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Abstract 

Within the realms of insurance law we distinguish between clauses that impose duties             

on the insured and clauses that determine the insurance coverage. The question of what              

risks any given insurance should cover is left unregulated in the sense that it is entirely                

up to the insurance company to design their own products. This means that an insurance               

product could include clauses that in reality has the effect of a duty imposed on the                

insured. According to the Insurance Contract Act (Försäkringsavtalslagen), an insured          

neglecting his or hers duties with relevance to an insurance claim could suffer a lowered               

compensation from the insurance company. How much reduction that should be applied            

to the compensation is a matter of reason given the circumstances in the individual case.               

However, if the insurance company has excluded the negligent situation altogether they            

can deny any compensation right away by referring to the lack of coverage. Questions              

arises regarding where to draw the line between the freedom of creating an insurance              

product and the mandatory rules of the Insurance Contract Act. This is a well known               

peculiarity that has been discussed for many decades, yet no clear formula to solve the               

problem has been found. In this essay I aim to penetrate the problem on a deeper level                 

and give a sense of how the law as of today is meant to be interpreted regarding this                  

matter. 
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1. Inledning 

1.1  Ämnet 

Försäkringar är ett synnerligen viktigt fenomen, såväl för den enskilde som för            

samhället i stort. Antagligen kan man på goda grunder hävda att samhällsutvecklingen            

hade sett helt annorlunda ut om inte försäkring som koncept hade existerat; människor             

hade levt under den tyngande vetskapen att ren otur kan ställa dem på bar backe och                

riskaversion hade hindrat företag från att fatta offensiva verksamhetsbeslut. Frågan om           

hur försäkringar ska regleras rättsligt, i stort och smått, är därför ofta av stor relevans för                

såväl försäkringsbolagen och försäkringstagarkollektivet som för samhället i stort.  

 

Det allra viktigaste för den enskilde försäkringstagaren är givetvis att ersättning betalas            

ut för det fall en skada inträffar. Att på ett oväntat sätt få höra att den försäkring man                  

känt sig trygg med inte omfattar just den skada som har inträffat kan antagligen              

upplevas som både chockartat och orättvist. Mot detta ställs det faktum att vissa             

klandervärda beteenden hos försäkringstagaren i samband med att en skada inträffar kan            

och bör kunna leda till att försäkringsersättningen inte utgår med fullt belopp. 

 

Bestämmelser om hur en försäkringstagare ska uppträda för att inte riskera en nedsatt             

försäkringsersättning, så kallade biförpliktelser, hittas i försäkringsavtalslagen. Dessa        

regler kan inte avtalas bort. Samtidigt är det försäkringsgivaren som författar villkoren            

för försäkringen och bestämmer eventuella undantag från försäkringsskyddet. I         

praktiken innebär detta att försäkringsbolag kan skriva omfattningsvillkor som helt          

undantar situationer som annars hade träffat av lagens regler om biförpliktelser. Den            

försäkringstagare som överträtt en biförpliktelse kan då få höra att hans försäkring            

överhuvudtaget inte omfattar situationen, trots att han enligt lag borde ha rätt till i vart               

fall viss ersättning. En försäkringstagare som glömt att låsa sitt kassaskåp får enligt             

lagens nedsättningsregler nöja sig med kanske halverad försäkringsersättning ifall en          

inbrottstjuv stjäl värdesaker som förvarats i skåpet. Men om den aktuella försäkringen            

innehåller villkor som helt undantar stölder ur olåsta kassaskåp får samma slarv            
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betydligt större konsekvenser. Är det möjligt för försäkringsbolagen att kringgå          

lagstiftningen på detta sätt? I denna uppsats ska svaret sökas på denna fråga som kan               

verka okomplicerad vid en första anblick, men som i själva verket rymmer stor             

komplexitet. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda rättsläget beträffande omfattningsvillkor ställda i           

relation till försäkringstagares biförpliktelser. Mer specifikt ska undersökas om, och i så            

fall i vilken utsträckning, det är möjligt för försäkringsbolag att kringgå tvingande            

lagstiftning genom att skriva omfattningsvillkor som undantar vissa situationer som          

annars hade träffats av lagens regler. Relevanta huvudfrågor att ställa och besvara är             

vilka omfattningsvillkor som tycks tillåtas enligt gällande rätt och hur gränsen ska dras             

vid bedömningen av om ett visst villkor ska tolkas enligt sin lydelse eller enligt vad som                

sägs i lag. Ett sådant syfte innebär att stor vikt kommer läggas på den särskilda regel i                 

försäkringsavtalslagen genom vilken lagstiftaren har försökt förhindra just ett         

kringgående av de regler som bestämmer i vilken utsträckning försäkringsbolagens          

ansvar får begränsas. Frågeställningens natur, och lagregelns natur för den delen, tillåter            

emellertid inte att framställningen begränsas till en enskild paragraf utan ett större grepp             

måste tas för att problematiken ska framträda i sin helhet. Ganska snart framträder             

nämligen en gråzon där inga tydliga svar ges av lagtexten utan mer övergripande             

principiella och systematiska aspekter måste belysas. Min förhoppning är att uppsatsen           

ska kunna minska storleken på denna otydliga gråzon. 

1.3 Metod 

Som verktyg för att besvara ovan angivna frågeställningar används den klassiska           

rättsdogmatiska metoden. Metoden innebär ett sökande av gällande rätt och utgår ofta –             

som här – från en konkret problemställning. Rent metodologiskt skiljer sig inte            

rättsdogmatiken väsentligt från det som praktiskt verksamma jurister ägnar sig åt;           

nämligen att utifrån tillgängligt material försöka fastställa lösningen på ett givet           

juridiskt problem. Det underlag på vilken metod tillämpas är allmänt accepterade           1

1  Kleineman i Korling, Zamboni, 2013, s 25. 
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rättskällor, i detta fall bestående av i huvudsak juridisk doktrin, lagstiftning med            

förarbeten samt i någon mån rättspraxis. Härtill kommer emellanåt refereras till           

försäkringsvillkor, vilka knappast innehar status som traditionell juridisk rättskälla, men          

som ändock i hög grad kan bidra till en fördjupad förståelse av rättsläget avseende              

denna fråga.  

 

Rättsdogmatiken är en metod där den juridiska argumentationen får en central roll.            

Detta innefattar dels en strikt, så kallad bunden, argumentation baserad på           

rättskälleläran och dels en friare argumentation som medger mer skälighetsinriktade          

rättviseargument. Utöver ett rent påvisande av rättsläget används ofta den          2

rättsdogmatiska metoden till att, på ett mer självständigt sätt, kritisera det gällande            

rättsläget och föreslå ändringar av det. Detta genom att tillämpa logiska juridiska            3

argument på det som framkommit genom brukande av metoden. Utöver ett rent            

återgivande av rättsläget baserat på andra källor förekommer därför på sina håll i detta              

arbete även rent personliga åsikter och reflektioner. Sådan mer fri argumentation           

kommer givetvis att särskiljas på ett tydligt sätt från argument som har ett direkt stöd i                

rättskällorna, så att läsaren kan bedöma huruvida argumenten vilar på en analys av             

rättskällorna eller på rent personliga värderingar.  4

1.4 Avgränsningar 

Trots att ämnet för denna uppsats kan sägas vara generellt oavsett försäkringstyp            

kommer inte något annat än sakförsäkringar behandlas särskilt. På sina ställen kan det             

sålunda hända att det talas om exempelvis skada på egendom trots att det som sägs ur                

försäkringsrättsligt hänseende är lika gällande också för personskador. Detta är alltså ett            

medvetet val som förklaras av att problematiken i relation till personförsäkringar inte            

kan sägas föra med sig några ytterligare aspekter i här relevant avseende, samtidigt som              

personförsäkringar på grund av sin säregna karaktär kräver mycket utrymme i anspråk.            

Inte heller ansvarsförsäkringar kommer beröras närmare, så när som vid något enstaka            

tillfälle. Likaledes har jag valt att, i huvudsak, begränsa mig till sakförsäkringar i             

2 Korling, Zamboni, s 27 och s 35. 
3 Korling, Zamboni, s 24.  
4 Korling, Zamboni, s 37. 
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konsumentförhållanden, trots att mycket av det som sägs är gällande också för            

företagsförsäkringar. Ett dubbelt perspektiv med genomgående redogörelser för både         

företags- respektive konsumentförhållanden skulle göra arbetet alltför omfattande        

samtidigt som det skulle föra med sig en risk för otydlighet och ideliga upprepningar.              

Ställd inför detta faktum har jag valt att fokusera på konsumentsidan eftersom det där              

uppstår tydligare kontraster, med hänsyn till skillnaden i partsställning, vilket torde           

främja läsningen och förståelsen. Företagsförsäkringar kommer emellertid inte helt att          

bortses ifrån eftersom det finns intressanta skillnader i rättsläget, men där ingenting            

annat sägs är det alltså konsumentförhållanden som avses.  

 

En ambition har varit att angripa ämnet tydligt nog för att jurister utan närmare              

kompetens inom försäkringsrätt ska kunna förstå problematiken. Den som är väl           

bevandrad inom försäkringsrätten får därför finna sig i att bli påmind om vissa för              

försäkringsrätten grundläggande drag. Samtidigt har antagandet gjorts att försäkring         

som fenomen är så pass välkänt att någon förklaring av helt grundläggande begrepp och              

funktioner inte har ansetts nödvändig. 

 

Generellt gäller att det som ägnats utrymme åt i uppsatsen är sådant som har direkt eller                

indirekt bäring för uppsatsens syfte och för förståelsen av problematiken. Därför har jag             

på vissa håll helt utelämnat aspekter, principer och regler som vid en heltäckande             

försäkringsrättslig framställning hade varit självklara att redovisa för. Ett exempel på           

detta är att de biförpliktelser som åvilar försäkringsgivaren här helt har bortsetts från i              

brist på syftesrelevans.  

1.5 Begrepp 

Även om detta arbete knappast tyngs av alltför svåra juridiska termer används vissa             

begrepp som för med sig visst bryderi. Ett sådant är ordet “villkor”. Bortsett från det               

faktum att ordet i vardagligt bruk kan ha olika betydelser beroende på sammanhang kan              

det dessutom ställa till det också i en avgränsad försäkringsrättslig kontext. Som bekant             

böjs nämligen ordet likadant i pluralis respektive singularis, vilket kan ge upphov till             

viss förvirring. En viss klausul i ett försäkringsavtal är de facto ett försäkringsvillkor,             

samtidigt som just försäkringsvillkor är den givna och helt vedertagna benämningen på            

8 



en sådan samling av klausuler som ett visst försäkringsavtal utgår ifrån. I de allra flesta               5

fall lär dock kontexten avslöja om det är fråga om ett enskilt villkor, eller ett avtals                

samlade villkor.  

 

Eftersom ett enskilt villkor är synonymt med en klausul kan exempelvis ett            

omfattningsvillkor lika gärna refereras till som en omfattningsklausul. Detta görs också i            

viss utsträckning i litteraturen – i synnerhet den äldre litteraturen – men efter att ha               

konstaterat att omfattningsvillkor idag är den klart dominerande benämningen i          

litteraturen är det också denna senare benämning jag i huvudsak har valt att använda.              

Det är också det begrepp som lagstiftaren begagnar sig av. Helt lyckligt är det dock inte,                

eftersom den “pluralproblematik” som beskrivits ovan hade kunnat undvikas ifall          

omfattningsklausul istället hade varit det vedertagna begreppet. 

 

Ett annat begrepp som besitter viss tvetydighet är ordet risk. I vardagligt tal fungerar              

ordet risk ofta som ett mått på sannolikheten att något ska inträffa: “risken är för hög”.                

Så används det emellanåt också i försäkringsrättsliga sammanhang, men här är det            

nästan vanligare att ordet risk identifierar vad det är som skulle kunna inträffa: “risker              

som är undantagna försäkringsskyddet”. Även detta kan vara bra att ha med sig i den               

fortsatta läsningen även om kontexten också här lär förhindra några större förvirringar. 

 

Andra mindre anmärkningar är att termerna försäkringsgivare och försäkringsbolag ska          

läsas helt synonymt i denna uppsats. Den försäkrade är i teknisk mening inte             

nödvändigtvis synonymt med försäkringstagaren, men här används begreppen med viss          

variation vilket inte ska tillmätas någon betydelse om inte annat särskilt framgår.            

Samma sak gäller semantiskt genus; istället för att hela tiden skriva han eller hon              

används dessa personliga pronomen växelvis och givetvis helt utan bakomliggande          

syfte. 

 

 

5 Begreppsförvirringen kan illustreras av att försäkringsbolag inte sällan beskriver sina samlade 
försäkringsvillkor som “försäkringsvillkoret” när det böjs i bestämd form, exempelvis “vilka 
aktsamhetskrav som gäller framgår av försäkringsvillkoret”. 
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2. Det försäkringsavtalsrättsliga systemet 

2.1 Lagstiftningen 

I svensk rätt regleras försäkringsavtal i huvudsak genom försäkringsavtalslagen (FAL)          6

som trädde i kraft den 1 januari 2006. På grund av ett otal förseningar av anledningar ej                 

hänförliga till själva den materiella diskussionen föregicks lagen av ett utomordentligt           

långt beredningsarbete. Detta resulterade i långa förarbeten som portionerades ut under           

flera decennier innan FAL:s ikraftträdande. Det är givetvis en fördel med ett så rikt              

material när ledning för lagens uttolkande ska sökas, samtidigt som viss diskursändring            

inte kan uteslutas avseende de tidigaste motivuttalandena. När det så blev skarpt läge             

och förslaget till FAL slutligen lades fram var det det mest omfattande civilrättsliga             

lagförslaget sedan jordabalkens införande 1970. FAL är allomfattande så till vida att            7

såväl person- som skadeförsäkringar regleras liksom både företags- och         

konsumentförhållanden. Lagen är, där inget annat sägs, tvingande till förmån för           

försäkringstagarna varför försäkringsvillkor som är till nackdel för försäkringstagaren         

vid en jämförelse med FAL är utan verkan.   8

 

FAL:s ikraftträdande 2006 innebar samtidigt att de två lagar som fram till dess hade              

reglerat försäkringsavtalet upphörde att gälla. Det var dels den tidigare          

försäkringsavtalslagen från 1927 (“GFAL”) , och dels konsumentförsäkringslagen       9

(“KFL”) som hade trätt i kraft så sent som 1980 för att särskilt reglera konsumenters               10

sakförsäkringsavtal. Lagregler, förarbeten, litteratur och annat hänförligt till rättsläget         

som det såg ut under dessa två lagar ger god insikt även för dagens rättsläge, i vart fall                  

vad gäller den fråga som här behandlas. 

 

Alla de författningar som nämnts ovan kretsar alltså kring själva det avtal som tecknas              

mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. De reglerar (respektive reglerade)        

6 Försäkringsavtalslag (2005:104). 
7 Bengtsson, 2005 års försäkringsavtalslag: en översikt, NFT 2/2005, s 138. 
8 Se FAL 1:6. 
9 Lag (1927:77) om försäkringsavtal. 
10 Konsumentförsäkringslag (1980:38). 
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parternas uppträdande inför avtalsslutet, parternas förpliktelser under avtalstiden, liksom         

under vilka förutsättningar försäkringsavtalet kan sägas upp till upphörande och          

formerna för det. Utöver detta finns omfattande offentligrättslig lagstiftning både på           

EU-nivå och nationell nivå som reglerar vilka som får bedriva försäkringsrörelse och            

vilka krav som därvid måste uppfyllas. Tidigare fanns en särskilt upprättad           

Försäkringsinspektion som utövade en ganska långtgående kontroll av såväl         

försäkringsgivarnas soliditet som skäligheten i försäkringsavtalen, det senare skedde         

utefter en särskild skälighetsprincip som framförallt tog sikte på premiesättningen, men           

också huruvida försäkringsvillkoren framstod som rimliga. Försäkringinspektionen       11

kom senare att avvecklas varpå ansvarsområdet övergick på Finansinspektionen som          

alltjämt utövar tillsyn över försäkringsmarknaden. I slutet av 1990-talet mönstrades          

dock skälighetsprincipen ut eftersom dess vaga innebörd ansågs vara svårförenlig med           

EU:s tankegångar kring en avreglerad försäkringsbransch. Istället har        12

Finansinspektionen idag att tillse att försäkringsbolagen lever upp till en god           

försäkringsstandard, vilket i korthet kan beskrivas som ett krav på redlighet och            

kapacitet beträffande ekonomi, rutiner och skadereglering.  13

 

Idag finns alltså inte någon omedelbar tillsyn av försäkringsvillkors skälighet och           

giltighet varför försäkringstagarkollektivet istället är hänvisat till 36 § avtalslagen, som           14

är den allmänna jämkningsregeln för oskäliga avtalsvillkor. 36 § avtalslagen har i vart             

fall inte mindre räckvidd än på försäkringsområdet än civilrätten i övrigt, men            

förutsätter för sin tillämpning att det föreligger en tvist i ett enskilt fall. Vidare ställer               15

FAL upp tämligen höga krav på att försäkringsbolagen ska lämna tydlig information            

kring produkterna som erbjuds, vilket i vart fall i teorin minskar risken för att              

försäkringstagaren först när en skada har inträffat överraskas av stränga avtalsvillkor.           16

Reglerna kring informationsgivande ökar också transparensen på marknaden, vilket         

innebär att oskäliga villkor lättare kan stötas ut av rena marknadskrafter. 

11 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2015, s 35 f. 
12 Bengtsson, 2015, s 37. 
13 Bengtsson, 2015, s 39. 
14 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
15 Bengtsson, 2015, s 70 ff. 
16 Se 2 kap. FAL. 
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2.2 Försäkringsavtalets särdrag 

Trots att försäkringsavtalet på en helt grundläggande nivå inte markant skiljer sig från             

andra förmögenhetsrättsliga avtal på civilrättens område, har det vissa särdrag vad gäller            

parternas förpliktelser gentemot varandra. Ett första utmärkande drag är den vaghet eller            

abstrakthet som präglar parternas relation. Försäkringstagaren får i utbyte mot sina           

premiebetalningar i första hand en trygghet under avtalsperioden, vilket innebär att han            

efter en skadefri period kan vara utomordentligt nöjd med sitt försäkringsbolag trots att             

det inte presterat något konkret överhuvudtaget. Motsatsvis lovar försäkringsbolaget vid          

avtalets ingång att det ska ersätta en skada som kanske inte, eller till och med troligtvis                

inte, kommer inträffa. Ovissheten om försäkringsfallets inträffande är alltså central för           

försäkringsförhållandet – en skada som med visshet kommer inträffa skulle innebära en            

premie så hög att det vore bättre att avsätta pengarna på egen hand snarare än att betala                 

för en försäkringsgivares administrationskostnader. Folke Schmidt har uttryckt det         17

som att det säregna för försäkringsavtalet är att prestation och motprestation inte är             

sammanknutna med varandra på samma sätt som vid avtal i allmänhet. Eftersom            18

ovisshet råder kan försäkringstagare som är utsatta för liknande risker buntas ihop till en              

riskgemenskap där premien slås ut på ett kollektiv av försäkringstagare som alla är             

utsatta för liknande risker. 

 

En aspekt som snart sagt alltid omnämns i relation till försäkringsavtalets särdrag är den              

inneboende ojämlikhet i partsförhållandet som ofrånkomligen kännetecknar avtalet.        19

Det som åsyftas är då inte den typiskt svagare konsumenten som har svårt att tillvarata               

sin rätt, som vi känner igen från exempelvis köprätten. Även ett mycket stort företag              

hamnar nämligen i underläge gentemot försäkringsgivaren eftersom premien baseras på          

statistiska och försäkringstekniska underlag som den som står i färd med att teckna en              

försäkring inte har tillgång till. Vid mer omfattande försäkringar lär det förvisso            

förekomma ingående förhandlingar om premiens storlek, men då antagligen mer på           

affärsmässiga grunder än på rent försäkringstekniska. När försäkringstagaren dessutom         

17 Bengtsson, 2015, s 16. 
18 Schmidt, Faran och Försäkringsfallet, 1943, s 8. 
19 Se t.ex. Bengtsson, 2015,  s 19 f. 
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är just en konsument blir ojämlikheten naturligtvis än större. Förvisso är           

försäkringsgivaren vid premiesättningen beroende av att försäkringstagaren lämnar        

korrekta uppgifter om gällande förhållanden för att på ett riktigt sätt kunna uppskatta             

risken, men på den punkten ställer lagstiftningen upp vissa krav på försäkringstagaren,            

se vidare avsnitt 2.3. Vad premiesättningen anbelangar finns däremot, efter          

skälighetsprincipens och Försäkringsinspektionens avskaffande, inga motsvarande      

sanktioner. Istället räknades med att allmänna marknadsekonomiska krafter skulle hålla          

premierna på en rimlig nivå.   20

2.2.1 Ekvivalensprincipen 

Premien som ska utgå för försäkringsavtalet bestäms genom vissa försäkringstekniska          

beräkningar. Man talar om en ekvivalensprincip som innebär att det ska råda jämvikt             

mellan den premie som försäkringstagaren har att betala å ena sidan, och risken för att               

hon drabbas av skada på den försäkrade egendomen å andra sidan. Eftersom            21

försäkringsbolaget ofrånkomligen också måste baka in täckning i premien för dess           

administrativa kostnader, sägs ibland att principen mest innebär att premien ska vara            

“rättvis”.  22

 

Ekvivalensprincipens praktiska betydelse torde dock vara begränsad, i meningen att den           

är beskrivande snarare än handlingsdirigerande. Ett försäkringsbolag som inte tagit          

tillräcklig höjd i sina premier kommer inte kunna bära sina kostnader och            

försäkringstagarkollektivet torde välja bort en dyrare försäkring framför en billigare          

med motsvarande risktäckning, i synnerhet då det på senare år dykt upp ett flertal              

prisjämförelsetjänster på internet. Risken att försäkringsgivare på ett kartellaktigt sätt          23

går samman och tillämpar en onödigt hög premie går dock inte att bortse från, även om                

sådant otillbörligt beteende såvitt känt aldrig har uppdagats. Som redan nämnts finns            

varken en offentlig tillsyn eller omedelbara sanktioner mot det försäkringsbolag som           

tillämpar en oskäligt hög premiesättning, utöver de allmänna avtalsrättsliga reglerna.          

20 Bengtsson, 2015, s 40 f. 
21 Bengtsson, Försäkringsteknik och civilrätt, 1998,  s 38. 
22 Bengtsson, 1998, s 38. 
23 Två exempel är Compricer och Insplanet. 
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Vidare vore det naivt att tro att premien inte påverkas av en mängd andra parametrar               

utöver rent försäkringstekniska sådana.  24

 

Utifrån det nu sagda kan konstateras att ett försäkringsbolag på goda grunder har att              

räkna med att deras egna angivna begränsningar i försäkringsskyddet står sig. I annat             

fall har ju den premie som tagits ut beräknats utifrån felaktiga premisser vilket kan vara               

direkt verksamhetshotande. Man kan också uttrycka det som att försäkringsbolag av           

samma anledning gör bäst i att noggrant undersöka rättsläget vid utformandet av sina             

produkter, särskilt avseende ansvarsbegränsande undantag, för att inte tvingas ersätta          

skador som de inte tagit höjd för vid premiesättningen. Detta faktum får relevans i fråga               

om försäkringstagarens biförpliktelser, vilket vi strax ska återkomma till.  

2.2.2 Produktfrihetsprincipen 

Vid rättslig reglering av försäkringsavtal, liksom på övriga områden där civilrättslig           

avtalsfrihet i grunden ska råda, måste lagstiftaren fråga sig i vilken utsträckning och             

under vilka former tvingande lagreglering lämpar sig. De motstående intressena som ska            

vägas mot varandra är uppenbara; den försiktighet som i ljuset av avtalsfriheten är             

påkallad beträffande varje statlig inblandning i civilrättsliga subjekts rättshandlingar,         

kontra vikten av att förhindra framväxten av en osund och oseriös bransch. På grund av               

den rådande ojämvikt som ofrånkomligen existerar i relationen försäkringsgivare –          

försäkringstagare står det klart att viss styrning måste till för att kompensera för den              

ojämlika partsställningen. Samtidigt får det inte riskeras att sådan styrning stävjar en            

rörlig och innovativ försäkringsbransch.  

 

Vad gäller själva utvecklingen av försäkringsprodukter tillerkänner svensk rätt sedan          

mycket lång tid försäkringsgivare en betydande frihet enligt den så kallade           

produktfrihetsprincipen. I EG:s direktiv för samordnande av       25

försäkringsrörelselagstiftning i unionen understryks vikten av att inga nationella regler          

24 Bengtsson, Försäkringsteknik och civilrätt, 1998, s 39. 
25 Bengtsson, 2015,  s 129. 

14 



får hindra försäkringsbolagen att utveckla sina produkter. Som skäl härför anges           

försäkringstagarens intresse av största möjliga utbud av försäkringsprodukter.   26

 

Produktfrihetens kärna är alltså att försäkringsbolagen fritt ska få ange vilken risk de             

vill täcka och vilka risker de inte tänker ansvara för. Att märka är att detta alltså tar sikte                  

på själva produktutvecklingen och inte på sådana praktiska frågor som uppstår innan            

eller under försäkringsavtalstiden, varom en mängd detaljregler existerar i FAL.          

Lagstiftaren bestämmer alltså över sådant som uppsägningstid eller på vilket sätt           

premien ska betalas, medan försäkringsbolaget ensamt bestämmer vilka risker som den           

erbjudna försäkringen ska ansvara för. För svensk del är detta också den rådande             

situationen sedan i vart fall 90 år tillbaka, eftersom GFAL inte innehöll några tvingande              

regler om själva risktäckningen. I förarbeten till GFAL motiveras inte denna hållning            27

särskilt, men det kan noteras att man inom tysk och schweizisk försäkringsrätt – varifrån              

inflytandet generellt sett var stort – redan vid denna tid talades om “Die Freiheit der               

Risikobegrenzung” som en ledande princip för respektive inhemsk        

försäkringsavtalsrätt. Vidare kan noteras att även om det skulle dröja innan           28

produktfrihetsprincipen användes som ett vedertaget begrepp, uttalade Folke Schmidt         

1943 att “[G]FAL vilar på principen att att bolaget har full frihet att bestämma, vilket               

objekt och vilken händelse (fara) försäkringen skall avse”.  29

 

Att lagstiftaren ansåg att produktfrihet bör råda bekräftades även vid arbetet inför KFL:s             

införande, även om det skedde genom pragmatiska överväganden snarare än genom           

hänvisning till en allmän princip. Det konstaterades att redan det omfånget av villkor             

som bestämmer försäkringars omfattning visar att det är omöjligt att sammanfatta dem i             

lagtext. Därtill hänvisades till att differentieringen och valfriheten på marknaden skulle           

bli lidande ifall risktäckningen skulle försöka regleras i lag. Eftersom          30

Försäkringsinspektionen vid den här tiden utövade tillsyn över marknadens         

försäkringsvillkor ansågs konsumentskyddet uppfyllt den vägen.  

26 Rådets Direktiv 92/49/EEG, se särskilt ingresspunkt 19. 
27 GFAL innehöll några regler som i och för sig tog sikte på själva risktäckningen, se ex 79-82 §§, men de                     
var allihop dispositiva. 
28 Hellner, Hur begränsar lagstiftningen de svenska försäkringsbolagens handelsfrihet?, NFT 1956 s 256 f. 
29 Schmidt, 1943, s 190. 
30 SOU 1977:84, s 105 ff. 

15 



Försäkringsinspektionens och skälighetsprincipens sedermera avskaffande innebar en       

stärkt ställning för produktfrihetprincipen, då tillsynsverksamheten därefter fick ett         

annat fokus som i första hand tog sikte på försäkringsgivaren snarare än            

försäkringsavtalet. Ytterligare några decennier senare, då förslaget till nya FAL lades           31

fram, talade lagstiftaren rentav om att produktfrihet ska vara “en ledande tanke bakom             

lagstiftningen”. Liksom tidigare hänvisades till en mer flexibel och rörlig          32

försäkringsmarknad men härtill erinrades också om risken för att lagstiftning försvårar           

för den ökande internationaliseringen. Det som då åsyftades var att utländska           33

försäkringsgivare inte skulle tvingas revidera sin produktkatalog inför en eventuell          

lansering på den svenska försäkringsmarknaden, vilket skulle kunnat få dem att avstå en             

sådan lansering. 

 

Produktfrihetsprincipen har som synes en påfallande stark ställning inom svensk          

försäkringsrätt, vilket är en ordning som såväl EU, vår nationella lagstiftare som            

försäkringsbolagen upprepade gånger påmint om. Inom den juridiska doktrinen har          

principen dock inte alltid haft samma oantastliga status. Jan Hellner ansåg det ogrundat             

att tro att försäkringstekniken helt skulle fallera ifall tvingande regler angav exempelvis            

att brandförsäkringar måste täcka skador orsakade av blixtnedslag. Bertil Bengtsson          34

anför ingen direkt kritik mot principens existens, men anser att produktfrihetens           

praktiska betydelse (ur försäkringsteknisk synpunkt) är ungefär lika oklar som dess           

närmare innebörd.  35

2.3 Försäkringstagares biförpliktelser 

2.3.1 Inledning 

Som nämnts ovan är försäkringstagarens huvudförpliktelse under avtalstiden att betala          

försäkringspremien. Därtill har försäkringstagaren – liksom försäkringsgivaren – ett         

antal ytterligare åtaganden, biförpliktelser, att respektera under avtalstiden.        

31 Se avsnitt 2.1 ovan. 
32 Prop. 2003/04:150, s 134. 
33 Prop. 2003/04:150, s 134. Jfr också SOU 1989:88 s 121 ff. 
34 Hellner, Exclusions of risk and duties imposed on the insured, 1955,  s 30. 
35 Bengtsson, 2015, s 134. 
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Biförpliktelserna, vilka avseende konsumentförsäkringar finns samlade i FAL:s fjärde         

kapitel, består av en upplysningsplikt, plikt att anmäla riskökande förhållande, regler           36

om eget framkallande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter samt en          

räddningsplikt. Biförpliktelserna syftar till att upprätthålla vissa lojala beteenden hos          

respektive part eller, omvänt, att bestraffa vissa illojala beteenden. För att           

ekvivalensprincipen ska kunna upprätthållas måste försäkringsbolagen dels göra vissa         

antaganden kring sina försäkringstagares aktsamhet, och dels fästa tilltro till att vissa            

varaktiga förhållanden består såvitt inget annat meddelas. De försäkringstekniska         

kalkylerna ställs på ända om en försäkringstagare exempelvis underlåter att låsa dörren            

efter sig, eller om han flyttar till ett område med högre kriminalitet utan att lämna               

meddelande därom. Vidare måste all försäkringsverksamhet präglas av en         

preventionsambition, och då inte enkom för att gynna försäkringsgivaren. En individ           

eller ett samhälle med mycket gott försäkringsskydd kan alltid befaras orsaka eller            

åsamkas skador i högre grad jämfört med en individ eller ett samhälle där sådan              

trygghet saknas. Detta är något som på ett teoretiskt plan nog kan accepteras av de               

flesta, även om den verkliga effekten är omdiskuterad. Oaktat detta kan ett i allmänhet              37

ansvarsfullt och redigt uppförande motiveras av allmänna grundsatser om lojalt          

beteende gentemot sin avtalspart. Trots allt får en försäkringstagares klandervärda          

agerande följder för försäkringsgivaren även om handlandet sker i en helt privat            

kontext. 

 

Många av de biförpliktelser som åligger försäkringstagare fanns redan vid tiden då            

GFAL gällde, men i det följande kommer enbart gällande rätt att redogöras för. Efter att               

innebörden av varje biförpliktelse i FAL:s fjärde kapitel har beskrivits ska något sägas             

om påföljden av överträdelser av biförpliktelser och under vilka förutsättningar detta           

kan komma att aktualiseras. 

2.3.2 Upplysningsplikten 

I FAL 4:1 regleras den upplysningsplikt som åvilar försäkringstagaren. Den innefattar           

dels den inte alltför besvärliga skyldigheten att svara på försäkringsgivarens frågor på            

36 Ytterligare biförpliktelser sammanhängande med skaderegleringen återfinns i 7 och 16 kap. FAL. 
37 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014, s 41. 

17 



ett sanningsenligt och fullständigt sätt, dels en skyldighet för försäkringstagaren att utan            

dröjsmål meddela försäkringsgivaren om han inser att försäkringsgivaren tidigare har          

fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter av uppenbar betydelse för riskbedömningen.          

Syftet med upplysningsplikten är förstås att försäkringsgivaren ska ges ett korrekt           

underlag för att kunna bedöma risken för att ett försäkringsfall inträffar, vilket är             

centralt för att bestämma nivån på försäkringens premie. 

 

Om försäkringstagaren i relation till upplysningsplikten har förfarit svikligt eller i strid            

mot tro och heder blir hela försäkringsavtalet ogiltigt och försäkringsbolaget fritt från            

ansvar, vilket framgår av FAL 4:2 st 1 med hänvisning till avtalslagens            

ogiltighetsregler. I annat fall ska nedsättning ske efter vad som är skäligt, enligt FAL              

4:2 st 2. Vid denna skälighetsbedömning ska enligt lagtexten hänsyn tas till vilken             

betydelse överträdelsen haft för försäkringsbolagets riskbedömning, vilket uppsåt eller         

oaktsamhetsgrad som har förelegat liksom omständigheterna i övrigt. Det blir således tal            

om en större nedsättning om en försäkring överhuvud inte hade meddelats av            

försäkringsbolaget ifall det hade haft rätt information, jämfört med felaktiga uppgifter           

som i och för sig har lämnats uppsåtligen, men som inte har föranlett försäkringsbolaget              

att agera annorlunda. I det förra fallet lär nedsättningen bli 100%, det vill säga noll               

kronor i ersättning, medan nedsättningen blir 0% i det senare fallet. Felaktiga uppgifter             

som saknat betydelse får nämligen inte föranleda någon nedsättning, liksom om           

försäkringsbolaget insett eller bort inse att uppgifterna inte var korrekta.   38

2.3.3 Riskökning 

Reglerna om riskökning, FAL 4:3, hör till sin natur samman med upplysningsplikten.            

Där upplysningsplikten i huvudsak handlar om att upplysa om vissa gällande           

förhållanden, handlar riskökning om att anmäla vissa förändrade förhållanden. Det går           

därför att tala om riskökningsreglerna som en anmälningsplikt. Regeln innebär inte           

någon omedelbar lagstadgad skyldighet för försäkringstagaren utan medger att         

försäkringsbolagen i avtalsvillkoren får ställa upp sådana krav. Vad som åsyftas är            

förändringar av sådana förhållanden som anges i avtalet och som är av väsentlig             

38 Se FAL 4:4 st 1. 
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betydelse för risken. Det räcker alltså inte med att i villkoren ange att ändrade              

förhållanden som ökar risken för skada ska anmälas till försäkringsbolaget. Istället           39

fordras ett angivande av en konkret omständighet som de facto har en väsentlig             

betydelse för risken. I förarbetena nämns som exempel att man i villkoren för en              

byggnadsförsäkring anger att den försäkrade måste anmäla för det fall han i byggnaden             

börjar ägna sig åt brandfarlig verksamhet av visst angivet slag.  40

 

Nedsatt försäkringsersättning till följd av försummad anmälan av riskökning sker,          

liksom vid brott mot upplysningsplikten, enligt FAL 4:2 st 2. Sålunda ska en             

skälighetsprövning göras enligt vad som sagts i föregående avsnitt.  

2.3.4 Framkallande av försäkringsfall 

FAL 4:5 reglerar den mycket viktiga frågan om vad som gäller ifall försäkringstagaren             

eller den försäkrade genom egen försorg har framkallat ett försäkringsfall. En           

försäkrings hela syfte skulle bli förfelat för det fall det inte fick några konsekvenser för               

den försäkringstagare som i vart fall uppsåtligen framkallar ett försäkringsfall.          

Likaledes finns det en rimlighet i att försäkringsbolaget inte ska behöva ansvara fullt ut              

för skador som inträffat på grund av mer uppseendeväckande oaktsamhet hos den            

försäkrade. Framkallande av försäkringsfall är en egendomlig biförpliktelse i så måtto           

att handlande som bryter mot vissa andra biförpliktelser i FAL:s fjärde kapitel –             

försummande av en säkerhetsföreskrift, riskökande åtgärder eller åsidosättande av         

räddningsplikten – i sig skulle kunna ses som ett framkallande av försäkringsfallet.            

Reglerna kan alltså överlappa varandra varför det i vissa situationer är nödvändigt med             

en gränsdragning biförpliktelserna emellan. Hur denna gränsdragning ska göras är en           

problematik som tilldragit sig viss uppmärksamhet genom åren, men som inte ska            

beröras närmare här.   41

 

Regeln om framkallande av försäkringsfall är uppbyggd av flera led som i sak träffar              

skilda situationer. Vad först gäller frågan om skador som framkallats uppsåtligen av en             

39 Bengtsson, 2015, s 270. 
40 Prop 2003/04:150 s 412. 
41 För en sammanfattning av doktrinen rörande denna fråga se Lindell-Frantz, Nedsättning av 
försäkringsersättning, 1998,  s 434. 

19 



försäkrad, framgår av paragrafens första mening att försäkringsersättning        

överhuvudtaget inte ska utgå. Samma påföljd drabbar den försäkringstagare som          

förvärrar en icke-framkallad skada i syfte att utfå en högre försäkringsersättning. I ett             

sådant läge ersätts den ursprungliga skadan, men inte den del som berott på den              

försäkrades uppsåtliga förvärrande. Som exempel på sådant scenario kan nämnas den           

försäkringstagare som upptäcker en brand och då öppnar ett fönster med följd att             

branden sprider sig. Det är alltså inte tal om någon nedsättning av            42

försäkringsersättningen vad gäller rent uppsåtliga framkallanden och förvärranden, utan         

försäkringsbolaget står i sådana lägen helt utan ansvar. Detta kan knappast ses som             

uppseendeväckande utan står tvärtom i samklang med den ovisshet om försäkringsfall           

som är en grundläggande förutsättning för försäkringsavtalet. Vidare kan en sträng           43

hållning på denna punkt motiveras av såväl preventionsskäl som rättviseskäl, vilket           

lagstiftaren har påpekat i FAL:s förarbeten. Rättsläget tar vid uppsåtliga framkallanden           44

ingen hänsyn till ifall det är fråga om ansvarsförsäkring, trots att den som då lidit skadan                

inte är den som har framkallat försäkringsfallet. Vid vissa uppsåtliga skador           45

framkallade av otillräkneliga personer eller i nödsituationer kan dock försäkringsbolaget          

vara skyldigt att ändå betala ut ersättning, enligt en särskild lagregel.  46

 

I paragrafens andra stycke framgår att försäkringsersättningen får sättas ned efter vad            

som är skäligt om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet antingen genom grov            

vårdslöshet, eller om han handlat eller underlåtit att handla trots en vetskap om en              

betydande skaderisk. Grov vårdslöshet anses normalt ligga mycket nära uppsåt men           

bedömningen lär sällan bli aktuell i praktiken eftersom, som Bertil Bengtsson påpekar,            

en grovt vårdslös försäkrad lär kvalificera in sig redan på att ha varit medveten om den                

betydande skaderisken i de allra flesta fall.  47

 

42 Situationen ska skiljas från underlåtenhet att vid brand stänga ett redan öppet fönster, vilket istället ska                 
bedömas enligt reglerna om räddningsplikt. 
43 Jfr avsnitt 2.2 ovan. 
44 SOU 1989:88 s 181. 
45 Se Prop. 2003/04:150, s 178 ff, jfr FAL 4:9 st 2. 
46 FAL 4:9 st 1 2-3. 
47 Bengtsson, 2015, s 275. 
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Ett försäkringsfall som framkallats eller förvärrats till följd av vanlig vårdslöshet kan            

vara tillräckligt för att försäkringsbolaget ska få sätta ned försäkringsersättningen, vilket           

framgår av FAL 4:5 st 3. För detta krävs dock att försäkringsbolaget förbehållit om              

detta i villkoren samt att det finns särskilda skäl att göra sådant förbehåll på grund av                

försäkringens art.  

2.3.5 Säkerhetsföreskrifter 

En säkerhetsföreskrift definieras i FAL 4:6 som “en föreskrift om vissa bestämda            

handlingar eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller            

om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra            

medhjälpare”. Den som försummar att följa en säkerhetsföreskrift som angivits i           

försäkringsvillkoren kan få sin försäkringsersättning nedsatt utefter vad som är skäligt,           

vilket framgår av samma paragraf. Skälighetsprövningen ska särskilt ta hänsyn till det            

uppsåt eller den vårdslöshet som försäkringstagaren kan lastas för, liksom sambandet           

mellan den inträffade skadan och själva försummelsen. Själva förpliktelsen som åligger           

försäkringstagaren består alltså i att iaktta de säkerhetsföreskrifter som         

försäkringsgivaren angett i villkoren för den aktuella försäkringen. Gemensamt för alla           

säkerhetsföreskrifter är att de ställer krav på vissa beteenden innan ett försäkringsfall            

har inträffat, relevanta skadebegränsande handlanden som bör ske efter att ett           

försäkringsfall har inträffat sorterar istället in under reglerna om räddningsplikt. 

 

Säkerhetsföreskrifter förekommer sannolikt i alla försäkringsvillkor, i vart fall för          

sådana konventionella försäkringar som konsumenter kan ha intresse av att teckna. Som            

exempel på givna säkerhetsföreskrifter i en hemförsäkring kan nämnas villkor om att            

ytterdörren ska hållas låst samt att nyckeln inte får gömmas i närheten av bostaden.              

Nedsättning av försäkringsersättning på grund av försummad säkerhetsföreskrift kräver         

emellertid ett kausalsamband enligt kausalitetsregeln mellan det inträffade        

försäkringsfallet och den säkerhetsföreskrift som inte iakttogs. Sålunda ska full          

ersättning utgå också till den försäkringstagare som, i strid mot angivna           

säkerhetsföreskrifter, gömt hemnyckeln i trädgården ifall inbrottstjuvar har tagit sig in i            

huset genom att krossa ett fönster.  
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Det går alltså att se på förpliktelsen att följa säkerhetsföreskrifter på två sätt; dels              

skyddas försäkringsgivare genom att de inte behöver fullt ut ersätta försäkringsfall där            

någon brutit mot tydligt angivna föreskrifter, dels accepteras det faktum att de flesta             

människor kan ibland bete sig slarvigt varför en helt utebliven försäkringsersättning i            

många lägen ter sig allt för hårt.  

2.3.6 Räddningsplikten 

Enligt FAL 4:7 har försäkringstagare en plikt att vidta åtgärder för att hindra eller              

minska en inträffad eller omedelbart förestående skada. Skyldigheten gäller oavsett ifall           

det erinras om den i försäkringsvillkoren eller inte. Räddningsplikten innefattar alltså           

både en skyldighet att förhindra att en skada alls uppkommer, och en skyldighet att              

begränsa omfattningen av en redan inträffad skada. Den exakta innebörden av           

räddningsplikten är emellertid beroende av den försäkrades förmåga vid tidpunkten. I           

motiven nämns exempelvis att en försäkrad som råkar ut för en villabrand kan bli så               

pass chockad att det inte rimligen kan begäras att han omedelbart tillkallar brandkåren.            48

Den som uppsåtligen bryter mot räddningsplikten, eller bryter mot den trots en vetskap             

om att det innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa, kan få sin               

försäkringsersättning nedsatt efter vad som anses skäligt. Detsamma gäller vid annan           

grov vårdslöshet, medan ringa och vanlig vårdslöshet inte leder till någon nedsättning.            

Med andra ord tar regeln sikte på sådana situationer där den försäkrade närmast             

nonchalerat sina skyldigheter, snarare än rena förbiseenden.  49

2.3.7 Allmänt om nedsättningen 

En försäkringstagare som inte iakttar de förpliktelser som åligger honom kan som            

framgått tvingas finna sig i att försäkringsbolagets ansvar gentemot försäkringstagaren          

begränsas. Således skiljer sig försäkringsavtalet även på denna punkt mot traditionell           

avtalsrätt, där hävning och skadestånd normalt utgör de viktigaste sanktionerna vid           

kontraktsbrott. Av detta kan vi sluta oss till att några faktiska verkningar av eventuella              50

överträdda biförpliktelser normalt inte synliggörs förrän efter att ett försäkringsfall          

48 Prop. 2003/04:150 s 419.  
49 Bengtsson, 2015, s 285. 
50 Bengtsson, 2015, s 246. 
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inträffat, eftersom det är själva försäkringsersättningen som är föremålet för eventuella           

påföljder. Sålunda är det försäkringsgivarens huvudsakliga avtalsprestation –        

förskringsersättningen – som kan komma att begränsas, det vill säga nedsättas helt eller             

delvis jämfört med vad som hade utgått ifall inte överträdelsen hade ägt rum. Generellt              

gäller att total nedsättning, det vill säga helt utebliven försäkringsersättning, vid           

konsumentförsäkringar endast blir aktuellt vid mycket grova överträdelser.  51

 

Inte vilken överträdelse som helst innebär att försäkringsgivarens ansvar begränsas.          

Gemensamt för alla biförpliktelser är att i vart fall culpa krävs för att överträdelsen ska               

kunna innebära en nedsatt försäkringsersättning. På sina håll krävs som vi sett            

emellertid grov eller annars mera kvalificerad vårdslöshet och vid         

konsumentförsäkringar får ringa oaktsamhet i regel ingen betydelse. Begreppet culpa          52

inom försäkringsrätten lär inte vara helt sammanfallande med hur det har försökt            

definierats inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten, men dess närmare innebörd         53

är inte något som ska utredas närmare här. Som några helt grundläggande och             

förenklade riktlinjer kan dock nämnas att utgångspunkten för culpabedömningen ska          

vara en jämförelse med hur en normalt aktsam person skulle ha handlat i motsvarande              

situation, att bedömningen är strängare gentemot företag än mot konsumenter samt att            

försäkringsvillkor som specifikt understryker viss aktsamhet för med sig en strängare           

culpabedömning gentemot försäkringstagaren. Vidare gäller att den aktsamhet som         54

kan förväntas bör ställas i relation till sannolikhetens för skada och den potentiella             

skadans storlek.  55

 

Vad gäller sakförsäkringar i konsumentförhållanden sker nedsättningen alltid enligt         

skälighetsregeln. Enligt skälighetsregeln sätts försäkringsersättningen ned efter vad som         

är skäligt i det specifika fallet. Hänsyn ska då tas till graden av oaktsamhet hos den                

försäkrade samt omständigheterna i övrigt. Vad som är en skälig nedsättning är förstås             

helt beroende av detaljer kring den enskilda situationen och däremot omöjligt att ge             

51 Prop 1979/80:9 s 72 och 75. 
52 FAL 4:9 1st 1. 
53 Bengtsson, 2015, s 96 och s 262. 
54 Bengtsson, 2015, s 98. 
55 Bengtsson, 2015, s 99, jfr “den fria culpabedömningen” inom utomobligatorisk skadeståndsrätt; 
Hellner, Radetzki, 2014, s 127 ff. 
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några generella riktlinjer för. I propositionen noteras dock att skälighetsregeln, som           

infördes första gången i KFL, inte tycks ha fört med sig några större nackdelar för               

försäkringstagarkollektivet eller någon inkonsekvens i skaderegleringen.  56

 

Något ska också sägas om identifikation. Först kan konstateras att det på ett generellt              

plan saknar relevans huruvida den som agerat i strid mot en biförpliktelse är             

försäkringstagare – det vill säga själva avtalsparten i försäkringsförhållandet, eller          

annan försäkrad – det vill säga någon som inte är avtalspart men som ändå omfattas av                

försäkringen, exempelvis medlem av hushållet då fråga är om hemförsäkring.          

Intressantare är frågan huruvida ett agerande av någon som inte är varken            

försäkringstagare eller försäkrad kan medföra att försäkringsersättningen sätts ned.         

Enligt FAL 4:8 kan annans agerande få konsekvenser vad gäller framkallande av            

försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter samt räddningsplikten. Detta kan bli         

aktuellt om den som brutit mot biförpliktelsen antingen haft tillsyn över den försäkrade             

egendomen med den försäkrades samtycke, eller om den är den försäkrades make,            

sambo eller annan familjemedlem och egendomen utgjort gemensam bostad eller bohag.           

För att identifikation överhuvudtaget ska komma ifråga krävs att förbehåll för detta            

gjorts i försäkringsvillkoren, vilket också framgår av lagtexten. Identifikation tillämpas          

inte ifall synnerliga skäl talar däremot. 

2.4 Omfattningsvillkor 

I ljuset av vad som förklarats ovan kring produktfrihetsprincipen, och vad som gäller             

enligt civilrättens allmänna avtalsfrihet, ter det sig naturligt att försäkringsbolag genom           

avtalsvillkor ska få bestämma gränserna för försäkringsskyddet. En specifik situation          

som i och för sig innebär att en skada inträffat varvid försäkringstagaren, med hänsyn              

till den försäkringstyp han tecknat, med visst fog skulle kunna förvänta sig            

försäkringsersättning, kan försäkringsbolaget alltså ha valt att undanta från         

försäkringsomfattningen. Givetvis är det ingen överraskning på så vis att bolaget           

bestämmer sig för detta först vid skaderegleringen, utan avgränsningen är då tydligt            

angiven i en klausul; ett omfattningsvillkor. Bevekelsegrunderna för hur         

56 Prop. 2003/04:150 s 172. 
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försäkringsbolagen väljer att avgränsa sina försäkringar kan vara vitt skilda och är,            

skulle kunna hävdas, egentligen ointressant – varför lunchrestaurangen väljer att enbart           

servera vegetarisk mat kan ha alla möjliga olika förklaringar men påverkar naturligtvis            

inte deras rätt att göra så. I praktiken handlar det emellertid oftast om att              

försäkringsbolagen av något affärsmässigt skäl inte vill ta på sig en viss risk. De kanske               

befarar att försäkringsfallen skulle bli alltför frekventa, att bevissvårigheter skulle          

komplicera skaderegleringen eller att sannolikheten för riskens inträffande helt enkelt är           

så pass svår att beräkna att det skulle innebära en affärsmässig risk i sig att acceptera                

ansvar för risken.  

 

Omfattningsvillkor i sig är alltså inget kontroversiellt utan förekommer i flertal i alla             

försäkringsvillkor. Några exempel från verkligheten är en hemförsäkring där         

försäkringen gäller för skada av sot, men inte för sot från levande ljus eller en               57

bilförsäkring som täcker vagnskada, men inte sådan som orsakats av köld, fukt eller             

rost. Som synes rör det sig alltså om sådant som gemene man antagligen skulle kalla               58

för “undantag”, kort och gott. Den noggranne försäkringstagaren har goda möjligheter           59

att undersöka hur respektive försäkringsbolag valt att avgränsa den försäkringstyp han           

är i färd med att teckna, och kan således sluta avtal med det bolag vars ansvarsåtagande                

bäst matchar de risker han vill försäkra sig mot.  

3. Kollisionen mellan omfattningsvillkor och biförpliktelser 

3.1 Inledning 

Med denna förförståelse kring biförpliktelser och omfattningsvillkor kan vi närma oss           

den höggradigt intressanta frågan om vad som gäller då en försäkringstagares brott mot             

en biförpliktelse samtidigt får till följd att den situation som inträffat, på grund av ett               

omfattningsvillkor, faller utanför försäkringsskyddet. Försäkringstagarens eget agerande       

är ju i allra högsta grad något som kan påverka risken för försäkringsfall, varför det kan                

verka logiskt för bolagen att helt undanta sådana ageranden som ökar risken på ett sätt               

57 If, Hem, 2017, s 6. 
58 Vardia, Motor, 2014, s 12. 
59 Klausulerna är ju de facto undantag (från försäkringsskyddet), men begreppet “undantag” är i 
juridisk-teknisk mening knappast synonymt med det mer specifika “omfattningsvillkor”. 
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som premien inte tagit höjd för. Samtidigt har lagstiftaren, vilket vi sett i kapitel 2,               

redan gjort sådana intresseavvägningar vilka kommit till uttryck genom tvingande regler           

om hur försäkringsbolagets ansvar får begränsas på grund av den försäkrades           

klandervärda agerande. Omfattningsvillkor kan dessutom avfattas på ett sådant vis att de            

“på ytan” tycks undanta viss risk – i enlighet med produktfriheten – medan de i               

realiteten tar sikte på ett sådant agerande hos den försäkrade som regleras i 4 kap FAL.                

Om ett sådant omfattningsvillkor tillämpas enligt sin lydelse blir resultatet ett           

kringgående av de tvingande nedsättningsreglerna i FAL:s fjärde kapitel, inklusive de           

krav som där ställs på culpa och så vidare. 

 

En ordning där omfattningsvillkoren i sådana lägen alltid äger giltighet skulle alltså            

innebära att försäkringsbolag med hänvisning till sina villkor aldrig behövde ta ställning            

till nedsättningsreglerna. Skadeanmälningar där sådant beteende kunde konstaterats        

hade direkt kunnat avfärdas med hänvisning till att försäkringsomfattning saknas. I ett            

sådant läge går det inte ens att tala om att ett försäkringsfall har inträffat. Som vi har sett                  

kan ju försäkringstagarens agerande anses vara så pass oaktsamt att          

försäkringsersättning helt kan nekas även enligt de tvingande reglerna om          

försäkringstagares biförpliktelser, genom att ersättningen sätts ned till noll. I sådana           

situationer kan det tyckas att frågan hur ett omfattningsvillkor ska tolkas är blott av              

akademiskt intresse eftersom utfallet blir detsamma. Fullständig nedsättning av         

ersättningen är dock mycket ovanligt och förekommer endast i särskilt flagranta           

situationer. I normalfallet kan den försäkrade tack vare nedsättningsreglerna räkna med           

en inte obetydlig ersättning trots att en biförpliktelse bevisligen har överträffats – ofta             

uppgående till 50% eller mer av det belopp som hade utgått ifall biförpliktelsen inte              

hade försummats. Frågan hurivida en inträffad situation ska bedömas enligt ett           

exkluderande omfattningsvillkor eller enligt lagens tvingande regler är därför ofta av           

synnerligen stor betydelse för den enskilde försäkringstagaren. 

 

Lagstiftare, rättsvetenskapsmän och försäkringsjurister i allmänhet har länge insett         

risken för ett kringgående av lagens tvingande regler och har på olika sätt försökt              

komma åt det potentiella problemet. Eftersom själva problemet som sådant så att säga             

redan existerar har diskussionen i huvudsak handlat om hur gränsdragningen mellan           
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omfattningsvillkor och tvingande lagregler lämpligen bör göras. Inför ikraftträdandet av          

FAL ville lagstiftaren råda bot på situationen genom införandet av en särskild paragraf,             

vilken ska redogöras för i avsnitt 3.4. Eftersom problemet är betydligt äldre än FAL ska               

emellertid först utredas hur gränsdragningsproblematiken har hanterats tidigare. 

3.2 Rättsläget innan FAL 

3.2.1 GFAL 

Som framgått är problematiken på intet sätt ny utan har debatterats under många             

decennier. GFAL innehöll precis som dagens lagstiftning regler som stipulerade vilka           

biförpliktelser försäkringstagaren hade att iaktta i sin avtalsrelation med         

försäkringsgivaren. Tvingande regler om upplysningsplikt, riskökning,      

säkerhetsföreskrifter, räddningsplikt samt framkallande av försäkringsfall återfanns i        

GFAL och dess materiella innebörd skiljer sig inte dramatiskt mot det som är gällande              

rätt idag. Då liksom nu var konsekvensen av en icke respekterad biförpliktelse att den              60

försäkringsersättning som annars skulle utgått sattes ned helt eller delvis. Produktfrihet           

rådde redan vid denna tid och det var således försäkringsgivaren som hade att ställa upp               

villkoren för den försäkring som erbjöds och den potentiella kollisionen mellan           

tvingande biförpliktelser och omfattningsvillkor var därmed uppenbar. Trots detta var          

frågan inte uppe för särskild diskussion i motiven till GFAL, utan diskussionen fördes i              

huvudsak av rättsvetenskapsmän under de årtionden som följde på GFAL:s          

ikraftträdande. 

3.2.2 Folke Schmidt  

Folke Schmidt, som var verksam under första halvan av 1900-talet, har i sin bok Faran               

och försäkringsfallet försökt sig på en systematisk kategorisering av omfattningsvillkor          

utifrån deras respektive karaktär. Schmidt målar upp tre huvudkategorier:         61

individualiseringsklausuler, händelseklausuler samt handlingsklausuler. Den senare      

gruppen kan i sin tur delas in i öppna handlingsklausuler respektive dolda            

handlingsklausuler. Individualiseringsklausuler är sådana villkor där försäkringsbolaget       

60 Se 4, 18, 45, 51, 52 §§ FAL. 
61 Schmidt, 1943, s 158 ff. 
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med produktfrihetsprincipen i ryggen pekar ut (individualiserar) objekt vilka         

försäkringen i fråga inte är avsedd att täcka eller, omvänt, som försäkringen specifikt är              

avsedd att täcka. Exempel härpå är sådana okontroversiella skrivningar som att           

hemförsäkringen “avser N.N:s personliga lösöre” eller att transportförsäkringen “ej         

gäller smycken och ädelstenar.” Individualiseringsklausuler är sålunda neutrala till sin          62

karaktär och helt nödvändiga för att kunna bedöma försäkringsskyddets räckvidd.          63

Händelseklausuler har samma funktion som individualiseringsklausuler men pekar        

istället ut särskilda händelser såsom antingen ansvarsbärande eller friskrivande. Det kan           

exempelvis vara ett villkor som anger att det försäkrade objektet ersätts vid brandskada,             

stöld, vattenledningsskada eller olycksfall.  64

 

Handlingsklausuler kallade Schmidt sådana villkor som avser ett handlingsmönster som          

försäkringstagaren har att följa vid äventyr att han annars drabbas av en menlig             

påföljd. Uppenbart innefattas då sådana villkor som återger vad försäkringstagaren          65

redan av lag har att följa, det vill säga lagstadgade biförpliktelser, men även specifika              

säkerhetsföreskrifter (som ju uppställs av försäkringsbolaget, även om lagen reglerar          

påföljden av brott mot dem). Så länge inte något gömmer sig “under ytan” kan dylika               

klausuler benämnas öppna handlingsklausuler. Problemen uppstår, enligt Schmidt, när         

ett individualiserings- eller händelsevillkor i själva verket gömmer någon form av           

dirigerande krav på försäkringstagaren – varvid villkoret istället kan kategoriseras som           

en dold handlingsklausul. Schmidt illustrerar det hela med ett jämförande exempel, här            66

återgivet i sin essens:   67

 

Villkoret (A) anger att försäkringen inte omfattar smycken eller ädelmetaller. Villkoret           

(B) anger att smycken och ädelmetaller ska förvaras i dyrkfritt kassaskåp, vid äventyr             

att försäkringstagaren annars går miste om sin ersättning. Villkoret (C) anger att            

försäkringen inte omfattar stöld av smycken eller ädelmetaller som inte förvaras i ett             

dyrkfritt kassaskåp. Dessa små skillnader i formuleringen gör stor skillnad i           

62 Schmidt, 1943, s 159. 
63 Schmidt, 1943, s  189 f. 
64 Schmidt, 1943, s  160. 
65 Schmidt, 1943, s 158 f. 
66 Schmidt, 1943, s 190. 
67 Schmidt, 1943, s 190 ff. 
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verkligheten. Villkoret A är ett omfattningsvillkor som sorterar in under          

individualiseringsvillkoren enligt Schmidts terminologi. Det sätter ramarna för        

försäkringsskyddet och skiljer sig i den meningen inte från ett villkor som erinrar om att               

skador i följd av motortrafik inte omfattas av hemförsäkringens ansvarsmoment.          

Villkoret B innehåller ett handlingsdirigerande moment som tydligt uppställer krav på           

visst agerande hos försäkringstagaren. Sålunda är det en öppen handlingsklausul och           

samtidigt en säkerhetsföreskrift, vilken alltså bör läsas utifrån lagtexten för det fall den             

skulle strida mot vad de tvingande reglerna där anger. Villkoret C avgränsar            68

försäkringsskyddet genom att peka ut särskilda objekt såsom försäkrade; inlåsta          

smycken och ädelmetaller. Villkoret C är därför ett individualiseringsvillkor men          

innehåller ju i realiteten ett påbud till försäkringstagaren att låsa sina smycken i ett              

dyrkfritt kassaskåp. Således kan man betrakta samma villkor som en dold           

handlingsklausul vars tillåtlighet bör bedömas utifrån en jämförelse med lagens          

tvingande regler om biförpliktelser, i detta fall reglerna om säkerhetsföreskrifter.  

 

Enbart ett identifierande och kategoriserande av ett visst omfattningsvillkor enligt          

Schmidts erbjuder emellertid ingen fullständig lösning på problemet, och han medger att            

det utifrån rådande rättsläge var oklart om tvingande regler alltid ska tillämpas på dolda              

handlingsklausuler. Naturligtvis utgick Schmidts samtliga resonemang från rättsläget        69

sådant det var under GFAL, men tankegångarna äger alltjämt giltighet. Några           

klargörande lösningar på problemet producerade han som sagt inte även om det enligt             

mig knappast kan vara av ondo med en systematisering av omfattningsvillkorens           

karaktär. Dolda handlingsklausuler är också något som det alltjämt talas om emellanåt,            70

även om Schmidts terminologi i övrigt inte tycks ha överlevt. För egen del anser jag det                

beklagligt, eftersom en begreppsbildning som underlättar en formell systematisering av          

omfattningsvillkor antagligen gör det lättare att i nästa steg fundera över villkorets            

stadga i relation till de tvingande reglerna. Det är nog heller inte helt långsökt att tänka                

sig att villkorsförfattare hos försäkringsbolagen lättare skulle kunna identifiera vilka          

68 Det var inte otillåtet under GFAL att såsom i exemplet föreskriva en påföljd om helt utebliven 
försäkringsersättning till följd av icke uppmärksammad säkerhetsföreskrift, vilket följer av lagtexten i 
GFAL 51 §. 
69 Schmidt, 1943, s 192. 
70 Se till exempel Bengtsson, 2015, s 137 och Munukka, Försäkringsbolags lojalitetsplikt under 
utmejsling, SvJT 2010 s 602. 
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villkor som eventuellt inte skulle stå sig vid en jämförelse med tvingande regler och              

därmed överväga en annan formulering. 

3.2.3 Jan Hellner 

Jan Hellner skrev en uppsats om problemet redan 1955, vari han refererar till källor från               

så långt tillbaka som 1900-talets första decennium i en utomnordisk utblick. 1959            71

konstaterade Hellner att frågan de närmaste åren dessförinnan varit bland den mest            

diskuterade inom den svenska försäkringsrätten. Hellner ansåg det inte vara möjligt att            72

formulera någon enhetlig formel utan förespråkade ett förhållningssätt där man in casu            

skulle tolka fram huruvida det aktuella omfattningsvillkoret var att anse som en            

omedelbar ansvarsbegränsning för försäkringsbolaget, eller en biförpliktelse enligt        

lagens tvingande regler. Hellner för ett resonemang kring en flexibilitet i lagreglerna där             

varje biförpliktelse har ett kärnområde inom vilket ansvarsbegränsande klausuler får ge           

vika mot lagens tvingande bokstav. Samma biförpliktelser träffar dock även situationer           

utanför detta kärnområde varvid en större generositet mot försäkringsgivarens produkt          

borde tillåtas, enligt Hellner.  73

 

En aspekt som Jan Hellner resonerade kring i sin uppsats från 1955 är det faktum att                

försäkringstagares biförpliktelser inte är sinsemellan jämförbara fullt ut. Han         

konstaterade att utgångspunkten för en prövning rörande riskökning är en förändring av            

faktiska förhållanden, medan utgångspunkten vad gäller säkerhetsföreskrifter är en         

specifik klausul i försäkringsvillkoren. Redan detta faktum försvårar en principiell          74

diskussion om tillåtligheten av omfattningsvillkor, varnade Hellner. För egen del anser           

jag det vara en alldeles utmärkt synpunkt som beklagligt nog helt saknas i den mer               

nutida diskussionen.  

 

I samma uppsats torgför Hellner flera resonemang som tänkbara förhållningssätt till           

problematiken. Hans initiala rekommendation är att helt enkelt göra en rimlig eller            

71 Hellner, 1955, s 19. 
72 Hellner, Försäkringsrätt, 1965, s 77 f. 
73 Hellner, 1965, s 78. 
74 Hellner, 1955, s 9. 
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skälig tolkning av omfattningsvillkoret i fråga. Det är en okontroversiell metod som            75

torde stå i linje med övriga civilrätten, innebärandes att exempelvis ett vagt och oklart              

omfattningsvillkor bör tolkas till förmån för försäkringstagaren, vilket ofta lär innebära           

en tillämpning av lagens biförpliktelser. Att avgöra gränsdragningen utifrån         

tolkningsprinciper är dock inte en i alla lägen tillfredsställande lösning, medgav Hellner,            

vilket han påvisade med följande exempel. Ett omfattningsvillkor som helt saknar           76

hänvisning till förekomsten av eventuell vårdslöshet skulle enligt allmänna         

tolkningsprinciper kunna begränsas till situationer där vårdslöshet förekommit, vilket         

sätter villkoret i samklang med lagens tvingande regler. Ett omfattningsvillkor som           

däremot uttryckligen anger att eventuell vårdslöshet på den försäkrades sida helt saknar            

relevans, kan svårligen på ren tolkningsväg ges ett innehåll som fäster en avgörande vikt              

vid just förekomsten av vårdslöshet. Således kan problemet inte lösas enbart genom            

villkorstolkning eftersom försäkringsgivaren då alltid kan få sin vilja igenom genom att            

i villkorsskrivningen använda sig av tillräckligt tydliga formuleringar. Vidare är          77

villkorstolkning huvudsakligen en metod för att på ett intuitivt sätt nå fram till ett              

resultat, medan det som efterfrågas i denna fråga är ett konkret svar på hur              

gränsdragningen mellan lag och omfattningsvillkor ska göras. Dessa brister till trots är            

ett villkors ordalydelse och tolkningen därav den mest rimliga utgångspunkten enligt           

Hellner, bland annat med hänvisning till det vi idag kallar för produktfrihetsprincipen.  78

 

Jan Hellner skriver också om vilka omfattningsvillkor som kan komma att kräva en             

omstöpning utifrån lagens regler. Han påpekar att problematiken endast uppkommer där           

det finns en potentiell diskrepans mellan villkorets form och dess innehåll, varvid            

hänsyn måste tas till villkorets verkliga innebörd. Hellner slår fast att eftersom            79

biförpliktelsen att anmäla riskökande förhållanden motiveras av de försäkringstekniska         

kalkyler som bestämmer premien är det rimligt att alla villkor som berör sannolikheten             

för en skadas inträffande ska tolkas utifrån lagens regler om riskökning, även om             

villkoret i fråga har formulerats som ett ansvarsbegränsande omfattningsvillkor. Denna          80

75 Hellner, 1955, s 39. 
76 Hellner, 1955, s 39 f. 
77 Hellner, 1955, s 40. 
78 Hellner, 1955, s 41. 
79 Hellner, 1955, s 44. 
80 Hellner, 1955, s 45 f. 
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huvudregel är dock inte fri från undantag. Ifall villkoret förvisso berör sannolikheten för             

en skadas inträffande, men kan sägas ha en individualiserande funktion, bör det tillåtas             

utan inblandning av lagens regler. Genast gör sig svårigheten i gränsdragningen           81

påmind igen, trots en lovande huvudregel gällande i vart fall riskökning. 

 

Jan Hellner har trots en pregnant diskussion och en genomborrande analys inte förmått             

presentera någon tydlig lösning på problemet, vilket han ju inte heller ansåg möjligt.             

Han skriver att även om det är olyckligt att ingen riktig vägledning kan ges och att de                 

flesta förslag skulle bli med nödvändighet godtyckliga, finns det inget värde i att             

framställa rättsläget som mer klart än det är. Det är en pragmatisk inställning som              82

påminner om vikten av tydlighet från lagstiftaren och rättstillämparen. 

3.2.4 Konsumentförsäkringslagen 

I arbetet som föranledde KFL:s införande väcktes frågan om ansvarsbegränsande          

försäkringsvillkor till liv i en mer officiell kontext. Lagen innehöll ett antal paragrafer             

under rubriken “Nedsättning av försäkringsersättning” vilka reglerade väsentligen        83

samma biförpliktelser för försäkringstagaren som idag hittas i FAL:s fjärde kapitel :           84

upplysningsplikt, iakttagande av (villkor som anger) säkerhetsföreskrifter, anmälan om         

riskökning, räddningsplikt, samt framkallande av försäkringsfall. Formuleringarna i        

KFL skiljer sig åt mot de regler som sedermera infördes i FAL, men själva rättsläget               

avseende brott mot biförpliktelserna och hur nedsättningen skulle gå till skiljde sig inte             

väsentligen under KFL jämfört med idag. Perspektivet i KFL:s lagstiftningsarbete var           85

förstås konsumentinriktat och med detta för ögonen ansågs det orimligt att           

försäkringsbolagen skulle kunna formulera villkor på ett sätt att de tvingande reglerna            

om nedsättning på grund av brott mot biförpliktelser sattes åt sidan. Trots att motiven              86

är tydliga i detta ställningstagande tycks det aldrig ha varit tal om att lagstifta därom,               

utan ansvaret för att motverka detta överlämnades istället på den då verksamma            

Försäkringsinspektionen och domstolarna, som i de enskilda fallen hade att avgöra           

81 Hellner, 1955, s 46. 
82 Hellner, 1955, s 54. 
83 KFL 30-34 §§. 
84 Jfr avsnitt 2 ovan. 
85 Nilsson, Strömbäck,  Konsumentförsäkringslagen, 1984, s 114 ff, samt Lindell-Frantz, 1998, s 100 ff.  
86 Prop. 1979/80:9 s 66. 

32 



huruvida ett visst omfattningsvillkor istället skulle tolkas som en biförpliktelse. Det är            

idag, efter att försäkringsinspektionen avvecklats, höljt i dunkel om och i vilken            

utsträckning inspektionen gjorde anmärkningar på denna grund och någon klargörande          

domstolspraxis från denna tid står heller inte att finna. 

 

Klart är emellertid att omfattningsvillkor som i realiteten framstod som ett försök till             

kringgående av tvingande lagregler efter KFL:s införlivande istället kunde komma att           

betraktas som villkor om överträdelse av biförpliktelser av rättstillämpningen, trots att           

inget lagstöd fanns härför. Nilsson och Strömbäck tog upp tråden i sin lagkommentar             

och underströk vikten av att försäkringsinspektionen granskade marknadens        

försäkringsvillkor utifrån denna fråga. Enligt Nilsson och Strömbäcks uppfattning         87

måste ansvarsbegränsande villkor som kan tolkas som biförpliktelse för att vara tillåtna            

innehålla en erinran om att ersättning i vissa fall kan utfås enligt lagens tvingande              

regler. Sådan erinran lär också ha förekommit i stor utsträckning i           

försäkringsvillkoren. Det kan konstateras att ovan nämnda motivuttalanden får anses          88

ha varit så pass tydliga att en rättsregel avseende denna fråga existerade i vart fall från                

och med tidpunkten för KFL:s införande. Eftersom KFL enbart rörde          

konsumentförhållanden och dessutom enbart vissa i lagen angivna        

sakförsäkringstyper, var betydelsen av denna rättsregel dock begränsad ur ett          89

systematiskt perspektiv.  

 

En intressant nyansskillnad går här att skönja jämfört med dagens diskussion, nämligen            

att den infallsvinkel som Nilsson och Strömbäck respektive KFL:s lagstiftare i           

huvudsak utgick från var att avtalsvillkor inte skulle bryta mot tvingande reglering.            

Detta skulle motverkas genom en allmän granskning av villkoren på marknaden, där            

omfattningsvillkor kunde förklaras ogiltiga utifrån reglerna försäkringstagarens       

biförpliktelser likväl som på grund av en allmän oskälighet. Konsumentperspektivet          90

är då uppenbart; konsumenten måste skyddas (av tillsynsmyndigheten) från         

försäkringsgivare som genom sin villkorsskrivning ger sken av ett rättsläge som inte            

87 Nilsson, Strömbäck, 1984, s 42. 
88 Nilsson, Strömbäck, 1984, s 117 f, 119 ff, 137 ff. 
89 KFL 1 §. 
90 Nilsson, Strömbäck, 1984, s 39. 
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stämmer. Detta är ett fokus närbesläktat med reglerna om att långivare måste vara             

transparenta med vilken effektiv ränta de erbjuder, eller att försäkringsgivare ska           

särskilt framhålla särskilt viktiga undantag när de erbjuder en försäkring. Idag är min             91

uppfattning att diskussionen sker på ett övergripande plan där det intressanta inte är att              

komma åt oskäliga avtalsvillkor, utan att komma till rätta med en systematisk            

diskrepans. Det tycks inte längre finnas någon särskild oro för att försäkringsvillkoren            

återger tvingande lagregler utan att nämna viktiga rekvisit, utan snarare en oro för att              92

rättsläget är oklart avseende vilken typ av omfattningsvillkor som ska tillåtas respektive            

underkännas. 

3.3 FAL 4:11 

3.3.1 Bestämmelsen 

 

4 kap. 11 § FAL har följande lydelse : 93

 

“Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också om en försäkring innehåller          

försäkringsvillkor som enligt sin lydelse begränsar försäkringens omfattning,        

när begränsningen beror av om någon på den försäkrades sida på förhand har             

känt till de förhållanden som har orsakat försäkringsfallet eller uppsåtligen eller           

genom vårdslöshet har medverkat till detta eller på annat sätt åsidosatt sina            

skyldigheter enligt kapitlet.” 

 

Efter en första genomläsning kan man svårligen hävda att lagstiftaren varit övertydlig            

om vad den vill åstadkomma med paragrafen. Den mycket långa meningen kan brytas             

ner i fem olika led för att öka förståelsen av själva paragrafen; 

 

 

 

91 Se FAL 2:4. 
92 Se diskussionen i Nilsson, Strömbäck, 1984, s 42. 
93 Hänvisningar till paragrafen görs i FAL 8:16 st 2, vilket införlivar regeln också för 
företagsförsäkringar, och en närmast identisk regel återfinns i FAL 12:12 avseende personförsäkringar. 
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1) “Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också…”,  

Här förklaras att paragraferna i fjärde kapitlet uppenbarligen kan tillämpas i situationer            

som de till sin lydelse annars inte träffar. 

 

2) “...om en försäkring innehåller försäkringsvillkor som enligt sin lydelse          

begränsar försäkringens omfattning…”, 

Det vill säga omfattningsvillkor. 

 

3) “...när begränsningen beror av om någon på den försäkrades sida på förhand             

har känt till de förhållanden som har orsakat försäkringsfallet..” 

Detta led är enligt min mening synnerligen oklart formulerat, men är menat att ta sikte               

på säkerhetsföreskrifter och “kanske” räddningsplikten.  94

 

4) “...eller uppsåtligen eller genom vårdslöshet har medverkat till detta…” 

Här avses försäkringsfall som framkallats av den försäkrade. 

 

5) “...eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt kapitlet.” 

Detta sista led är en så kallad “slasktratt”, införd på Lagrådets inrådan för att inte regeln                

skulle få en uteslutande effekt. 

 

Som antytt anser jag formuleringen i FAL 4:11 vara uppseendeväckande otydlig, inte            

minst vad gäller de praktiskt viktiga säkerhetsföreskrifterna i paragrafens tredje led.           

Likaledes är exempelvis formuleringen i fjärde ledet som tar sikte på framkallande av             

försäkringsfall inte likalydande med formuleringen i FAL 4:5 som reglerar just           

framkallandefallen. Dylika diskrepanser kan knappast vara önskvärda i lagtext som          

reglerar konsumentförhållanden, i synnerhet då fjärde kapitlet ställer krav på          

försäkringstagarens – det vill säga konsumentens – agerande som kan få negativa            

konsekvenser för den enskilda om de inte efterlevs.  

 

Utan att i detalj undersöka lämpliga alternativ kan man fråga sig om det inte hade varit                

en bättre ordning att hänvisa till biförpliktelsernas lagrum; 4:1-4:9, och med en koncis             

94 Prop 2003/04:150 s 185 f. 
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formulering göra gällande att villkor som tar sikte på sådana situationer inte får             

undantas försäkringsskyddet utan ska istället tolkas enligt aktuellt lagrum. Man kan           

också fråga sig om det inte vore tillräckligt med regeln i FAL 1:6 som reglerar lagens                

indispositivitet. Enligt den regeln är samtliga försäkringsvillkor som vid en jämförelse           

mot lagen är till nackdel för den försäkrade utan verkan, såvitt inget annat anges i lagen.                

En särskild regel för just denna problematik innebär såklart inte någon skada i sig, men               

det kan konstateras att den införda paragrafen FAL 4:11 fick en beklagligt förvirrande             

formulering, alldeles oavsett det faktum att någon mer träffsäker ordalydelse inte utan            

vidare kan åstadkommas med hänsyn till frågans komplexa natur och rådande rättsläge. 

3.3.2 Bestämmelsens innebörd 

3.3.2.1 Lagstiftningsarbetet 

Som framgått var problematiken välkänd och omdiskuterad långt före arbetet med att ta             

fram FAL inleddes. Många vägledande resonemang har också framgått i det föregående:            

produktfrihetsprincipen skulle ges en mycket stark ställning samtidigt som en lagregel           

skulle införas i syfte att förhindra att försäkringsgivare genom kreativ villkorsskrivning           

kringgick reglerna om nedsättning på grund av försäkringstagarens brott mot          

biförpliktelser. Lagstiftaren framhöll ödmjukt att någon helt problemlösande formel i          95

detta avseende knappast skulle vara möjlig att formulera, men hoppades likväl kunna ge             

uttryck för i vart fall riktlinjer som skulle fungera som vägledning i rättstillämpningen.             96

Vi kan nog redan nu konstatera att lagstiftaren inte lyckades med den ambitionen. Det              

hade konstaterats att rättsläget såsom varandes högst oklart innebar en otrygghet för            

försäkringstagare, varvid främst konsumenter åsyftades. Den ursprungliga tanken var         97

också att endast införa lagregeln i fjärde kapitlet, det vill säga avseende            

konsumentförsäkringar, men på Lagrådets inrådan infördes en motsvarande regel i          

åttonde kapitlet avseende företagsförsäkringar. Lagrådet anmärkte också på det faktum          98

att lagstiftaren påstod sig vilja åstadkomma vägledande riktlinjer medan paragrafen rent           

95 Prop. 2003/04:150 s 185. 
96 Prop. 2003/04:150 s 185. 
97 SOU 1989:88 s 192. 
98 Prop. 2003/04:150 s 1067. 
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lagtekniskt snarare framstod som en uppräkning av vissa konkreta situationer. Detta           99

uttalande ledde till införandet av den “slasktratt” som i föregående avsnitt omnämndes            

som paragrafens femte led. 

3.3.2.2 Subjektivitet och objektivitet 

En lämplig utgångspunkt, om än som vi ska se långt ifrån helt tillfredsställande, är att               

fundera kring omfattningsvillkor i termer om subjektivitet och objektivitet. Ett          

omfattningsvillkor kan exempelvis innehålla ett krav på att försäkringstagaren ska          

uppträda på ett visst angivet sätt eller förvara det försäkrade på visst angivet ställe. Man               

kan tala om att omfattningsvillkoret då innehåller ett subjektivt moment, i motsats till att              

ange att vissa objektiva situationer eller förhållanden faller utanför försäkringsskyddet.          

Som lätt inses är det inte alltid alldeles enkelt att dra gränsen mellan dessa två               

motsatser. Det sagda illustreras väl av det som Harald Ullman kallar för            

“cykellåsprincipen”. Underlaget för principen hämtade Ullman från ett        100

motivuttalande som resonerar kring hur en försäkring kan avgränsas beträffande          

stöldförsäkrade cyklar. Ett villkor som anger att försäkringen inte omfattar stöld av            101

cykel som lämnats olåst innebär ett handlingsdirigerande krav på den försäkrades           

uppträdande; försummar denne att låsa sin cykel får han finna sig i att             

försäkringsbolaget inte vill ersätta stölden. En tanke som kan te sig högst rimlig av såväl               

preventionsskäl som försäkringstekniska skäl – en olåst cykel på gatan i exempelvis            

Stockholms innerstad får antas innebära en närmast hundraprocentig risk för stöld. En            

sådan avgränsning är emellertid inte tillåten utan situationen ska istället underkastas           

lagens tvingande regel om säkerhetsföreskrifter. Ett villkor som däremot anger att           

försäkringen inte omfattar stöld av cykel som saknar lås, möter inga hinder. Det är då               

fråga om en objektiv förutsättning; cykeln var vid tiden för stölden beskaffad på ett sätt               

som försäkringsbolaget inte är villigt att försäkra. Varför man inte kan se det som att               

den försäkrade med sin fria vilja har underlåtit att inskaffa ett lås till sin cykel, på ett                 

subjektivt plan, förklarar Ullman med att det är en ur säkerhetssynpunkt så            

grundläggande förutsättning att situationen inte ens kvalificerar in i försäkringsskyddet.         

99 Prop. 2003/04:150 s 1067. 
100 Ullmann, Säkerhetsföreskrifter i företagsförsäkring, 2009, s  256 f. 
101 SOU 1989:88 s  319. 
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Även om detta är en systematiskt rimlig förklaring anser jag den vara något välvillig               102

med hänsyn till att inget i motiven ger stöd för att det var så lagstiftaren resonerade.  

 

Den talande kontrasten mellan försäkringstagarens uppträdande och tings objektiva         

beskaffenhet som cykellåsprincipen påvisar begränsar sig naturligtvis inte till cyklar.          

Om cykellåsprincipen kan accepteras som just en allmän princip finns det trots allt             

någon sorts handfast riktlinje att söka ledning av. Således bör ett           

brandförsäkringsvillkor som undantar utrymmen utan brandsläckare kunna godtas,        

medan villkor som undantar bränder där den försäkrade inte har använt brandsläckaren            

istället bör betraktas utifrån reglerna om räddningsplikt. Detta kan också tyckas rimligt.            

Frågan är hur man skulle betrakta exempelvis ett villkor som undantar bränder i             

utrymmen där släckningsutrustning inte varit tillräckligt centralt monterad och/eller         

saknat tillräckligt tydlig skyltning? Nog får man initialt för sig att det ska ses som en                

avsaknad av en objektiv (grund)förutsättning att jämföra med en cykel som saknar lås,             

men man skulle lika gärna kunna hävda att det tar sikte på en subjektiv försummelse hos                

försäkringstagaren (eller någon som kan identifieras med försäkringstagaren). Det är ju           

trots allt någon som måste ha försummat att montera respektive skylta för            

släckningsutrustningen enligt angivna (om än implicita) instruktioner. Återigen        

framträder en besvärande och svår gränsdragningsproblematik. 

3.3.2.3 Nydréns förslag på uppdelning 

Frågan är emellertid om objektivitet respektive subjektivitet är en tillräcklig uppdelning           

för att försöka kategorisera omfattningsvillkor utifrån gällande rätt. Birger Nydrén har           

istället beskrivit distinktionen som att det å ena sidan finns omfattningsvillkor som            

undantar faktiska förhållanden avseende egendomens karaktär, placering eller andra         

förhållanden som vid bedömningen inte kräver ett beaktande av den försäkrades           

beteende, och å andra sidan sådana som i sin bedömning kräver just ett värderade av den                

försäkrades beteende. Denna distinktion hindrar inte omfattningsvillkor som        103

exempelvis undantar skador på bil i trafik med berusad förare, trots att berusningen i de               

allra flesta fall är en följd av ett subjektivt handlande hos bilföraren. Ingen värdering              

102 Ullmann, 2009, s  235. 
103 Nydrén, Oförutsedd skada, 2015, s 205. 
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behöver ju göras i bedömningen, påpekar Nydrén, utan det räcker med att konstatera det              

faktiska förhållandet att föraren inte var nykter varför ett sådant omfattningsvillkor ska            

anses fullt legitimt. Även om Nydréns modell håller i en rent logisk mening, torde den               104

emellertid inte vara förenlig med gällande rätt. I sina remissvar avseende införandet av             

FAL 4:11 reagerade flera företrädare för försäkringsbranschen just på att undantag           

avseende rattfyllerister skulle träffas av den nya regeln. Lagstiftaren bekräftade detta           

faktum men påpekade att ersättningen i de flesta rattfyllerifall ändå lär sättas ned till              

noll, samtidigt som det i undantagsfall kan framstå som väl hårt att helt neka              

ersättning. Rattfylleridiskussionen är enligt mig ett utmärkt pedagogiskt exempel, inte          105

minst när man betänker det faktum att det omfattningsvillkor som undantar           

alkoholpåverkade bilförare träffar även fall då den försäkrade, sin alkoholpåverkan till           

trots, inte på något sätt varit vållande till skadan. En omtolkning som biförpliktelse med              

stöd av FAL 4:11 erbjuder då en mer flexibel och skälighetsbaserad skadereglering            

vilket måste anses vara en rättvisare ordning. Vi kan därför konstatera att Birger             

Nydréns försök till kategorisering utifrån förekomsten av värderande inslag inte          

erbjuder någon lösning på problemet. 

3.3.2.4 NRt 1979 s 554  

Ett närliggande exempel till det just givna är frågan om en motorförsäkring som             

undantar skador på bilar med eftersatt underhåll. Problematiken är densamma som           

tidigare nämnda exempel om cykellås och släckningsutrustning; är en bil med eftersatt            

underhåll ett objektivt förhållande som beskriver verkligheten eller tyder det på en            

slarvig bilägare som inte gjort vad som kan förväntas av honom? Frågan har prövats av               

Norges Høyesterett i rättsfallet NRt 1979 s 554. En bil hade vält varpå ersättning söktes               

ur fordonets vagnskadeförsäkring. Utredningen visade att olyckans huvudsakliga orsak         

var att bilens bromsar var i dåligt skick. Försäkringsbolaget åberopade ett           

omfattningsvillkor med innebörden att bilskador som uppkommit till följd av dåligt           

underhåll var undantagna försäkringsskyddet. Existensen av detta omfattningsvillkor        

innebar att försäkringsbolaget inte “behövde” göra gällande att den försäkrade varit           

oaktsam, varken genom sättet han framförde bilen på eller – mer intressant – genom att               

104 Nydrén, 2015, s 205. 
105 Prop 2003/04:150 s 186. 
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ha slarvat med fordonets underhåll. Domstolen konstaterade att trots att          106

omfattningsvillkoret förvisso hade en helt objektiv avfattning, gömde sig vissa          

subjektiva moment i orden “dåligt underhåll” eftersom underhåll är någon som typiskt            

sett anknyter till en subjektiv oaktsamhet. På grund härav tillämpades          

Forsikringsavtalelovens tvingande regler istället för omfattningsvillkoret. Norsk rätt,        

som saknar lagregel motsvarande FAL 4:11, förefaller enligt Bertil Bengtsson ha en            

strängare syn på omfattningsvillkor än vad som är fallet i Sverige men i avsaknad av               

vägledande svensk praxis ger rättsfallet ändå viss insikt. En intressant sak att notera är              107

det faktum att domstolen poängterar att omfattningsvillkoret typiskt sett tar sikte på ett             

subjektivt handlande (eller underlåtenhet) på försäkringstagarens sida. Det är ju trots allt            

villkoret i sig som ska tolkas, vad som sedan hände i faktiska livet blir så att säga nästa                  

fråga att bedöma i relation till hur mycket försäkringsersättning som ska utgå.  

 

Domen från Høyesteretten är välskriven med en argumentation som eventuellt skulle           

kunna vinna gehör även vid en svensk prövning. Innan en sådan prövning kommit till              

stånd kan vi dock inte veta om rättsläget är detsamma här, och villkor i svenska               

vagnskadeförsäkringar som undantar skador hänförliga till bristfälligt underhåll är inte          

ovanliga.  108

 

I många bilförsäkringar som erbjuds på marknaden idag finns ett räddningsmoment som            

ska ersätta kostnader som försäkringstagare drabbas av vid driftstopp i trafiken. I flera             

av dessa undantas driftstopp som orsakats av bränslebrist. Detta är belysande för            109

gränsdragningsproblematiken och de motstående intressena. Driftstopp på grund av         

bränslebrist är ju onekligen sådant som knyter an till en typiskt sett subjektiv             

oaktsamhet, för att använda sig av Norges Høyesteretts formulering. Med det           

resonemanget bör dylika villkor istället läsas utifrån lagens nedsättningsregler.         

Samtidigt kan det framstå som egendomligt att räddningsmomentet i en bilförsäkring           

ska ersätta sådant slarv. Möjligen kan man här låna Harald Ullmans resonemang och             

106 NRt 1979 s 564. 
107 Bengtsson, 2005 års försäkringsavtalslag: Mera om omfattningsbestämmelser, NFT 3/2005, s 310. 
108 Se t.ex. Gjensidige, Motor, 2016, s 9. Jfr även Folksam, Bilförsäkring, 2017, s 13, där en betydligt                  
försiktigare formulering valts som medger att viss ersättning ändå kan utgå. 
109 Se t.ex. Folksam, Bilförsäkring, 2017, s 18 och Moderna Försäkringar, Motor, 2017, s 14. 
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hävda att förekomsten av tillräckligt med bränsle är en sådan grundförutsättning att            

kostnader hänförliga till bränslebrist inte kvalificerar in i försäkringsskyddet. Man kan           

också snegla på lagstiftarens resonemang kring rattfylleri och säga att bränslebrist ska            

bedömas enligt nedsättningsreglerna, men att nedsättningen utom i undantagsfall bör          

ske ända ner till noll kronor. Själv har jag mycket svårt att hitta hållbara argument för                

att omfattningsvillkor som undantar driftstopp på grund av bränslebrist ska tillåtas,           

eftersom det så uppenbart är något som knyter an till ett subjektivt handlande. Det enda               

rimliga är att bedöma en sådan situation enligt reglerna om framkallande av            

försäkringsfall, vilket dessutom ger tillgång till en flexibel skälighetsbedömning. Den          

bilist som tagit stora risker och gett sig av trots vetskapen om att bränslet är så gott som                  

slut förtjänar inte mycket ersättning för påföljande driftstopp, medan den bilist som varit             

helt utan skuld till bränslebristen – bränslemätaren kanske var trasig – kan räkna med att               

bli fullt ut kompenserad, eftersom ingen eller ringa oaktsamhet inte ska leda till någon              

nedsättning enligt de tvingande reglerna.  110

3.3.2.5 Bestämmelsens förhållande till andra rättsregler 

För att ge ytterligare ett lager till FAL 4:11 och frågan hur regeln ska förstås ska något                 

sägas om annan rätt som tangerar samma frågor. I de inledande avsnitten nämndes den              

allmänna jämkningsregeln i 36 § avtalslagen. Enligt denna för avtalsrätten mycket           

centrala regel kan oskäliga avtalsvillkor jämkas eller helt bortses ifrån, på grundval av             

ett mycket brett spektrum av omständigheter. Naturligtvis kan regeln tillämpas också           111

på oskäliga försäkringsvillkor, men inte mycket har skrivits om hur den förhåller sig till              

omfattningsvillkor som kolliderar med tvingande lagregler. Det finns kanske inte heller           

så mycket att säga om det, men frågan är inte oviktig för helhetsbilden. Om ett               

omfattningsvillkor med stöd av 36 § avtalslagen förklaras ogiltigt och därmed ska            

bortses från blir FAL:s tvingande regler direkt tillämpliga. Någon tillämpning av FAL            

4:11 blir då aldrig nödvändig. Några skäl för en försäkringstagare som vill aktivera             

FAL:s nedsättningsregler att yrka på oskälighet enligt den allmänna 36 § avtalslagen            

snarare än den för situationen specifika FAL 4:11 är dock svårt att hitta. Ett villkor som                

110 Se avsnitt 2.3.7 ovan samt FAL 4:9 1.  
111 Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2014, s 119 f. 
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kan förmodas vara oskäligt enligt 36 § avtalslagen lär dock alltid kunna “köras över” av               

FAL 4:11, oavsett det något oklara rättsläget beträffande den senare bestämmelsen. 

 

Ett annat regelverk som tål att omnämnas i detta sammanhang är avtalsvillkorslagen.            112

Enligt 3 § denna lag kan Patent- och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkare att            

använda ett avtalsvillkor som till pris eller övriga omständigheter är oskäligt mot            

konsumenten. Bestämmelsen är alltså marknadsrättslig och har ett framåtblickande syfte          

där förbudet kan förenas med vite. Det är Konsumentombudsmannen (KO) som i sin             113

egenskap av tillsynsmyndighet på konsumentområdet i första hand har att ansöka om att             

ett visst avtalsvillkor ska förbjudas. Således finns här en möjlighet för KO att på ett               114

proaktivt sätt verka för ett förbud för försäkringsbolag att använda sig av            

omfattningsvillkor som tycks få en kringgående effekt avseende de tvingande reglerna           

om biförpliktelser. Enligt förarbeten till 3 § avtalsvillkorslagen kan domstolen förbjuda           

villkor som innebär ett kringgående av tvingande lagstiftning. Att döma av den praxis             115

som finns från Patent- och marknadsdomstolens gällande oskäliga avtalsvillkor tycks          

KO aldrig ha utnyttjat denna möjlighet. Jag ser emellertid inga hinder härför utan anser              

att det snarare skulle vara ett ypperligt verktyg för att rensa ut vissa tvivelaktiga              

omfattningsvillkor samtidigt som rättsläget avseende FAL 4:11 skulle kunna klarna          

något, låt vara att den effekten antagligen skulle bli mer begränsad. Patent- och             

marknadsdomstolens beslut i dessa ärenden är inte överklagbara, varför prövningar          

avseende FAL 4:11 aldrig skulle nå högre instans den vägen. Dessutom skulle KO i sina               

ansökningar inte ens behöva använda sig av FAL 4:11 i sin argumentation; villkor som              

försöker kringgå tvingande lagstiftning kan som sagt förklaras oskäliga och förbjudas           

med stöd av enbart 3 § avtalsvillkorslagen. 

3.3.2.6 Slutsats 

Trots att FAL 4:11 nu utgjort gällande rätt i ganska många år kan vi inte säkert fastställa                 

dess konkreta innebörd. Min fasta övertygelse är att det till stor del kan skyllas på               

lagtextens synnerligen otydliga formulering. Med tanke på problemets praktiskt stora          

112 Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
113 3 § 4 st avtalsvillkorslagen.  
114 4 § avtalsvillkorslagen. 
115 Prop. 1994/95:17 s 90. 
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betydelse hade bestämmelsen förtjänat ett mer omfattande beredningsarbete. Inte heller          

har vi berikats med någon belysande och vägledande praxis på området. För att dra              

några slutsatser kan vi därför bara konstatera att det är mycket vi inte vet och istället                

fokusera på det som vi faktiskt vet. Vi vet att lagstiftarens uttalade syfte har varit att                

förhindra ett kringgående av reglerna om försäkringstagares biförpliktelser. Därmed         

anser jag att en strikt tolkning i linje med lagstiftarens syfte är påkallad och att               

tveksamma fall bör tolkas enligt lagens tvingande regler. Omfattningsvillkor         

innehållandes någon sorts explicit eller implicit instruktion, såsom mitt fiktiva exempel           

om centralt monterad släckningsutrustning, bör tolkas som säkerhetsföreskrifter snarare         

än undantag. Omfattningsvillkor som knyter an till subjektiva moment, exempelvis          

påfyllning av bränsle i en bil eller undermåligt underhåll av en bil, bör i de allra flesta                 

fall läsas enligt reglerna om framkallande av försäkringsfallet. Givetvis finns dock en            

yttersta gräns för detta, vilket illustreras av cykellåsprincipen. Enligt cykellåsprincipen          

är det tillåtet att avgränsa bort cyklar utan erforderligt lås från försäkringsskyddet, trots             

att det enligt mig går att hitta ett subjektivt moment i det faktum att någon har underlåtit                 

att införskaffa sådant lås. Jag har inga problem med gällande rätt i den här delen               

eftersom det nog alltid går att hitta subjektiva moment om man bara anstränger sig              

tillräckligt och söker i tillräckligt många led. Till slut kommer således en punkt där det               

framstår som väl långsökt att tillskriva ett omfattningsvillkor subjektiva egenskaper som           

egentligen inte finns där. I de fallen ska omfattningsvillkoret förstås tillämpas enligt sin             

lydelse. De villkor som är mer svårbedömda, kanske för att argument kan föras åt båda               

håll, bör däremot FAL 4:11 alltid tillämpas på enligt min mening. Ett mer försiktigt och               

tillåtande förhållningssätt leder annars ofrånkomligen till att regeln framstår som          

konturlös och förlorar sin legitimitet.  

3.4 Belysande exempel 

Det är nu mer än ett decennium sedan försäkringsbranschen fick en konkret lagregel att              

spela efter och det faller sig naturligt att se ifall, och i vilken omfattning, marknaden har                

anpassat sig efter den nya regeln. En sådan utblick kan ge en intressant, om än högst                

anekdotisk, fingervisning om huruvida rättsläget har klarnat efter införandet av FAL           

4:11. Redan en översiktlig läsning av tillgängliga försäkringsvillkor på marknaden          

avslöjar i vart fall ett par stycken omfattningsvillkor per försäkring där           

43 



gränsdragningsproblematiken med varierande tydlighet framkommer. Jag har lånat ett         

exempel om allriskförsäkringen från Birger Nydrén och dessutom valt ut två           

försäkringar att bryta ner, vilka ska ses som innehållandes särskilt intressanta           

frågeställningar i här relevant avseende, snarare än varandes särskilt flagranta eller           

kontroversiella. 

3.4.1 Oförutsedd skada 

I allriskförsäkringar finns i regel alltid ett villkor med innebörden att försäkringen            

ersätter “plötslig och oförutsedd skada” på viss egendom. Det är ett så centralt villkor              

att det kan sägas vara en helt grundläggande förutsättning för allriskförsäkringen.           

Villkoret är till sin typ uppenbarligen ett omfattningsvillkor; det skär av           

försäkringsskyddets omfattning och begränsar försäkringsbolagets ansvar till skador        

som är samtidigt plötsligt uppkomna och oförutsedda. Frågan om huruvida detta villkor            

skulle kunna komma på kant med FAL:s tvingande bestämmelser om försäkringstagares           

biförpliktelser, och således borde behandlas enligt vad lagen föreskriver, har väckts och            

behandlats ingående av Birger Nydrén i en uppsats från 2015. Att en skada inträffar              116

plötsligen är förstås något som så att säga objektivt sker och inte något som man ens                

med god vilja kan anse innefattar några handlingsdirigerande krav på          

försäkringstagaren. Att skadan ska anses vara oförutsedd är däremot ett villkor som vid             

en närmare granskning gömmer mer komplexa frågor.  

 

Nydrén tar i sin uppsats avstamp i rättsfallet NJA 2007 s 17 där innebörden av just                

ordet oförutsedd prövades. En industrimaskin hade skadats efter att en vikt hade fallit             

ner till följd av att en motviktslina hade brustit. Ersättningsanspråk gjordes från            

allriskmomentet i gällande företagsförsäkring, som innehöll ovan nämnda villkor med          

krav på att skadan skulle vara plötslig och oförutsedd för att vara ersättningsgill.             

Försäkringsgivaren gjorde gällande att skadan inte hade varit oförutsedd eftersom          

trådbrott skulle ha upptäckts ifall den försäkrade hade utfört dagliga kontroller av            

motviktslinan. Domstolen slog fast att skadan inte varit oförutsedd i          

försäkringsvillkorens mening eftersom det måste varit möjligt för en ansvarsfull          

116 Nydrén, Oförutsedd skada, 2015. 
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arbetsledning att upptäcka trådbrottet en längre tid innan olyckan inträffade. Nydrén,           117

som är starkt kritisk till HD:s resonemang, ser flera problem med domen. Domen gällde              

ett rättsförhållande under GFAL där ju ingen motsvarighet till FAL 4:11 fanns, men väl              

tvingande reglering om framkallande av försäkringsfall. Enligt GFAL inträdde         

ansvarsfrihet för försäkringsbolaget gentemot den som uppsåtligen eller genom grov          

vårdslöshet framkallat försäkringsfallet. Försäkringsfall som framkallats genom enkel        

vårdslöshet var under GFAL utan relevans för ansvarsfrågan. Ändå gjorde HD en            118

sorts culpabedömning, inte för att bedöma om någon biförpliktelse hade försummats           

utan utifrån omfattningsvillkorets krav på att skadan måste vara oförutsedd. Även om            

HD gjorde en objektiv bedömning av huruvida en normalt ansvarsfull arbetsledning           

borde ha förutsett skadan, så anser Nydrén att en bedömning av om en skada varit               

oförutsedd ofrånkomligen innebär en värdering av någons beteende. Nydrén menar att           119

det innebar en anomali att enkel oaktsamhet befriade försäkringsbolaget från ansvar           

tack vare kravet på “oförutsedd skada”, trots att det enligt GFAL:s tvingande regler             

krävdes uppsåt eller grov oaktsamhet för att ansvaret skulle falla bort. Han medger             120

dock samtidigt att utfallet antagligen knappast stred mot gällande rätt vid tidpunkten.  121

 

Birger Nydrén resonerar också kring hur de rättsliga förutsättningarna ändrats i och med             

införandet av FAL 4:11 (till vilken FAL 8:16 hänvisar då det som här rör              

företagsförsäkring). Han applicerar därvid FAL 4:11 på kravet om att en skada ska             122

vara plötslig och oförutsedd med följande metod och resonemang. Först gör Nydrén en             

jämförelse med lagtexten i FAL 4:11 och menar att kravet på oförutsedd skada är ett               

“försäkringsvillkor som enligt sin lydelse begränsar försäkringens omfattning, när         

begränsningen beror av om (...) någon på den försäkrades sida uppsåtligen eller av             

vårdslöshet medverkat till skadan”. Detta innebär att de tvingande reglerna i FAL 4:5             123

om framkallande av försäkringsfall ska gälla istället för villkoret, varvid          

nedsättningsreglerna ska tillämpas så länge inte den försäkrade förfarit grovt vårdslöst.           

117 NJA 2007 s 34. 
118 18 § GFAL. 
119 Nydrén, 2015, s 205. 
120 Nydrén, 2015, s 225. 
121 Nydrén, 2015, s 198. 
122 Nydrén, 2015, s 219 ff. 
123 Nydrén, 2015, s 221. 
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Nydrén konstaterar att det vore väl långsökt att anse att kravet på oförutsedd skada              

skulle anses innebära ett förbehåll om att enkel vårdslöshet räcker för att helt neka              

ersättning, i synnerhet eftersom det regelmässigt på annat håll i villkoren finns            

framkallandeundantag som tar sikte på enbart grov vårdslöshet. Slutsatsen blir att Birger            

Nydrén anser att det helt vedertagna kravet i allriskförsäkringar om att en skada för att               

vara ersättningsgill ska vara plötslig och oförutsedd, bör ses som ett sådant            

omfattningsvillkor som på grund av dess subjektiva och handlingsdirigerande moment          

istället bör läsas utifrån lagens tvingande regler. Detta är en kontroversiell slutsats med             

tanke på betydelsen av att underkänna ett så vanligt villkor. Samtidigt verkar udden             

framförallt riktad mot Högsta domstolen, och det är inte säkert att Birger Nydrén hade              

dragit samma slutsats utan de uttalanden som gjordes avseende orden “oförutsedd           

skada” i NJA 2007 s 17.  

 

Min åsikt om Birger Nydréns slutsats är att den utgör ett uppfriskande inslag i debatten.               

Visst skulle det få stora konsekvenser om detta för allriskförsäkringen grundläggande           

villkor inte längre skulle tillåtas, men samtidigt är det som att han reagerar på något som                

ingen annan riktigt velat reagera på. Även om innebörden av FAL 4:11 är något oklar               

vet vi i vart fall med säkerhet att syftet med bestämmelsen har varit att förhindra ett                

kringgående av lagens tvingande regler. Då ter det sig också högst naturligt att varje              

omfattningsvillkor som ens kan misstänkas få en sådan effekt ifrågasätts och           

problematiseras. I just detta fall har Nydrén dock varit tvungen att ta till komplexa              

juridiska argument för att visa på sin sak och även om de har en logisk hållfasthet tycker                 

jag inte att alla är fullt ut övertygande. Som vi ska se här nedanför (och som vi även sett                   

i det föregående) finns det omfattningsvillkor på marknaden som är betydligt lättare att             

angripa i detta avseende än kravet på plötslig och oförutsedd skada. 

3.4.2 Överfallsförsäkringen Gjensidige 

I villkoren för hemförsäkringar finns i regel ett överfallsskydd som betalar ut ersättning             

enligt en i försäkringsvillkoren angiven schablontabell till den som utsätts för           

misshandel, annat uppsåtligt fysiskt våld eller sexualbrott. Ersättningens storlek beror av           

vilken typ av våld som utövats och vilka konsekvenser det fört med sig för den               

försäkrade. Liksom för de flesta moment i hemförsäkringen uppställs vissa          
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ansvarsbegränsande villkor som mejslar ut försäkringsskyddets gränser. Följande        

sjudelade undantag är hämtat från överfallsmomentet i Gjensidiges hemförsäkring, här          

numrerat av mig.  124

 

“Försäkringen ersätter inte 

i) misshandel genom uppsåtligt fysiskt våld som är att betrakta som ringa 

ii) skada som tillfogats dig av någon annan som omfattas av denna försäkring 

iii) skada som tillfogats dig av annan närstående person, t ex föräldrar, syskon eller              

barn 

iv) skada som tillfogats dig i samband med din yrkes-/tjänsteutövning eller annan            

förvärvsverksamhet 

v) skada som uppkommit när du var påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska             

medel, om du inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och din skada               

(undantaget tillämpas inte vid sexualbrott) 

vi) skada som uppstått när du utan skälig anledning utsatt dig för risken att skadas även                

om skadan blir allvarligare än du kunnat förutse (undantaget tillämpas inte vid            

sexualbrott) 

vii) skada som uppkommit i samband med att du gjort dig skyldig till uppsåtlig gärning,               

som är straffbar enligt svensk lag 

(...)” 

 

Eftersom villkoret inleds med orden “Försäkringen ersätter inte” kan vi konstatera att            

villkoret utgör ett ansvarsbegränsande undantag från försäkringsskyddet; ett        

omfattningsvillkor. Som synes är det ett omfattningsvillkor som består av sju stycken            

egna villkor. En nedbrytning av villkoren utifrån vad vi kunnat konstatera om gällande             

rätt ger följande synpunkter, som ska ses mer som funderingar snarare än konstaterbara             

fakta: 

 

Villkoret i) tar sikte på gärningsmannen och den grad av våld som denne har utövat.              

Det är således ett konstaterbart faktum som knappast ställer några krav på den             

försäkrades agerande. 

124 Gjensidige, Hem & Villa, 2014, s 13. 
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Villkoren ii-iv) kan lämpligen benämnas som sådana individualiseringsklausuler som        

Folke Schmidt skrev om, se avsnitt 3.3.2.3. Villkoren identifierar vissa klasser av            

gärningsmän som upphäver skyddet av överfallsförsäkringen (ii-iii), samt vissa         

sammanhang då skyddet inte gäller (iv). Dessa villkor är helt förenliga med            

produktfrihetsprincipen och ger uttryck för risker som försäkringsbolaget helt enkelt          

inte vill ansvara för. 

 

Villkoret v) är mer intressant i den meningen att vi kommer närmare den försäkrades             

eget agerande. Villkoret ligger nära sådana rattfylleriundantag som enligt förarbetena          

istället ska tolkas utifrån lagens regler om framkallande av försäkringsfall. Enligt           125

Birger Nydréns synsätt, vilket återgivits under avsnitt 3.5 ovan, bör villkoret stå sig             

eftersom ett konstaterande huruvida försäkringstagaren varit berusad av angivna         

preparat inte innefattar något värderande moment. Även om det är ett argument som står              

sig rent logiskt anser jag för egen del att denna situation står så pass nära rattfyllerifallen                

att jag anser det vore en betydande inkonsekvens ifall detta omfattningsvillkor skulle            

behandlas annorlunda än rattfyllerifallen, för vilka lagstiftaren varit tydlig. Noterbart är           

emellertid att medan rattfyllerister i de flesta fall får räkna med en nedsättning till noll               

kronor, är det kanske inte fullt lika naturligt att utgå från att fullständig nedsättning ska               

vara huvudregeln också i denna situation. Att sätta sig bakom ratten i berusat tillstånd är               

enligt all tillgänglig statistik förenat med så pass stora risker att man in dubio närmast               

kan utgå ifrån att en inträffad olycka haft samband med förarens berusning, i vart fall ur                

ett allmänt försäkringstekniskt perspektiv. Vidare är det ett allmänt klandervärt beteende           

vilket kan sägas urholka förarens skyddsintresse utifrån det större samhällsperspektivet.          

Här aktuellt villkor är alldeles för generellt formulerat för att tillåta liknande slutsatser.             

Detta faktum är i sig ett starkt skäl för att tillämpa nedsättningsreglernas flexibla             

spektrum snarare än att kategoriskt neka ersättning då någon blivit överfallen med            

alkohol eller andra substanser i kroppen. Villkoret innehåller också en inbyggd           

bevisbörderegel vars legitimitet antagligen kan diskuteras. Den diskussionen faller         

emellertid utanför ramen för denna uppsats ämne. 

 

125 Se Prop. 2003/04:150 s 186 samt avsnitt 3.3.2.3 ovan. 
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Man skulle också kunna ställa sig frågan ifall villkoret v) skulle kunna tolkas enligt              

förpliktelsen att följa säkerhetsföreskrifter. För detta krävs att villkoret innefattar just en            

säkerhetsföreskrift, det vill säga att ordalagen gömmer “en föreskrift om vissa bestämda            

handlingar eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller            

om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade (...). En sådan tolkning är svår             126

att göra främst med hänsyn till villkorets generella räckvidd. Ett undantag för            

trafikolyckor där föraren varit alkoholpåverkad skulle möjligen kunna hävdas vara en           

föreskrift om ett visst handlande: att inte framföra bilen i onyktert tillstånd. Det             

resonemanget tillämpat på denna situation skulle innebära att villkoret gömmer en           

föreskrift om att överhuvudtaget inte vistas utanför hemmet i berusat tillstånd, vilket blir             

svårt att hävda ens med god vilja.  

 

Villkoret vi) får anses än mer diskutabelt. Det tar tydligt sikte på en situation som den               

försäkrade genom eget agerande utsatt sig för; en risk för att skadas (överfallas).             

Ordalydelsens vaghet utesluter antagligen att villkoret ska läsas som en          

säkerhetsföreskrift, vilket ju kräver mer bestämda formuleringar, men i relation till           

framkallande av försäkringsfall anser jag detta undantag vara närmast helt överlappande           

med regeln om framkallande av försäkringsfall i FAL 4:5. Det hela kan illustreras med              

ett exempel. En försäkrad, A, promenerar hem genom staden nattetid. På väg mot             

hemmet väljer A att vika av från den stora upplysta gatan, in genom en mörk gränd där                 

han dessutom skymtar ett par skumma figurer. A gör detta eftersom gränden innebär en              

genväg som sparar honom 10 minuters promenad. Efter att ha kommit halvvägs in i              

gränden blir A påhoppad av gänget och ådrar sig personskador. 

 

Om vi först tittar på den lagstadgade regeln om framkallande av försäkringsfall i FAL             

4:5, kan konstateras följande. A blir enligt första stycket helt utan försäkringsersättning            

om hans beslut att ta den mörka genvägen innebar att han uppsåtligen framkallade             

försäkringsfallet. Självklart vore det en mycket långsökt tolkning som, i den mån man             

överhuvudtaget uppsåtligen kan framkalla ett överfall, torde kräva en mycket          

långtgående provokation från den försäkrades sida. Sålunda vet vi redan nu att storleken             

på A:s ersättning kommer bestämmas enligt nedsättningsreglerna (som förvisso ändå          

126 FAL 4:6 st 2. 
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kan innebära att ersättningen bestäms till 0 kronor). Enligt FAL 4:5 st 2 får ersättningen               

sättas ned efter vad som är skäligt efter omständigheterna ifall A:s agerande innebar att              

han framkallade föräkringsfallet genom grov vårdslöshet (första meningen) eller ifall A           

annars handlat trots vetskap om att det innebar en betydande risk för att skadan skulle               

inträffa (andra meningen). Möjligen kan detta i något fall hävdas, det får bedömas efter              

omständigheterna. Lagregeln tillåter också nedsättning redan vid enkel vårdslöshet om          

villkoren särskilt förbehåller om detta. Såsom det angivna villkoret är formulerat kan            

inte uteslutas att det kan tolkas som just ett sådant förbehåll. Eftersom graden av              

oaktsamhet spelar in i skälighetsbedömningen lär det dock bara bli aktuellt med en             

delvis nedsättning om bara enkel oaktsamhet kan konstateras. Sammanfattningsvis lär          

alltså försäkringstagaren A kunna räkna med i vart fall viss försäkringsersättning, om            

bedömningen görs utifrån lagens tvingande regler om framkallande av försäkringsfall. 

 

Ifall vi istället bedömer situationen utifrån omfattningsvillkoret kan följande sägas. A           

har tagit en genväg som hade inneburit en tidsvinst på 10 minuter. Han såg att det                

befann sig “skumma” figurer i gränden, vilket han som lojal försäkringstagare medger i             

skaderegleringen, men valde ändå att ta genvägen. Det är inte otänkbart att            

försäkringsbolaget i denna fiktiva situation anser att A utan skälig anledning –            

tidsvinsten var obetydlig – utsatt sig för risken att skadas. Villkoret talar då sitt tydliga               

språk och ersättning kommer att nekas med hänvisning till att försäkringsomfattning           

saknas. Att A knappast hade räknat med att ådra sig stora personskador spelar enligt              

villkoret ingen roll.  

 

Villkoret vii) går att tolka på olika sätt, vilket är belysande. Förvisso är det återigen              

fråga om ett i och för sig subjektivt agerande på den försäkrades sida och formuleringen               

får anses vara klart handlingsdirigerande. Samtidigt är det svårt att säga att            

försäkringsbolaget i själva verket vill komma åt ett framkallande av försäkringsfall,           

uppställa en säkerhetsföreskrift eller – än mindre – erinra om att anmäla en riskökning.              

Villkoret talar inte om skador som uppkommit på grund av en brottslig handling utförd              

av den försäkrade utan blott i samband med en brottslig handling. Försäkringsgivaren            

kanske anser att brottslingar utsätter sig för risker som är försäkringstekniskt svåra att             

beräkna, eller att skaderegleringen vid överfall i brottsliga sammanhang blir så           
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komplicerad att de helst slipper den helt och hållet. Det är heller inte otänkbart att de                

vill undvika stötande resultat i form av stora utbetalningar till moraliskt klandervärda            

personer. Vad än anledningen må vara framstår denna avgränsning som just en sådan             

som produktfrihetsprincipen ger försäkringsgivarna rätt att göra. Att producera några          

hållfasta argument härför mer än att det inte känns som att syftet är att kringgå               

tvingande regler om biförpliktelser är emellertid inte helt enkelt. Intressant är också att             

villkoret, som antytts, hade varit mer svårbedömt ifall det istället undantog överfall            

orsakade på grund av eller till följd av den försäkrades brottsliga handling. Med en              

sådan formulering framstår det plötsligt som att syftet med villkoret snarare är att             

undanta försäkringsfall framkallade av den försäkrades uppsåtliga eller vårdslösa         

agerande, där ju lagen som visat innehåller tvingande regler om hur försäkringsgivarens            

ansvar får begränsas. Detta är enligt mig ett belysande exempel på hur försäkringsbolag             

med hjälp av en kreativ villkorsskrivning alltjämt har möjlighet att navigera sig runt de              

tvingande reglerna. 

 

Som framgått är min analys utifrån rättsläget att flera av dessa villkor i vart fall kan                

betecknas som tveksamma. Min personliga uppfattning är tveksamma villkor inte bör           

läsas utifrån sin lydelse utan enligt lagens regler, med stöd av FAL 4:11. Således anser               

jag att den försäkrad som drabbats av en överfallsskada när denne varit påverkad av              

alkohol eller andra substanser, när den utsatt sig själv för risk att skadas eller när den                

gjort sig skyldig till straffbar gärning, bör få viss försäkringsersättning. Hur stor            

ersättningen ska bli får bedömas utifrån det enskilda fallet, men enligt fastslaget            

rättsläge ska då endast högst uppseendeväckande beteenden få till följd att ersättningen            

helt bortfaller. 

3.6.3 Atlantica Båtförsäkring 

I detta avsnitt har jag, närmast slumpmässigt, valt ut en skadeförsäkring på marknaden             

att granska avseende gränsdragningsproblematiken. Valet föll på en båtförsäkring hos          

Atlantica som, liksom i de flesta fall, var långt ifrån befriad från intressanta             

omfattningsvillkor i detta avseende. Här nedanför kommenterar jag ett par av dem. 
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“[Försäkringen gäller inte] för skada som du eller annan som med din tillåtelse             

använder båten eller dess utrustning orsakat under påverkan av alkohol, narkotika eller            

andra berusningsmedel. Försäkringen gäller dock om du kan visa att skadan           

uppkommit oberoende av att du varit påverkad.”   127

 

Villkoret är hämtat från ett allmänt avsnitt med rubriken “Gränser & Begränsningar”.            

Redan att ordalydelsen tar sikta på skada “som du [...] orsakat” för tankarna till              

reglerna om framkallande av försäkringsfall. Rattfyllerisituationen i relation till         

bilförsäkringar har redogjorts för i avsnitt 3.3.2.3 där det konstaterades att lagstiftaren            

inte ansåg omfattningsvillkor avseende detta bör stå sig, låt vara att nedsättningen i de              

flesta fall skulle ske med 100%. Frågan är om det finns anledning att göra en strängare                

bedömning vad gäller båtar. Så kan knappast vara fallet. Även om andra straffrättsliga             

regler gäller avseende berusning på sjön, kan jag inte se att det ska ha någon betydelse                

ur ett systematiskt försäkringsrättsligt hänseende. Omfattningsvillkoret bör därför        

bortses från och istället tolkas utifrån vad lagen säger om framkallande av            

försäkringsfall. Intressant är också att Atlantica har här valt att bädda in en egen              

kausalitetsregel som “räddar” den försäkringstagare som lyckas visa att         

berusningsgraden inte inverkade på skadan. Möjligen har Atlantica insett att villkoret är            

tveksamt, och på detta sätt försökt mildra de praktiska verkningarna av det. Detta är en               

tanke som givetvis bygger på ren spekulation. 

 

“[Försäkringen ersätter inte skada] orsakad av is, snö, frysning såvida          

aktsamhetskraven ovan inte är uppfyllda.”  128

 

Detta omfattningsvillkor väcker intressanta frågor. Aktsamhetskraven som refereras till         

är helt och fullt beroende av den försäkrades handlande, bland annat anges att båten ska               

“hållas länsad” och att båten ska ägnas “normalt underhåll och normal tillsyn”.            

Aktsamhetskraven innehåller också vissa närmare instruktioner för hur båten bör          

vintersäkras. Försäkringsbolaget har därmed valt att helt utesluta en viss typ av skador,             

beroende på hur försäkringstagaren i andra avseenden har sett efter sin båt – här har               

127 Atlantica, Båtförsäkring, 2016, s 11. 
128 Atlantica, 2016, s 12. 
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nämligen ingen kausalitetsregel inkorporerats. Med ledning av vad som sagts ovan, inte            

minst referatet av NRt 1979 s 554, lär detta villkor om det skulle prövas istället               129

bedömas utefter reglerna om säkerhetsföreskrifter, eller möjligen framkallande av         

försäkringsfall. Konsekvensen blir att bolaget kan bli ansvarigt i vart fall till viss del              

även då aktsamhetskraven inte har följts. Den egendomliga situationen kan då           

konstateras att ifall försäkringsbolaget inte hade varit vänliga nog att ersätta snö- och             

frysskador som den aktsamma försäkringstagaren drabbats av, utan istället alltid neka           

ersättning för dylika skador, hade omfattningsvillkoret varit helt okontroversiellt. Det          

hade då varit fråga om en sådan avgränsning som försäkringsgivare genom           

produktfrihetsprincipen har att besluta om helt efter eget huvud. Detta kan knappast            

vara en eftersträvansvärd ordning. Risken att försäkringsgivare istället för att premiera           

aktsamma försäkringstagare väljer att inskränka försäkringens allmänna omfattning är         

uppenbar, av flera anledningar. De försäkringstekniska beräkningarna blir enklare att          

utföra, skaderegleringen underlättas och risken för processer i domstol minimeras. 

 

“[Försäkringen gäller inte] om olyckan orsakats av för många personer i   båten.”  130

 

Villkoret är hämtat från olycksfallsmomentet, där det också framgår att maxantalet           

passagerare framgår av en märkning på båten. Återigen blir gränsdragningen svår att            

göra trots att villkoret inte gömmer särskilt komplexa frågeställningar. Villkoret är ett            

tydligt exempel på att frågan om hur gränsen bör dras är i stor grad beroende av vilket                 

perspektiv man väljer att betrakta villkoret från. Ur försäkringsbolagets synvinkel          

framstår det som ganska naturligt att utesluta olyckor som är en direkt följd av att               

båttillverkarens gräns för antal passagerare har överskridits. Ur försäkringstagarens         

synvinkel framstår det å andra sidan som en självklarhet att hon ska få den              

skälighetsprövning av ersättningen som lagstiftaren ger henne rätt till. 

 

I linje med min uppfattning om överfallsförsäkringen i föregående avsnitt anser jag att             

inget av dessa omfattningsvillkor bör accepteras enligt sin lydelse. Detta trots att det             

alltså kan föras goda argument åt endera hållet. Det är just den tveksamheten som jag               

129 Se avsnitt 3.3.2.4. 
130 Atlantica, 2016, s 21. 
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anser ska leda till ett resultat som är fördelaktigt för försäkringstagaren, en tanke som              

står i samklang med konsumenträtten i övrigt. Det är inte rimligt med en ordning där               

utgångspunkten är att försäkringsomfattning saknas så länge det kan finnas utrymme för            

att tillämpa FAL 4:11.  

4. Sammanfattande synpunkter 

Att frågan efter mer än ett halvt århundrade av livlig och stringent diskussion             

fortfarande inte har fått någon konkret och tydlig lösning är givetvis inte            

tillfredsställande. En given och enkel lösning tycks helt enkelt inte kompatibel med det             

försäkringsrättsliga systemet såsom det har kommit att utvecklats. Ett faktum som           

Hellner för övrigt konstaterade redan 1955. Detta betyder emellertid inte att inga            131

ansträngningar ska göras för att i vart fall försöka konstruera några vägledande riktlinjer             

för bedömningen av huruvida ett omfattningsvillkor ska tolkas på det ena eller andra             

sättet. För att lyckas med detta lär man behöva fundera över själva kärnan i problemet               

och försöka identifiera vilka ingredienser det är som har gjort den här knuten så olöslig.               

Enligt min uppfattning är huvudproblemet den starka ställning som bägge motstående           

intressen har tillskrivits rent systematiskt. Produktfrihetsprincipen står benfast på den          

ena sidan och försäkringstagarens skyddsintresse på den andra. För att dödläget ska            

kunna brytas tycks det som att någon av dessa måste få ge vika. 

 

Kanske ska man inte underskatta marknadskrafternas förmåga att straffa oseriösa          

aktörer och premiera de försäkringsbolag som levererar enligt och över förväntningarna.           

Ifall det uttalade syftet med en produktfrihetsprincip är att inte förhindra en rörlig och              

innovativ försäkringsmarknad så får man nog också lita på att          

försäkringstagarkollektivet kan navigera i en sådan rörlig marknad. I dagens samhälle           

jämförs ju olika aktörer, oavsett bransch, ständigt genom särskilda upplysningstjänster          

där de rangordnas utifrån kundomdömen och annat. Även om den enskilda           

konsumenten antagligen inte går igenom respektive försäkringsbolags kompletta villkor         

innan försäkringen tecknas, lär konsumentkollektivet som helhet, över tid, röra sig bort            

från försäkringsbolag som är onödigt hårda mot försäkringstagares vårdslösa         

131 Hellner, 1955, s 9.  
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handlanden. Man kan emellertid anföra goda argument även åt motsatt håll och fråga sig              

om produktfrihetsprincipen verkligen är så avgörande viktig för försäkringsväsendet.         

Som nämnts ansåg Jan Hellner att försäkringstekniken knappast skulle rasera enbart för            

att produktfriheten inskränktes om man valde att lagstiftningsvägen helt förbjuda vissa           

omfattningsvillkor. Det tycks helt enkelt som att det försäkringsrättsliga systemet i           132

denna fråga försöker stå på två ben samtidigt. För att få en tydlig och rättssäker lösning                

på det hela lär man helt enkelt tvingas välja en av två sidor; antingen får               

produktfrihetsprincipen undermineras i detta avseende genom att försäkringsbolagen        

inte i något fall tillåts skriva sådana omfattningsvillkor som skulle kunna träffas av             

lagens regler, eller så får man tillåta försäkringsbolag att själva styra över huruvida brott              

mot biförpliktelser ska ersättas delvis eller helt undantas försäkringsskyddet.         

Personligen anser jag att det enda rimliga är en strikt tillämpning av lagstiftarens vilja så               

som den kommit till uttryck i FAL:s förarbeten. Även om FAL 4:11 fick en otydlig och                

oklar formulering råder inga tvivel om dess tänkta innebörd; nämligen att hindra ett             

kringgående av tvingande rätt. Som utgångspunkt bör därför omfattningsvillkor tolkas          

till försäkringstagarens fördel, det vill säga enligt nedsättningsreglerna, om de innehåller           

något handlingsdirigerande eller värderande moment av den försäkrades subjektiva         

handlande.  

 

Som bekant är det inget nytt inom civilrättslig juridik att intressanta och inte obetydliga              

problem saknar en uppenbar lösning. I synnerhet en sådan lösning som är väl balanserad              

mellan ett antal motstående intressen och dessutom står i samklang med den juridiska             

kontext som problemet springer ur. Vid ett sådant konstaterande gör man i min mening              

rätt i att ställa sig frågan hur stort problemet egentligen är i det praktiska rättslivet.               

Uppenbart är att den gränsdragningsproblematik som redogjorts för i detta arbete skaver            

i det försäkringsrättsliga systemet. Samtidigt kan det nog antas att avsaknaden av            

vägledande praxis till viss del beror på att problemet upplevs som mer angeläget för              

rättsvetenskapsmän och försäkringsjurister än för det praktiska rättslivet.        

Försäkringsbolag är ofta måna om kundnöjdheten och är säkert villiga att kompromissa            

med den kund som ifrågasätter ett beslut med hänvisning till de tvingande reglerna om              

försäkringstagares biförpliktelser. Samtidigt lär det finnas ett mörkertal vars storlek är           

132 Hellner, 1955, s 30. Se även avsnitt 3.2.3 ovan. 
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svår att uppskatta, i meningen försäkringstagare som på grund av okunskap om FAL:s             

regler finner sig i att försäkringsomfattning saknades för den aktuella situationen. Mot            

bakgrund av mina invändningar mot lagtextens formulering ska det mycket till för att en              

försäkringstagare överhuvudtaget ska inse att en öppning kan finnas och därmed           

ifrågasätta sin nekade försäkringsersättning.  

 

Folke Schmidt försökte sig på en begreppsbildning där klausuler kan kategoriseras           

utefter sin verkliga karaktär. Även om sådan kategorisering aldrig kan bli fullt ut             

tillfredsställande så är jag övertygad om att fördelarna med en fast terminologi knappast             

kan underskattas. Trots att det antagligen alltid kommer finnas svårbedömda fall vore            

mycket vunnet om man på ett enkelt sätt kunde identifiera vilka omfattningsvillkor som             

kräver extra uppmärksamhet. Det skulle innebära en juridisk systematisering där “rena”           

individualiserings- och händelseklausuler kan stämplas som okontroversiella medan        

dolda handlingsklausuler ska, om inte direkt omtolkas enligt tvingande lagregler, i vart            

fall granskas närmare. Detta skulle få sin kanske största betydelse för           

försäkringsbolagen som redan vid utformningen av produkten lättare kan identifiera          

tveksamma omfattningsvillkor och ge dem en lämpligare formulering. 

 

Det får konstateras att diskussionen i viss mening står och stampar i det att några nya                

infallsvinklar sällan kommer fram. Med införandet av FAL 4:11 kom förvisso något            

konkret från lagstiftaren att hänga upp diskussionen på: ett faktiskt stadgande som            

givetvis är ett legitimt uttryck för vad som är gällande rätt. Med stadgandet följde också               

motivuttalanden att analysera, liksom en förnyad diskussion i den juridiska doktrinen.           

De senaste 10 åren tycks dock diskussionen återigen ha avstannat något, vilket inte är              

förvånande eftersom inget nytt bränsle har tillkommit i form av lagstiftning eller            

rättspraxis. Det är också slående att problemet, som alltså kan konstateras vara            

ordentligt genomdiskuterat, inte gett upphov till några starka och kontrastrika          

motsättningar. Tvärtom tycks alla vara rörande överens om att problemet inte går att             

lösa med någon enkel formel och det som yttrats av olika rättsvetenskapsmän som             

rimliga förhållningssätt skiljer sig inte åt sinsemellan på något dramatiskt sätt. Mot            

bakgrund av detta förefaller det osannolikt att problemet plötsligen kommer få en            

lösning sprungen ur den juridiska doktrinen. 
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En fråga som är relevant att ställa sig är om problematikens verkningar skulle kunna              

dämpas med en tillsynsmyndighet som granskar marknadens villkor och på något sätt            

reagerar när den anser att ett omfattningsvillkor inte bör tillåtas, eller i vart fall inte bör                

tolkas enligt sin lydelse. Det är en ordning som tycks ha fungerat ganska väl under tiden                

då KFL gällde. För en myndighet är det ingen oöverkomlig uppgift att granska alla              

villkor som kommer ut på marknaden medan det för en enskild försäkringstagare förstås             

helt saknas sådana förutsättningar. Detta är dock enbart ett tankeexperiment; att en ny             

myndighet skulle upprättas eller ens att ålägga en befintlig myndighet denna           

arbetsuppgift skulle innebära en så stor och dramatisk förändring att det inte är en              

realistisk lösning. Antagligen gör kostnader och nödvändiga lagändringar att         

nackdelarna vida överstiger fördelarna. Dessutom kvarstår ju själva svårigheten i          

problemet oavsett vem som skulle få uppdraget att hålla koll på avtalens villkor.             

Rättsläget kan betecknas som i högsta grad oklart, varför en naturligare utgångspunkt            

vore att få rättsläget klargjort i första hand. Eftersom snart sagt alla försäkringsbolag             

förmodligen vill följa lagen, lär de inte ha några större problem att snabbt anpassa sig               

för det fall det kom klargörande praxis från högsta instans eller rentav en tydliggörande              

lagändring. Det kan förmodas att de tveksamma omfattningsvillkor som existerar på           

marknaden idag i de allra flesta fall tillkommit av andra bevekelsegrunder än en vilja att               

kringgå tvingande lagstiftning, ett antagande som stärktes hos mig när jag granskade            

tillgängliga villkor och insåg blotta antalet omfattningsvillkor som med en närmast           

illvillig läsning kunde ifrågasättas. Å andra sidan innebär avsaknaden av en           

tillsynsmyndighet att försäkringsbolagen inte har mycket att förlora på att “chansa”, i            

meningen att tveksamma omfattningsvillkor kan författas och tillämpas till dess att           

någon utmanar det. Bördan för att driva igenom lagstiftarens vilja läggs då istället på              

försäkringstagaren, vilket knappast står i samklang med konsumentens skyddsvärda         

intresse. Orimligheten i detta är uppenbar vid beaktande av den förmodat låga            

kännedomen om FAL 4:11 hos den genomsnittlige försäkringskonsumenten.  

 

I sammanhanget kan påminnas om vad som sades i avsnitt 3.3.2.5 angående            

avtalsvillkorslagen. Enligt denna lag finns onekligen redan en möjlighet för en           

tillsynsmyndighet, KO, att verka för förbud av vissa omfattningsvillkor med stöd av            
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oskälighetsargument. Om KO skulle utnyttja denna möjlighet skulle effekten bli att           

vissa särskilt tvivelaktiga omfattningsvillkor försvann från marknaden, men att         

rättsläget beträffande FAL 4:11 i någon betydande mån skulle klarna är mer tveksamt.             

Patent- och marknadsdomstolens prövningar skulle sannolikt vara av konsumenträttslig         

karaktär snarare än försäkringsrättslig, och domstolens beslut i dessa ärenden kan inte            

överklagas till högre instans. 

 

Ny och klargörande lagstiftning på området lär inte se dagens ljus så länge som              

problemet inte framstår som synnerligen akut. Den juridiska litteraturen tycks som sagt,            

i brist på nytt bränsle, inte längre kunna påverka diskursen. Kvar är då två möjliga               

förhoppningar som skulle kunna bringa klarhet i frågan. Den ena är att            

försäkringsbranschen genom interna diskussioner kommer fram till ett rimligt         

förhållningssätt kring hur gränserna ska dras. Kunskapsutbyte och allmän diskussion          

pågår hela tiden i branschen men eventuella slutsatser blir förstås inte bindande, och inte              

heller kan man vara säker på att de ligger i linje med lagstiftarens avsikter. Den andra                

mer uppenbara lösningen vore naturligtvis ett vägledande domstolsavgörande som         

anlägger ett brett anslag i domskälen. Båda dessa scenarion kräver dock att problemet             

ges den uppmärksamhet det förtjänar, vilket av allt att döma ännu inte riktigt varit fallet               

i det praktiska rättslivet. 
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