återförsäkring som annars skulle ha tecknats, skall ansvaret anpassas efter detta. I
försäkringsvillkoren kan föreskrivas att försäkringsbolaget i stället för vad som sägs i andra
och tredje meningarna ansvarar bara i den utsträckning som det visas att det oriktigt uppgivna
förhållandet varit utan betydelse för försäkringsfallets inträffande eller för skadans
omfattning.
Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas enligt andra stycket, om försäkringsbolaget när
upplysningsplikten eftersattes insåg eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga
eller ofullständiga. Detsamma gäller om de oriktiga eller ofullständiga upplysningarna
saknade eller senare har upphört att ha betydelse för avtalets innehåll.
8 kap. 10 § Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av ett sådant förhållande som
angetts i försäkringsavtalet eller som försäkringstagaren uppgett för försäkringsbolaget i
samband med avtalsslutet och har den försäkrade vidtagit eller samtyckt till den åtgärd som
medfört riskökningen, är bolaget helt eller delvis fritt från ansvar enligt vad som sägs i 9 §
andra och tredje styckena. Detsamma gäller om annars en sådan riskökning har förekommit
och försäkringstagaren har försummat att anmäla detta enligt vad som föreskrivs i avtalet.
8 kap. 11 § Försäkringsbolaget är fritt från ansvar mot en försäkrad som har framkallat ett
försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Detsamma gäller om den försäkrade
annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en
betydande risk för att skadan skulle inträffa.
Har en försäkrad förvärrat följderna av ett försäkringsfall på sätt som sägs i första stycket, är
försäkringsbolaget fritt från ansvar mot den försäkrade i den utsträckning förhållandet har
påverkat skadan.
I försäkringsavtalet får föreskrivas att första och andra styckena skall tilllämpas också vid
annan vårdslöshet än som anges där.
8 kap. 12 § Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa en
säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren
hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast i den utsträckning skadan får antas ha
inträffat även om föreskriften hade iakttagits. Med den försäkrade likställs annan som har haft
att tillse att föreskriften följdes.
Vad som avses med säkerhetsföreskrift anges i 4 kap. 6 § andra stycket.
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8 kap. 13 § Det som sägs i 4 kap. 7 § om räddningsplikt tillämpas också vid
företagsförsäkring.
8 kap. 14 § Om inte annat har avtalats, skall i fall som avses i 11 och 13 §§ med den
försäkrades handlande likställas handlande av den försäkrades anställda i ledande ställning
inom företaget eller på platsen.
8 kap. 16 § Om försäkringsbolaget får kännedom om ett förhållande som vid försäkringsfall
kan föranleda ansvarsbegränsning enligt 9- 12 §§, tillämpas 4 kap. 10 §.
Det som sägs i 4 kap. 11 § om omfattningsvillkor tillämpas också i fråga om
ansvarsbegränsning enligt 9-12 §§.
8 kap. 17 § Betalas inte premien i rätt tid enligt avtalet, får försäkringsbolaget säga upp
försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägningen skall sändas till
försäkringstagaren och får verkan tre dagar efter den dag då den avsändes. Vid dröjsmål att
betala premie för en senare premieperiod än den första upphör dock försäkringen att gälla
först sju dagar efter det att försäkringsbolaget har avsänt en påminnelse om premiens
förfallodag till försäkringstagaren.
Det som sägs i 5 kap. 5 § om betalning genom betalningsförmedlare tillämpas också vid
företagsförsäkring. Om inte annat har avtalats, tillämpas det som sägs i 5 kap. 6 § om
återbetalning av premie.
8 kap. 18 § Det som sägs i 6 kap. 1 och 2 §§ om försäkringsersättningen tillämpas också vid
företagsförsäkring.
Skall försäkringsbeloppet enligt försäkringsvillkoren motsvara värdet av försäkrad egendom
eller annat försäkrat intresse och understiger beloppet detta värde, kan ersättning från
försäkringen sättas ned i förhållande till underförsäkringen, om inte annat har avtalats.
Vid dubbelförsäkring tillämpas 6 kap. 4 §. I fråga om ersättning för räddningskostnader gäller
6 kap. 5 §, om inte annat har avtalats.
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5 § Kan det antagas, att försäkringstagaren vid avtalets slutande varken insett eller bort inse,
att en av honom lämnad uppgift var oriktig, vare oriktigheten utan inverkan å
försäkringsgivarens ansvarighet.
Angår avtalet skadeförsäkring, äge försäkringsgivaren dock rätt att uppsäga avtalet att
upphöra fjorton dagar efter uppsägningen.
6 § Har i annat fall än i 4 och 5 §§ avses försäkringstagaren lämnat oriktig uppgift, och kan
det antagas, att försäkringsgivaren med kännedom om rätta förhållandet över huvud icke
skulle meddelat försäkring, vare denne fri från ansvarighet.
Kan det antagas, att försäkringsgivaren väl skulle hava meddelat försäkring men i avseende å
premie eller eljest uppställt andra villkor än i avtalet upptagits, vare hans ansvarighet
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begränsad till vad i betraktande härav svarar mot den utfästa premien. Har försäkringsgivaren
icke tagit återförsäkring såsom eljest skulle hava skett, skall hans ansvarighet därefter lämpas.
Angår avtalet sjöförsäkring eller annan transportförsäkring, gälle, i stället för vad i andra
stycket stadgats, att försäkringsgivaren för inträffat försäkringsfall svarar endast i den mån det
visas, att det oriktigt uppgivna förhållandet varit utan betydelse för försäkringsfallets
inträffande eller skadans omfattning.
7 § Har försäkringstagaren underlåtit att uppgiva en av honom känd omständighet, vars
betydelse han insett eller bort inse, och kan förtigandet tillräknas honom såsom vårdslöshet,
äge vad i 6 § är för där avsett fall stadgat motsvarande tillämpning.
I andra fall än nu sagts vare försäkringstagarens underlåtenhet att lämna uppgift utan inverkan
å försäkringsgivarens ansvarighet.
8 § Får försäkringsgivaren kännedom om att sådant fall är för handen som i 5 § andra stycket,
6 § eller 7 § första stycket avses, och giver han ej utan oskäligt uppehåll försäkringstagaren
meddelande, att och i vad mån han vill bliva från ansvarighet fri, må sådan befrielse ej vidare
av honom påkallas.
9 § Oriktig uppgift eller förtigande vare utan inverkan å försäkringsgivarens ansvarighet, där
han ägt eller bort äga kännedom om rätta förhållandet, så ock där den omständighet uppgiften
eller förtigandet avsåg var utan betydelse för försäkringsgivaren eller efter avtalets slutande
upphört att äga betydelse för honom.
14 § Förbehåll, varigenom inträdet av försäkringsgivarens ansvarighet gjorts beroende av
premies betalning eller försäkringsbrevs utlämnande, må ej åberopas, med mindre dröjsmål
med premiens erläggande ägt rum.
Har förbehåll träffats, att underlåtenhet att erlägga premie för en senare period skall medföra
upphörande av försäkringsgivarens ansvarighet, må sådan påföljd dock ej inträda, innan en
vecka förflutit efter det försäkringsgivaren givit försäkringstagaren meddelande med erinran
om premiens förfallodag. Vad sålunda stadgats äge ej tillämpning å premie, som förfaller
innan två månader förflutit från det föregående premie skolat betalas.
18 § Försäkringsgivaren vare fri från ansvarighet gent emot den, som uppsåtligen framkallat
försäkringsfallet.
Gäller avtalet annan försäkring än livförsäkring, vare lag samma, där försäkringsfallet
framkallats genom grov vårdslöshet.
19 § Var den, som framkallat försäkringsfallet på sätt i 18 § sägs, under femton år eller i
sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken, äge vad i förstnämnda paragraf
sägs ej tillämpning.
Lag samma vare, där den handling, som framkallat försäkringsfallet, företagits i syfte att
förekomma skada å person eller egendom under sådana omständigheter, att åtgärden kan
anses försvarlig. Lag (1990:436).
20 § Har försäkringsfallet framkallats genom vårdslöshet, som icke kan betecknas såsom
grov, vare det utan inverkan å försäkringsgivarens ansvarighet.
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43 § Har förbehåll träffats, enligt vilket försäkringsgivaren skulle vara helt eller delvis fri från
ansvarighet såframt samma intresse är eller varder försäkrat jämväl hos annan
försäkringsgivare, äge försäkringshavaren likväl rätt till ersättning för inträffad skada i den
mån han icke på grund av annan försäkring kan utfå sådan ersättning. Hava flera
försäkringsgivare meddelat försäkring av samma intresse, och har envar av dem betingat sig
ansvarsfrihet såsom nyss är nämnt, vare, utan hinder därav, envar ansvarig i förhållande till
det belopp, för vilket han skolat svara om försäkringen varit meddelad av honom allena;
yppas brist hos någon av försäkringsgivarna, vare de övriga efter nyssnämnda förhållande
ansvariga för bristen.
Slutes försäkringsavtal sålunda, att icke blott ansvarigheten utan även rätten till premie är
beroende av att annan försäkring ej är meddelad, äge stadgandena i första stycket ej
tillämpning.
Utan hinder av stadgandena i första stycket stånde försäkringsgivaren öppet att göra sin
ansvarighet beroende av att det intresse försäkringen avser hålles till viss del oförsäkrat.
44 § Försäkringshavare, som hos försäkringsgivaren framställer anspråk i anledning av
inträffat försäkringsfall, vare pliktig att på anmaning av försäkringsgivaren lämna uppgift å
försäkring, varigenom samma intresse må hava försäkrats av annan försäkringsgivare.
Försummas det, och kan försummelsen anses hava länt försäkringsgivaren till men, vare
denne i mån därav berättigad till skäligt avdrag å ersättningsbeloppet eller till fullständig
befrielse från ansvarighet.
Innehåller försäkringsavtal förbehåll, enligt vilket anmälan om försäkring hos annan
försäkringsgivare skall göras i annat fall än i första stycket sägs, må avtalet ej av
försäkringsgivaren åberopas, så vitt däri är utsatt annan påföljd för underlåtenhet än som i
första stycket är för där avsett fall stadgad.
45 § Varder faran ökad genom en med försäkringshavarens vilja tillkommen ändring i
förhållande, varom uppgift intagits i försäkringsbrevet eller som försäkringstagaren vid
avtalets slutande uppgivit för försäkringsgivaren, och är ej ökningen av sådan beskaffenhet,
att försäkringsgivaren måste anses hava tagit den i beräkning, vare denne fri från ansvarighet,
där det kan antagas, att han, om det genom ändringen uppkomna förhållandet förefunnits vid
avtalets slutande, över huvud ej skulle hava meddelat försäkring.
Kan det antagas, att försäkringsgivaren väl skulle hava meddelat försäkring men i avseende å
premie eller eljest uppställt andra villkor än i avtalet upptagits, vare hans ansvarighet
begränsad till vad i betraktande härav svarar mot den utfästa premien. Har försäkringsgivaren
icke tagit återförsäkring såsom eljest skulle hava skett, skall hans ansvarighet därefter lämpas.
Angår avtalet sjöförsäkring eller annan transportförsäkring, gälle, i stället för vad i andra
stycket stadgas, att försäkringsgivaren för inträffat försäkringsfall svarar endast i den mån det
visas, att farans ökning varit utan betydelse för försäkringsfallets inträffande eller skadans
omfattning.
46 § Har faran ökats genom en utan försäkringshavarens vilja tillkommen ändring i sådant
förhållande, som i 45 § avses, och har försäkringshavaren utan skälig anledning underlåtit att
giva försäkringsgivaren meddelande därom, vare lag som där sägs.
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47 § Ökas faran såsom i 45 eller 46 § sägs, äge försäkringsgivaren rätt att uppsäga avtalet att
upphöra fjorton dagar efter uppsägningen.
48 § Får försäkringsgivaren kännedom därom att faran ökats, och giver han ej utan oskäligt
uppehåll försäkringshavaren meddelande, att och i vilken omfattning han vill bliva från
ansvarighet fri, må sådan befrielse ej vidare av honom påkallas.
49 § Ökning av faran vare utan inverkan å försäkringsgivarens ansvarighet, där förhållande,
vari ändring ägt rum, blivit återställt eller farans ökning eljest upphört att vara av betydelse.
Lag samma vare, där åtgärd, som medfört ökningen, haft till ändamål att förekomma skada å
person eller egendom samt före tagits under sådana omständigheter, att åtgärden måste anses
försvarlig.
51 § Åsidosättes viss i försäkringsavtalet meddelad föreskrift, vars iakttagande är ägnat att
förebygga eller begränsa skada, vare försäkringsgivaren ersättningsskyldig endast om och i
den mån skadan, efter vad antagas må, skulle hava inträffat även om föreskriften blivit
iakttagen. Framgår av omständigheterna, att underlåtenheten icke kan läggas den till last, som
haft att tillse, att föreskriften iakttogs, vare den utan inverkan å försäkringsgivarens
ersättningsskyldighet.
Är anledning att befara, att säkerhetsföreskrift jämväl i framtiden kommer att åsidosättas, äge
försäkringsgivaren uppsäga avtalet att upphöra fjorton dagar efter uppsägningen.
Förbehåll, att försäkringsgivaren, där meddelad föreskrift ej iakttages, skall vara fri från
ersättningsskyldighet i vidare mån än förut i denna paragraf är sagt, må ej av honom åberopas.
52 § Då försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, åligger det
försäkringshavaren att efter förmåga sörja för avvärjande och minskning av skadan samt att,
där ersättningsskyldighet åligger tredje man, vidtaga erforderliga åtgärder för bevarande av
försäkringsgivarens rätt mot denne. Föreskrift, som försäkringsgivaren i sådant avseende
meddelar, har försäkringshavaren att så vitt möjligt efterkomma.
Åsidosätter försäkringshavaren uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet vad honom sålunda
åligger, och kan det antagas, att åsidosättandet länt försäkringsgivaren till men, vare denne i
mån därav berättigad till skäligt avdrag å ersättningsbelopp, som eljest bort utgå, eller till
fullständig befrielse från ersättningsskyldig het. Förbehåll, enligt vilket underlåtenhet som nu
är sagd skulle hava inverkan i annat fall eller i vidare mån än här stadgas, må ej åberopas av
försäkringsgivaren.
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