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Införandet av könsneutrala premier låter fint och tanken kan i grunden vara god. 

Att en god tanke ska få leda hela vägen till en mer instabil och osäker europeisk 

försäkringsmarknad kan dock tyckas orimligt. Så har likafullt utgången blivit då 

de faktiska konsekvenserna inte sammanfaller med behovet av att säkerställa 

stabiliteten i försäkringsföretag till förmån för försäkringskunderna. 
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1. Inledning 

 

Försäkringsföretagens verksamhet är av stor betydelse både för enskilda och 

samhället. Det finns framförallt två anledningar till att försäkringen som sådan 

är mycket viktig för försäkringstagarna. Den främsta är att försäkringen innebär 

en trygghet för försäkringskunder och andra ersättningsberättigade vid vissa 

oförutsedda händelser. Den andra anledningen är att en försäkring i många fall 

utgör en relativt säker sparform för den enskilde. I ett större perspektiv är 

försäkringsverksamheten viktig även för samhället genom att skador förebyggs 

och samhällets resurser används mer effektivt än vad som annars skulle vara 

fallet. 

Försäkringsverksamhetens komplexitet tillsammans med omständigheten att 

verksamheten medför särskilda risker gör att den enskilde har små möjligheter 

att bedöma ett försäkringsföretags möjligheter att infria sina åtaganden, en 

försäkrings innehåll, och om premien är väl avvägd i förhållande till det skydd 

försäkringen ger.  För att kunden ska få den eftersträvade tryggheten krävs att 

försäkringsverksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt och att 

försäkringsföretagens stabilitet säkerställs. Dessa är de primära anledningarna 

till att försäkringsverksamheten är reglerad och satt under tillsyn med hårda 

krav på soliditet och solvens.  

Riskbedömning utgör grunden i all försäkringsverksamhet. Nyckeln till en 

korrekt riskbedömning är riktig information. Om ett försäkringsföretag korrekt 

kan bedöma den risk som följer av en försäkring kan det också sätta ett pris som 

motsvarar risken. Att detta är viktigt för försäkringsföretagets överlevnad är 

självklart. Lika viktigt är det för försäkringstagaren som vill att den betalda 

premien ska motsvara värdet av det skydd som åtnjuts.  

För att korrekt kunna bedöma risken är företagen i behov av information. 

Försäkringsföretagen insamlar därför information som behandlas, analyseras 

och sammanställs statistiskt. Ju mer information företaget har tillgång till desto 
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effektivare kan försäkringarna utformas.
1
 Betydelsefull i detta sammanhang är 

information avseende försäkringstagarens kön och ålder; information som är 

objektiv, konstant över tid och enkel att kontrollera. 

EU-domstolen beslutade i mars 2011 att försäkringsföretag inte längre får 

använda sig av information om försäkringstagarens kön för att prisbestämma 

premien.
2
 Anledningen var att användandet ansågs strida mot den 

europarättsliga likabehandlingsprincipen. Ett viktigt verktyg har således 

försvunnit för företagen när det gäller att korrekt prissätta försäkringar. Detta 

gör det intressant att diskutera hur domens konsekvenser påverkar stabiliteten i 

försäkringsföretag. 

Vidare kan diskuteras huruvida domen kan få konsekvenser för jämställdheten 

som inte ligger i linje med diskrimineringslagstiftningens 

likabehandlingsprincip. 

 

1.1 Syfte och problemställning 

Det finns mot ovanstående bakgrund anledning att undersöka i vilken 

utsträckning beslutet att förbjuda användningen av kön som ett riskskiljande 

förhållande överensstämmer med behovet av att säkerställa stabiliteten i 

försäkringsföretag till förmån för försäkringskunderna. 

Syftet är vidare att uppmärksamma och analysera faktiska och potentiella 

konsekvenser av förbudet samt att analysera huruvida dessa konsekvenser 

ligger i linje med diskrimineringslagstiftningen. 

 

1.2 Material och metod 

Uppsatsen tillkom genom studerande av såväl nationell som internationell rätt. 

Studiet av den nationella rätten har bestått av lagstiftning, förarbeten och 

                                                 

1
 Falkman, Försäkringsrörelse, s. 179. 

2
 C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL m.fl. mot Conseil des 

Ministres (Test-Achats). 
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relevant juridisk doktrin medan den internationella rätten främst gällt EU-

rättens primära och sekundära rättskällor. Artiklar och utlåtanden från parter 

med inflytande och kunskap i den svenska försäkringsbranschen har studerats, 

såväl som statistiskt material.   

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen är skriven ur ett rent försäkringsperspektiv och utelämnar därmed 

argument som kan vara intressanta exempelvis ur konkurrenshänseende. Endast 

privata försäkringar som är åtskilda från anställningsförhållandet omfattas av 

direktivet. Övriga försäkringar, såsom tjänstepension, faller därför utanför 

ramen för detta arbete. Av naturliga skäl är inte heller företagsförsäkringar 

upptagna till diskussion. Vidare är uppsatsen skriven främst med utgångspunkt 

från frivillig försäkring.
3
 

Den verksamhet som bedrivs av försäkringsföretag är föremål för reglering i 

olika lagar och författningar. Några av dessa är av näringsrättslig karaktär. 

Dessa bestämmelser drar upp gränserna för försäkringsföretagens verksamhet 

på marknaden och kan sägas vara riktade till företagen som sådana, inte till 

bolagsföreträdare eller något bolagsorgan. Vidare finns bestämmelser som är av 

försäkringsavtalsrättsligt slag. Dessa mer eller mindre detaljerade regler rör i 

huvudsak förhållandet mellan en försäkringsgivare och de som tecknar eller har 

anspråk på ersättning ur en försäkring.
4
 Frågeställningarna i detta arbete är 

inriktade mot den försäkringsnäringsrättsliga delen av det regelverk som avser 

verksamheten i försäkringsföretag. Arbetet är begränsat till att endast behandla 

sådan reglering som är av intresse i ljuset av könsneutrala premier. 

  

                                                 

3
 Detta beror på att konsekvenser hänförliga till obligatoriska försäkringar, exempelvis 

trafikförsäkring, inte blir lika omfattande. 
4
 Se Falkman, Försäkringsrörelse, s. 22. 
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1.4 Disposition 

I uppsatsens allmänna del (kap 2-3) ges en beskrivning av behovet och 

regleringen av försäkringsverksamhet, samt försäkringars funktion med fokus 

på riskbedömningen och prissättningsproblematiken. Sedan följer en överblick 

av utvecklingen inom svensk rätt som tar sin början i en tid då 

könsdifferentierade premier faktiskt var ett krav och avslutas med en 

redogörelse av EU-domstolens mål C-236/09 Association belge des 

Consommateurs Test-Achats ASBL m.fl. mot Conseil des Ministres Test-

Achats (Test-Achats). Utvecklingen fram till och med domen är översiktligt 

beskriven. Test-Achats och innebörden av domen gås igenom grundligt.  

I uppsatsens särskilda del (kap 4-5) läggs fokus framförallt på att behandla de 

ovan ställda problemformuleringarna.
5
 Detta innebär att intressanta 

konsekvenser av domen tas upp liksom en utredning kring könsneutrala 

premiers konkurrens med behovet av att säkerställa stabiliteten i 

försäkringsföretagen. Fokus ligger i denna del på att identifiera problemen samt 

att diskutera och analysera dessa.  

Uppsatsens avslutande del (kap 6) består av en sammanfattande diskussion med 

egna synpunkter, framförallt de lege lata men till viss del också de lege 

ferenda.  

 

                                                 

5
 Se avsnitt 1.1. 
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2. Försäkringar 

 

Ett försäkringsbehov uppkommer då ett tillräckligt stort antal kunder 

individuellt står en risk som kan bli mycket kostsam för den enskilde.
6
  

Grunden i all försäkringsverksamhet är att åstadkomma en spridning av risker. 

Försäkringsföretaget indelar kunderna i olika riskklasser där försäkringstagarna 

i en klass bär varandras risker. I praktiken fungerar det så att försäkringsgivaren 

beräknar hur stor risken för en ersättningsgrundande händelse är och bestämmer 

premiens storlek utefter denna kalkyl. Åtagandet försäkringsföretaget gör 

innebär att de står risken för att denna beräkning är felaktig, vilket skulle 

innebära att företaget får betala med egna pengar.  

Försäkring kan kategoriseras på olika sätt. Inom försäkringsavtalsrätten sker en 

indelning av direkt försäkring mellan personförsäkring, å ena sidan, och 

skadeförsäkring, å den andra. Med personförsäkring avses i första hand 

livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Annan försäkring än 

personförsäkring betecknas skadeförsäkring och kan sägas omfatta sådana 

försäkringar som antingen skyddar det ekonomiska värdet av ett eller flera 

objekt, till exempel en bil, en villa, en fabriksbyggnad eller ett varulager, eller 

ett ekonomiskt intresse, såsom vid ansvars- och kreditförsäkring.7 

Ur försäkringsnäringsrättslig synvinkel sker en något annorlunda uppdelning 

mellan person- respektive skadeförsäkring. Denna uppdelning motsvarar dock i 

huvudsak den som sker inom försäkringsavtalsrätten.
8
 

 

 

                                                 

6
 Vaughan och Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance, s. 19.  

7
 Se 1 kap. 1-2 §§ försäkringsavtalslagen (2005:104) 

8
 Falkman, Introduktion till försäkringsnäringsrätten, s. 15. Även om uppdelningen i princip 

motsvarar den som sker inom försäkringsavtalsrätten finns några skillnader. Således räknas 

exempelvis så kallad ”lång” sjuk- och olycksfallsförsäkring under vissa förutsättningar som 

livförsäkring enligt försäkringsrörelselagen. Kort sjuk- och olycksfallsförsäkring är att se som 

skadeförsäkring. 
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2.1 Varför är försäkringar viktiga? 

Försäkringens betydelse för den enskilde är stor då den erbjuder både en social 

och ekonomisk trygghet. Genom försäkringen får kunden en ekonomisk 

trygghet vid vissa händelser som inte varit möjliga att förutse. Denna trygghet 

erhålls framförallt genom skadeförsäkring, som kan ge ersättning exempelvis 

för ett nedbrunnet hus. Livförsäkring genererar ett skydd för försäkringstagaren 

eller annan ersättningsberättigad, genom att exempelvis garantera en inkomst 

även i mycket hög ålder, eller ge ersättning till efterlevande om en 

familjeförsörjare avlider.  

Genom att kunden själv inte behöver stå för hela risken av sitt leverne frigörs 

pengar som kan användas till annat. På så vis möjliggör försäkringar för privata 

investeringar som annars inte hade skett. Om pengarna inte används för 

investeringar kan de konsumeras. Konsumtionen kan leda till minskad 

arbetslöshet, ökade vinster och inte minst skatteintäkter för staten.
9
 

Försäkringen bidrar således också till en mer effektiv samhällsekonomi genom 

att användandet av samhällets resurser optimeras.  

 

2.1.1 Skydd för försäkringstagarna 

För försäkringskunderna är försäkringen av stor betydelse dels för att den 

skapar trygghet men också för att den är viktig ur en privatekonomisk aspekt.  

Skadeförsäkringar och somliga personförsäkringar tecknas för att ge ekonomisk 

ersättning vid vissa oförutsedda händelser. Detta generar trygghet för den kund 

vars skada annars skulle kunna innebära förluster med förödande 

konsekvenser.
10

 Livförsäkringar innebär istället att en på förhand bestämd 

summa utbetalas, antingen vid ett dödsfall eller i händelse av ett långt liv. 

Denna typ av försäkring är av stor betydelse för försäkringskundernas 

privatekonomi såsom en viktig placeringsform. 

                                                 

9
 Falkman, Försäkringsrörelse, s. 141. 

10
 Falkman, En privat socialförsäkring: Några grundläggande principer för reglering av privat 

respektive offentlig försäkring, s. 201. 
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2.1.2 Ekonomisk effektivitet 

Det är inte bara försäkringstagaren och det vinstbringande försäkringsföretaget 

som har nytta av försäkringar utan också marknaden i stort. Den huvudsakliga 

effekten på samhället är det faktum att övervältringen av risk bidrar till en ökad 

tillväxt, då privatpersoner såväl som företagare vågar investera i sådant som de 

annars skulle ha tyckt vara för riskabelt.  

Ett effektivt finansiellt system är ett system där kapitalet kommer till sin mest 

produktiva användning medan finansiella risker bärs av de som är villiga att 

göra det till den lägsta ersättningen.
11

 En fungerande försäkringsverksamhet 

effektiviserar alltså samhällsekonomin på så vis att risken sprids samtidigt som 

försäkringsföretaget kan få avkastning på de mottagna premierna genom att 

investera dessa, till exempel i värdepapper. I samma riktning verkar företagens 

skadeförebyggande verksamhet. Genom förebyggande åtgärder hålls 

kostnaderna för försäkring nere till förmån för både försäkringskunderna och 

företagen själva. Man kan dock tänka sig att försäkringstagarna genom 

försäkringens existens blir mindre försiktiga och att detta då skulle öka de 

sammantagna kostnaderna. Mot detta måste dock vägas försäkringsföretagens 

intresse av att förebygga skador för att minska sina kostnader. 

Försäkringsföretagens preventiva verksamhet består till stor del av 

utformningen av villkor åtföljt av en noggrann skadereglering. Villkoren kan 

vara utformade så att de innebär en plikt att begränsa en skada eller att priset 

reduceras om man utför en åtgärd, såsom att installera ett inbrottslarm.
12

 Även 

användningen av självrisk verkar förebyggande mot skador. Att 

försäkringstagaren själv får stå för en del av kostnaden innebär med all 

sannolikhet att denne försöker minska antalet skador.  

 

                                                 

11
 Falkman, Försäkringsrörelse, s. 140.  

12
 Försäkringstagaren är skyldig att begränsa skadan enligt 4 kap. 7 § försäkringsavtalslagen 

(2005:104). Se även Radetzki, Uppsatser om försäkringsavtalslagen, Den försäkrades 

räddningsplikt enligt försäkringsavtalslagen, s. 144 f.f. 
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2.1.3 Viss betydelse för det finansiella systemets funktion 

Det finansiella systemets huvuduppgifter är 1) att omfördela kapital från de som 

har ett överskott till de som har ett underskott, 2) att hantera olika finansiella 

risker och 3) att tillhandahålla säkra och effektiva betalningsrutiner.
13

 Faran, 

som också är anledningen till regleringen på det finansiella området, är att dessa 

uppgifter inte kan fullgöras. Intresset av att säkerställa det finansiella systemets 

funktion utgör den huvudsakliga bakgrunden till regleringen av verksamheten i 

banker och kreditmarknadsföretag.  

Försäkringsföretagen får genom den egentliga verksamheten insättningar av 

premier som de ska förvalta. Genom förvaltande av detta kapital är 

försäkringsföretaget en aktör på kreditmarknaden. Företaget agerar då som 

finansiell intermediär, vilket bland annat innebär att det bidrar till 

sammankopplande av sparande och investeringar. I detta ligger att 

försäkringsföretagen har viss betydelse för det finansiella systemets funktion. 

Försäkringsföretagen deltar dock inte i den finansiella intermedieringsprocessen 

på samma avgörande sätt som banker och andra kreditinstitut. 

Försäkringsföretagen tillhandhåller inte finansiering som är lika mångfacetterad 

till sin karaktär och möjlig att anpassa efter kundernas behov som de 

finansieringsformer som tillhandhålls privatpersoner och industri av banker och 

andra kreditinstitut. Försäkringsverksamheten i sig är därför inte av sådant slag 

att den utgör en förutsättning för det finansiella systemets funktion.
14

  

Man måste emellertid komma ihåg att många försäkringsföretag är mycket 

stora och att dessa i kraft av sina omfattande bestånd och stora balanser väger 

mycket tungt som placerare på värdepappersmarknaderna. Framförallt gäller 

detta stora livförsäkringsföretag. Kanske kan man säga att sådana företag i kraft 

av sin storlek, snarare än deras funktion, har betydelse för det finansiella 

systemets funktion.
15

 

                                                 

13
 Se 9 kap. 13 § Regeringsformen (1974:152) samt lag om Sveriges Riksbank (1988:1385). 

14
 Falkman, Försäkringsrörelse, s. 104 

15
 a.a., s. 103 f. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/527860/1?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se/document/528884/1?versid=146-1-2005


12 

 

2.2 Varför behövs reglering? 

Intresset av en stabil försäkringsbransch grundar sig, som ovan framgått, inte på 

omsorgen om det finansiella systemets funktion, utan faller istället tillbaka på 

intresset av skydd för försäkringstagarna och en effektiv marknad.
16

 Behovet av 

reglering av försäkringsföretagens verksamhet följer av att försäkringskunderna 

– befintliga såväl som framtida – befinner sig i en utsatt position på 

försäkringsmarknaden. Detta följer bland annat av att en försäkringskund 

saknar garantier för att en försäkringsgivare i framtiden ska kunna infria sina 

åtaganden enligt försäkringsavtalet. Försäkringsavtalen upptar dessutom många 

gånger förhållandevis detaljerade villkor samtidigt som prissättningen av 

försäkringar bygger på komplicerade matematiska modeller.  

Särregleringen av försäkringsverksamheten syftar till att säkerställa en god 

soliditet
17

 och försäkringsföretagens betalningsförmåga.
18

 På så vis kan risken 

för att företagets åtaganden mot försäkringstagarna inte kan infrias minskas, 

samtidigt som den samhällsekonomiska effektiviteten gynnas då tryggheten 

skapar utrymme för både enskilda och företag att våga investera. Följden blir en 

effektivare marknad med tryggare försäkringskunder.
19

 

 

2.2.1 Hot mot verksamheten 

Ett försäkringsföretag består av två huvudsakliga verksamheter. Den egentliga 

försäkringsverksamheten, som framförallt består av premier i utbyte mot ett 

försäkringsåtagande, samt den kapitalförvaltande verksamheten där överskottet 

av premierna kan placeras för avkastning. 

                                                 

16
 Se avsnitt 2.1 

17
 För att ett försäkringsföretag skall kunna fullgöra sina åtaganden mot försäkringstagarna 

måste företaget ha en tillräcklig soliditet och likviditet. Medan soliditeten tar sikte på företagets 

långfristiga betalningsförmåga, avser likviditetsbegreppet kortfristig betalningsförmåga. (Se 

prop. 1998/99:87, s. 176.) 
18

 Detta reflekteras i Försäkringsföretagsutredningens betänkande SOU 2005:85 ”Tillsyn på 

försäkringsområdet”, s. 29. 
19

 Se avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 för att närmare förstå behovet av trygghet och hur det genererar 

effektivitet. 
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I den egentliga försäkringsverksamheten är den enskilt mest påtagliga faran att 

misslyckas i bedömningen och prissättningen av risken. Bland många risker 

måste ett försäkringsföretag kunna bedöma sin skaderisk. Skaderisken utgörs av 

sannolikheten för att en faktiskt skada inträffar och den förväntade faktiska 

skadans storlek.
20

 En korrekt bedömning av skaderisken kräver dels en 

fullständigt förutsägbar samhällsutveckling, dels att båda parter har tillgång till 

all relevant information.
21

 Eftersom verkligheten många gånger ser annorlunda 

ut kommer en viss felbedömning i princip alltid att ske. Risken för 

felbedömning betecknas den aktuariella risken. 

Den kapitalförvaltande verksamheten står främst inför diverse marknadsrisker i 

form av ränte-, valuta- och aktiekursrisker, men även kreditrisker.
22

 Skulle 

någon av dessa risker infrias och företagets tillgångar på grund härav minska i 

värde kan det leda till att försäkringsföretaget tvingas höja premierna för att 

väga upp den förlorade avkastningen.  

I placeringsverksamheten är det alltså den delen av premierna som inte behöver 

hållas disponibla för att täcka eventuella försäkringsfall och omkostnader som 

kan användas till investeringar och kapitalplaceringar. Förbindelsen mellan den 

kapitalförvaltande och den egentliga verksamheten är stark då bedömningen 

och prissättningen av risken avgör hur stor del som kan användas för 

placeringar på balansräkningens aktivsida.
23

 

 

2.2.2 Försäkringstagarnas utsatta läge  

Eftersom försäkringstagarna betalar sin premie i förskott medan en eventuell 

ersättning utbetalas först i händelse av försäkringsfall är kunderna beroende av 

att företaget under denna tid kan svara mot alla eventuella försäkringsanspråk. 

Skulle försäkringsföretaget försättas i konkurs har kunden ingen möjlighet att 

                                                 

20
 Bengtsson, Försäkringsteknik och civilrätt, s. 35 

21
 Falkman, Försäkringsrörelse, s. 106. 

22
 a.a., s. 110.  

23
 a.a., s. 107 f.f. 
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kräva att företaget uppfyller sina åtaganden.
24

 Att kunna bedöma företagets 

risker kräver stora matematiska kunskaper likväl som en möjlighet att förmå 

sätta sig in i, vad som ofta är, mycket komplicerade villkor.
25

 

Dessa anledningar utgör ett starkt behov av att reglera försäkringsföretagens 

verksamhet. Försäkringskunderna kan då lita på att bedömningen istället görs 

av tillsynsmyndigheten och på så vis uppnås ett skydd för försäkringstagarna 

som kan vara tryggare inför att försäkringsföretagen kan infria sina åtaganden.  

 

2.2.3 Ojämnt fördelad information 

Det faktum att försäkringstagaren och försäkringsgivaren inte har tillgång till 

samma information kan bli problematiskt ur flera avseenden. För företagets del 

innebär det en svårighet att bedöma antalet försäkringsfall. En anledning till 

detta är att försäkringstagaren genom sitt eget beteende kan påverka risken för 

att en skada inträffar. Fenomenet kallas moral hazard och innebär i princip att 

försäkringskunden kan tänkas blir mer riskbenägen enbart på grund av 

innehavandet av en försäkring.
26

 En yttersta konsekvens av detta beteende är att 

antalet försäkringsfall kan bli fler än väntat. Detta kan resultera i en höjd premie 

som i sin tur kan leda till negativt urval.
27

 

En annan viktig aspekt av asymmetrisk information är svårigheten för 

försäkringskunderna att bedöma företagets ekonomiska ställning. Även om den 

slutligt avgörande faktorn är just möjligheten att kunna bedöma information om 

företagets risker och ekonomiska ställning så är tillgången till denna 

information av grundläggande betydelse.  

Skulle förtroendet för försäkringsföretaget av någon av ovanstående 

anledningar brista kan man tänka sig att kunder väljer bort just det företaget till 

                                                 

24
 Falkman, Försäkringsrörelse, s. 129. 

25
 En första förutsättning för att detta överhuvudtaget ska vara möjligt är tillgång till 

information. Se mer om detta i avsnitt 2.2.3. 
26

 Se ovan avsnitt 2.1.2 för beskrivning av försäkringsföretagens preventiva verksamhet som 

syftar dels till att motverka problematiken med moral hazard.  
27

 Se avsnitt 2.2.4. 



15 

 

förmån för något annat. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock mycket 

större inom andra finansiella institut som finansierar sin verksamhet med 

kortfristig inlåning.
28

 Detta beror på att försäkringsavtalen ofta har en relativt 

lång löptid. 

 

2.2.4 Särskilt om vikten av korrekt prissättning ur 

stabilitetssynpunkt 

Om hoten mot försäkringsverksamheten, såsom exempelvis ojämnt fördelad 

information, skulle lämnas oreglerad kan de leda till ett negativt urval. Detta 

fenomen kan ha sitt ursprung både i riskbedömningen och i en minskning av 

tillgångarnas värde. 

Ett negativt urval som har sin grund i riskbedömningen uppkommer genom att 

försäkringstagaren och försäkringsföretagen inte har tillgång till samma 

information. Företaget kan därför omöjligt veta den precisa risken för 

respektive kund. I praktiken innebär det att kunder med likartade, men inte 

identiska, riskbilder erbjuds samma premie för sina likvärdiga försäkringar. 

Konsekvensen av detta kan bli att de som anser sig ha en relativt låg risk tycker 

att premien är för hög och att de därför lämnar försäkringen. Kvar blir de 

kunder med en relativt sett högre risk. Försäkringsföretaget tvingas då att höja 

premien för att kunna stå för sina åtagande mot dessa kunder. Detta kan leda till 

en ond cirkel där de med lägre risk lämnar försäkringen, som en följd av en 

prisökning och med konsekvensen att priset höjs ytterligare. Om detta fortgår 

kan det leda till konsekvenser för försäkringsföretagens stabilitet då en sådan 

försäkringsgrupp som nu finns kvar är omöjlig att göra lönsam.
29

 Förloppet kan 

se liknande ut även då försäkringsföretagets tillgångar minskar i värde så att de 

tvingas höja premierna. 

 

                                                 

28
 Falkman, Försäkringsrörelse, s. 112 

29
 a.a., s. 109. 



16 

 

2.3 Försäkringsnäringsrättslig reglering 

Ovan nämnda omständigheter, tillsammans med riskerna förknippade med 

försäkringsverksamhet, är anledningen till att verksamheten i försäkringsföretag 

är reglerad och satt under tillsyn av Finansinspektionen.
30

  

Medan försäkringsföretagens position inom det finansiella systemet inte enskilt 

motiverar reglering utgör alltså skyddet för försäkringstagare tillsammans med 

strävan efter ekonomisk effektivitet ett starkare skäl.
31

 Den befintliga 

regleringen går ut på att antingen utesluta viss verksamhet för att begränsa 

företagens möjligheter att ta risker, eller att hantera/motverka de risker som 

följer av den verksamhet som får bedrivas inom ett försäkringsföretag. 

För att bland annat minska risken för negativt urval på grund av asymmetrisk 

information finns bestämmelser kring försäkringstagares skyldighet att lämna 

information före och under ett försäkringsavtal.
32

 Risken för negativt urval med 

ursprung i en minskning av försäkringsföretagets tillgångar motverkas genom 

regler som begränsar företagens möjlighet till risktagande samt bestämmelser 

som reglerar hanteringen av det tillåtna risktagandet.
33

 

Sammanfattningsvis kan sägas att all försäkringsnäringsrättslig reglering syftar 

till att tillgodose behovet av att säkerställa stabiliteten i försäkringsföretag till 

förmån för försäkringskunderna. Detta uppnås genom reglering som är ämnad 

att säkerställa företagens soliditet. Såväl den nationella stabilitetsprincipen, följt 

av genomlysningsprincipen och principen att verksamheten skall bedrivas 

enligt god försäkringsstandard är ett uttryck av detta. En närmare genomgång 

av stabilitetsprincipen och principen om god försäkringsstandard ges i avsnitt 

3.1.1 och 3.1.2. 

                                                 

30
 Se särskilt 14 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Behovet av och anledningarna 

till reglering undersöks mer grundligt i avsnitt 2.1 samt 2.2. 
31

 Se prop. 1998/99:87, s. 140 f.f.  
32

 Se exempelvis 4 kap. 1 § Försäkringsavtalslag (2005:104) 
33

 Falkman, Försäkringsrörelse, s. 154 f.f. 
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3. Resan från krav till förbud 

Flera av de näringsrättsliga regler som i dag styr verksamheten i 

försäkringsföretag har sin grund i det tidiga 1900-talets försäkringslagstiftning 

och de överväganden som präglade denna. Det har till stor del varit det 

ekonomiska framåtskridandet i samhället som styrt utvecklingen på 

försäkringsområdet. Regelverket har gått från att enbart ha innehållit detaljerade 

bestämmelser avseende den verksamhet som får bedrivas mot att i alltfler delar 

få karaktär av ramlagstiftning.
34

 

 

3.1 Kravet genom den tidigare gällande skälighetsprincipen 

Önskan att åstadkomma stabila försäkringsföretag har under årens lopp kommit 

till uttryck genom en rad olika principer. Tidigare grundade sig den 

försäkringsnäringsrättsliga regleringen framförallt i skälighets- och 

soliditetsprincipen. Den förstnämnda innebar ett krav på skälighet både vad 

gällde premiesättningen och villkoren men också i skaderegleringen.
35

 Även 

om skälighetsprincipen främst styrde premiesättningen till förmån för 

försäkringskunderna hade den även betydelse för stabiliteten då den förhindrade 

företagen från att uppnå konkurrensfördelar genom en oskälig prissänkning.
36

 

Skälighetsprincipen innebar ett krav på att använda könsdifferentierade premier 

då en statistisk påvisbar skillnad i risk kunde visas mellan könen.  

Principen togs slutgiltigt bort i och med den förändring som svensk 

försäkringsverksamhet genomgick under slutet av 1990-talet, och som 

resulterade i den så kallade försäkringsrörelsereformen.
37

 Redan innan 

skälighetsprincipen avskaffades ändrade dock Finansinspektionen sin tolkning 

av principen så att den inte längre innefattade ett krav på könsdifferentierade 

                                                 

34
 Falkman, Ramlagstiftning på försäkringsområdet – ett hot eller en möjlighet?, s. 296. 

35
 Prop 1998/99:87 s. 158 f. 

36
 Falkman, Försäkringsrörelse, s. 178. 

37
 Stora förändringar genomfördes och en modernare försäkringsrörelse skulle uppnås genom 

införandet av bl.a. god försäkringsstandard stabilitets- och genomlysningsprincipen. Se avsnitt 

3.1.1 - 3.1.2 för en närmare genomgång av stabilitetsprincipen och god försäkringsstandard. 
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premier. Detta följdes av en tämligen omfattande diskussion där en ståndpunkt 

var att så länge det fanns objektiva skillnader mellan kvinnor och mäns risker så 

innebar skälighetsprincipen ett klart förbud mot könsneutrala premier.
38

 

Skälighetsprincipen gäller idag bara på vissa gamla försäkringsavtal.
39

 

 

3.1.1 Stabilitetsprincipen och viktiga aspekter av denna 

Den nu gällande stabilitetsprincipens huvudsakliga mål är att säkerställa 

företagets förmåga att fullgöra sina åtaganden.
40

 En särskilt viktig aspekt av 

principen är att försäkringsrörelse ska bedrivas med kontroll över företagets 

risker samt dess likviditet och soliditet, d.v.s. dess kortsiktiga respektive 

långsiktiga betalningsförmåga.
41

  

För att syftet med stabilitetsprincipen ska upprätthållas krävs att 

försäkringsföretagen identifierar och följer upp sina risker. I detta ligger bland 

annat att verksamheten bedrivs med kontroll över de aktuariella riskerna. För 

att detta ska kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt krävs att företagen har 

tillgång till all relevant information. Förutom den utfyllande stabilitetsprincipen 

finns i försäkringsavtalslagen vissa bestämmelser om kundens 

upplysningsplikt.
42

 Ofta har försäkringsföretaget ingen möjlighet att bedöma en 

risk utan uppgifter från försäkringstagaren. Detta gör bestämmelserna om 

upplysningsplikt oerhört viktiga. Grundtanken är att försäkringsföretaget har 

rätt till samma information som försäkringstagaren.
43

 

Stabilitetsprincipen kan få inverkan även på premiesättningen på så vis att 

bestämmandet av premie inte får undergräva företagets ekonomiska situation.
44

 

                                                 

38
 Se bl.a. Gabrielsson, Nordisk försäkringsskrift nr.2 1995 – Kan skälighetsprincipen förenas 

med könsneutrala premier? samt Symreng, Nordisk försäkringstidskrift nr. 2 1995 – Genmäle – 

skälighetsprincipen och icke könsberoende premier. 
39

 Prop. 1998/99:87 s 241. 
40

 Se 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)a 
41

 Prop. 1998/97:87 s. 176. 
42

 Se försäkringsavtalslagen (2005:104) 4 kap. 1§, 8 kap. 8 § samt 12 kap. 1 §. 
43

 Falkman, Försäkringsrörelse, s. 179.  
44

 Prop. 1998/99:87, s. 242. 
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Stabilitetsprincipen kan komma att ersättas med mer utförliga regler kring 

riskhantering i och med införandet av Solvens II.
45

 

 

3.1.2 God försäkringsstandard 

God försäkringsstandard är ett kvalitativt mått på verksamheten som enligt 

denna ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Bland mycket annat innebär 

principen att företagets riskexponering inte ska inverka negativt på förmågan att 

infria sina åtaganden. Enligt förarbetena ska denna princip verka i samma 

riktning som stabilitetsprincipen och tillgodose behovet av skydd för 

försäkringskunderna även bortanför stabilitets- och genomlysningsprincipen.
46

 

 

3.2 EU-rättens diskrimineringslagstiftning 

När Europakonventionen, som bygger på FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, antogs av Europarådet 1950 så innehöll denna ett 

diskrimineringsförbud. Några år senare, 1958, bildades Europeiska 

gemenskapen (EG) för att underlätta den fria rörligheten. EG stod utan 

anslutning till Europakonventionen och hade vid dess tillkomst inget skydd för 

mänskliga rättigheter. Ur EG bildades senare Europeiska unionen (EU). Först år 

2000 upprättade EU Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, vari rymdes ett diskrimineringsförbud.
47

 

Diskrimineringsgrunderna, som från början endast omfattade kön, har senare 

utökats till att gälla också ålder, sexuell läggning, funktionshinder, ras, hudfärg, 

etniskt eller nationellt ursprung samt religion eller övertygelse.
48

  

 

                                                 

45
 Se betänkandet av Solvens II-utredningen 2011:68 ”Rörelsereglering för försäkring och 

tjänstepension”, s 83 f. 
46

 Prop 1998/99:87, s. 180. 
47

 Stadgan fick samma rättliga värde som fördragen när Lissabonfördraget trädde i kraft (1 

december 2009) och blev därmed juridiskt bindande, se art. 6.1 i fördraget om Europeiska 

unionen.  
48

 Art. 21 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
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3.2.1 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen innebär ett förbud mot både direkt och indirekt 

diskriminering.
49

 Direkt diskriminering kräver en missgynnande, jämförbar 

situation där det finns ett orsakssamband mellan den missgynnande handlingen 

och en diskrimineringsgrund.
50

 Ett missgynnande innebär helt enkelt att någon 

blir sämre behandlad än någon annan. Denna behandling måste sedan kunna 

visas vara missgynnande även i en likartad situation med ett jämförelseobjekt. 

Slutligen ska särbehandlingen kunna kopplas till någon av 

diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder.
51

  

Indirekt diskriminering skiljer sig från den direkta på så vis att det inte är 

behandlingen i sig som är missgynnande, utan istället effekten av den. Detta 

kan vara fallet när en till synes neutral bestämmelse särskilt missgynnar vissa 

personer utan att de direkt tillhör en grupp som skyddas av 

diskrimineringsgrunderna.
52

 Detta missgynnande kan dock vara tillåtet om 

bestämmelsen objektivt kan motiveras av ett välgrundat mål. För att sistnämnda 

undantag ska vara tillämpligt måste i så fall medlen för att uppnå detta mål vara 

lämpliga och nödvändiga, d.v.s. proportionerliga.
53

 Exempel på indirekt 

diskriminering kan vara då en bestämmelse missgynnar människor som arbetar 

deltid eller personer med en lägre kroppsvikt som söker sig till yrken med vissa 

krav på fysik, såsom brandmän eller poliser. Denna särbehandling faller 

formellt sett inte under någon av diskrimineringsgrunderna, men konsekvensen 

                                                 

49
 Se till exempel art. 2 direktiv 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram för 

likabehandling. 
50

 FRA och Europadomstolen, En handbok i Europeisk diskrimineringsrätt, s. 29. 
51

 Se 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). 
52

 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). 
53

 Indirekt diskriminering har definierats i diverse direktiv på diskrimineringsområdet, se bl.a. 

art. 2.2 b i direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer 

oavsett deras ras eller etniska ursprung, samt använts av EU-domstolen, se bl.a. 

Europadomstolens dom 17209/02 av den 20 juni 2006, Zarb Adami mot Malta, punkt 80. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/869595/1?versid=146-1-2005
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kan ändå bli densamma då flera kvinnor än män arbetar deltid och då kvinnors 

fysik oftare avspeglar en lägre kroppsvikt än mäns.  

 

3.2.2  Direktivet om varor och tjänster 

Med grund i artikel 21 och 23 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna tillkom år 2004, genom direktiv 2004/113/EG om 

varor och tjänster,
54

 ytterligare skydd mot könsdiskriminering. Skyddet gäller 

nu även tillhandahållande av försäkringstjänster. Enligt huvudregeln i artikel 

5.1 i direktivet får ingen skillnad i premiekostnad mellan män och kvinnor 

förekomma på grund av att kön använts som ett riskskiljande förhållande.
55

  

Direktivet innehöll tidigare ett undantag från denna huvudregel som gjorde det 

tillåtet för medlemstaterna att använda kön som en faktor vid 

premieberäkningen om riskbedömningen grundade sig på relevanta och 

korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter.
56

 Medlemsstaterna stod 

alltså fria att antingen till fullo implementera likabehandlingsprincipen, eller att 

tillämpa undantaget för att kunna använda könsdifferentierad premiesättning. 

Samtliga medlemsstater valde att tillämpa undantaget. 

  

3.3 Test-Achats  

Det nyss nämnda undantaget kom under 2008 att prövas då den belgiska 

konsumentgruppen Association des Consommateurs Test-Achats ASBL väckte 

talan inför den belgiska författningsdomstolen. Frågan rörde huruvida 

undantaget i artikel 5.2 i direktiv 2004/113/EG, som tillåter att medlemsstater 

använder könsdifferentierade premier, är förenligt med principen om 

likabehandling.  

                                                 

54
 Direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och 

män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. 
55

 Se art. 5.1 i direktiv 2004/113/EG. 
56

 Korrekta försäkringstekniska uppgifter ska, vid användning av undantaget, sammanställas, 

offentliggöras och hållas uppdaterade, se art. 5.2 direktiv 2004/113/EG. 
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Den belgiska författningsdomstolen, Cour constitutionelle, begärde att EU-

domstolen skulle pröva frågan i ett förhandsavgörande. EU-domstolens 

bedömning avgavs i mål C-236/09, Test-Achats. 

 

3.3.1 EU-domstolens avgörande 

EU-domstolen ansåg att undantaget i artikel 5.2 i direktiv 2004/113/EG var 

ogiltigt med beaktande av direktivets mål samt artikel 21 och 23 i Europeiska 

unionens stadga. Domstolens slutsats var densamma som generaladvokat 

Kokott tidigare meddelat.
57

 Resonemanget skiljde sig dock åt då 

generaladvokaten argumenterade för att det inte finns några biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor. Domstolen diskuterade istället kring 

betydelsen av de grundläggande rättigheterna, det faktum att undantaget inte 

hade någon begränsning i tid samt huruvida mäns respektive kvinnors 

situationer är jämförbara.  

EU-domstolen inledde med att understryka att EU genom artikel 6 i fördraget 

om Europeiska unionen har förbundit sig att respektera mänskliga rättigheter. 

Vidare poängterades Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna där artikel 21 och 23 behandlar icke-diskriminering och 

jämställdhet. I ingressen till direktivet om varor och tjänster hänvisas till dessa 

artiklar som dessutom i och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget har 

samma rättsliga status som fördragen.
58

 På grund av denna hänvisning gör 

domstolen bedömningen att prövningen av giltigheten av artikel 5.2 måste 

göras med dessa bestämmelser i beaktande.
59

 

När domstolen sedan tittade närmare på det faktum att undantaget var utan 

tidsbegränsning lade man stor vikt vid huvudregeln i artikel 5.1 i direktivet. 

Rätten såg undantaget som en följd av att användandet av könsdifferentierade 

                                                 

57
 Generaladvokatens yttrande i mål Test-Achats, not 67. 

58
 Skäl 4 i preambeln till direktiv 2004/113/EG hänvisar till art. 21 och 23 i Europeiska 

unionens stadga. 
59

 Mål Test-Achats, not 16-17. 
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premier var så pass utbrett vid direktivets tillkomst att ett undantag var 

behövligt.
60

 Med detta sagt fastslog domstolen att de medlemsstater som 

använde sig av undantaget i artikel 5.2 hade getts en rätt att särbehandla 

försäkringstagare. Det faktum att undantaget som legaliserade särbehandling 

var utan tidsbegränsning gjorde att rätten kom till slutsatsen att detta inte var 

förenligt varken med direktivets mål eller med artikel 21 och 23 i stadgan.
61

  

Slutligen behandlade domstolen frågan huruvida mäns och kvinnors situationer 

de facto är jämförbara. Europeiska rådet har tidigare klargjort att de inte anser 

så vara fallet eftersom mäns och kvinnors risker avsevärt skiljer sig åt.
62

 

Domstolen frångick detta argument och fastslog ytterst kortfattat att mäns och 

kvinnors situationer är jämförbara på den grunden att huvudregeln, tillsammans 

med direktivets syfte att uppnå likabehandling, kräver könsneutrala premier. 

Eftersom innebörden av likabehandlingsprincipen är att lika situationer inte får 

behandlas olika kom domstolen fram till att undantaget inte är förenligt med 

denna princip.  

  

3.3.2 Vad innebär domen? 

Möjligheten att tillämpa undantaget är således borttaget genom domen och efter 

den 21 december 2012 får ingen medlemsstat använda kön som en riskskiljande 

faktor vid bestämning av försäkringspremier. I Sverige har 

diskrimineringslagen anpassats till beslutet.
63

 Utvecklingen har i och med detta 

gått från att genom försäkringsnäringsrätten förbjuda könsneutrala premier till 

att genom diskrimineringslagstiftningen kräva detsamma. 

 

                                                 

60
 Test-Achats, not 22. 

61
 a.a. not 32. 

62
 a.a. not 27. 

63
 Se regeringens förslag om diskriminering som har samband med kön i fråga om 

försäkringstjänster, prop. 2011/12:122. 
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3.3.3 EU-kommissionens riktlinjer 

I samband med att kraven i artikel 5.1 i direktiv 2004/113/EG skulle komma att 

gälla i alla medlemsstater utkom Europeiska kommissionen med riktlinjer för 

hur domen bör tolkas. Kommissionens klargjorde att artikel 5.1 endast är 

tillämplig på nya avtal som ingås efter den 21 december 2012. Begreppet nya 

avtal ska betraktas som ett självständigt begrepp inom EU-rätten. Viktigt att 

uppmärksamma är att nya avtal inte innefattar sådana som automatiskt 

förlängs.
64

 

Vidare uttalade kommissionen att hänsyn till könstillhörighet får tas i anledning 

av försäkringsföretagens reservsättningar och internprissättning. Detta innebär 

att försäkringsföretaget även i fortsättningen får använda sig av kön som en 

riskbedömningsfaktor, så länge könsneutrala premier tillämpas på individnivå. 

Kommissionen konstaterade att direktivet gäller premiesättning och 

försäkringstagares ersättning. Däremot omfattas inte marknadsföring och 

reklam.
65

 På så vis kan försäkringsföretagen fortfarande påverka vilka som 

tecknar en viss försäkring.
66

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

64
 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG på försäkringar 

mot bakgrund av EU-domstolens dom i mål C-236/09 (Test-Achats), s. 2, not 9. 
65

 a.a., s. 3, not 14. 
66

 Se mer om riktad marknadsföring i avsnitt 5.1. 
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4. Införandet av könsneutrala premier 

 

I tidigare kapitel har behovet av försäkringar och vikten av en 

försäkringsnäringsrättslig reglering behandlats.
67

 Att reglering i första hand 

finns till för att säkerställa försäkringsföretagens stabilitet till skydd för 

försäkringstagarna har därvid konstaterats.
68

 I det följande redogörs dels för 

faktiska konsekvenser av EU-domstolens ställningstagande rörande Test-

Achats, dels för hur införandet av könsneutrala premier står i kontrast till det 

stabilitetsintresse som genomsyrar försäkringsnäringsrätten. 

 

4.1 Risken för negativt urval som en konsekvens av domen 

Storleken på en försäkringspremie bestäms mot bakgrund av information om 

försäkringstagaren. Av praktiska skäl, men framförallt eftersom all information 

om den enskilde försäkringstagaren inte är tillgänglig för försäkringsföretaget, 

använder sig företaget av försäkringstekniskt underlag i form av statistiskt 

kartlagd information. Individer grupperas i olika riskklasser varefter premien 

bestäms beroende på vilken klass försäkringstagaren tillhör. Inom olika 

riskklasser är således riskerna liknande, medan det mellan olika klasser 

föreligger skillnader. 

De främsta positiva effekterna av en korrekt prissättning är att samhällets 

resurser används mer effektivt och att försäkringsföretagen på lång sikt ges 

möjlighet att infria sina åtaganden. Detta genererar trygghet för 

försäkringskunderna. Ytterligare en positiv följd av en korrekt prissättning är 

den att försäkringstagaren får betala ett pris som motsvarar dennes risk.  

Ur en premiesynpunkt har försäkringsföretaget i och med domen förlorat 

möjligheten att använda sig av information rörande försäkringstagarens kön vid 

                                                 

67
 Se avsnitt 2. 

68
 Se prop 1998/99:87, s. 140 f.f. samt avsnitt 2.3. 
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prissättningen av försäkringar. Resultatet när företaget förbjuds att beakta detta 

riskskiljande förhållande i detta sammanhang kan bli ett negativt urval.
69

  

Vilka kriterier som ligger till grund för indelningen i riskgrupper skiljer sig åt 

mellan olika typer av försäkringar. Den påverkan som borttagandet av 

könsdifferentierade premier får blir olika beroende på vilka 

försäkringsprodukter som avses. Tidigare har exempelvis kvinnor fått en lägre 

premie på sin bilförsäkring, eftersom de statistiskt sett har en mindre 

risktagande körstil.
70

 Kvinnors personförsäkringar har tvärtom varit dyrare än 

männens till följd av en längre förväntad livslängd.
71

 Det är lätt att tro att 

konsekvensen av att försäkringsföretaget inte får använda sig av information 

kring försäkringstagarens kön blir att premien sätts emellan den tidigare 

premien för män respektive kvinnor. På grund av effekterna av negativt urval 

kan den i praktiken komma att sättas högre.
 72

  

Negativt urval följer av att de som de facto har en lägre risk blir mindre 

benägna att teckna en försäkring till en högre premie. När premiens storlek inte 

längre motsvarar försäkringstagarens risk kommer dessa kunder att lämna 

försäkringen. Ett försäkringsföretag som inte får använda sig av information 

kring kundernas könstillhörighet kan inte avgöra vilka kunder som innebär en 

låg respektive hög risk. Därför måste företaget ta ut en högre premie på alla 

försäkringar för att kompensera mot eventuella, framtida försäkringsfall. 

Den förväntade effekten av negativt urval på grund av domen minskas dock 

avsevärt av att kommissionen i sina riktlinjer avseende domens tolkning 

fastslog att kravet på könsneutralitet inte gäller i alla skeden. 

Könsdifferentiering kan användas så länge det inte leder till en differentiering 

på individnivå, vilket gör det möjligt att använda information om 

                                                 

69
 Se avsnitt 2.2.4 om vikten av korrekt prissättning ur stabilitetssynpunkt. 

70
 Campos Nielsen, EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og - ydelser til mænd og 

kvinder, Nordisk forsikringstidskrift, s. 5.  
71

 Se ”Försäkrade i Sverige - dödligheter och livslängder, prognoser 2007 – 2050”, utgiven av 

Försäkringsföreningen samt ”Life expectancy at birth 1751-2011”, Human mortality database 

som finns att hitta på www.mortality.org. 
72

 Svensk försäkring, Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering, s. 5. 
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könsfördelningen inom riskgruppen.
73

 I praktiken innebär detta att 

försäkringsföretaget får ta hänsyn till hur fördelningen mellan män och kvinnor 

ser ut inom en riskklass. Denna information får inte leda till att olika premier 

erbjuds män respektive kvinnor, utan bara utnyttjas för att värdera den 

kollektiva risken.
74

 Att försäkringsföretaget faktiskt tillåts använda information 

om könstillhörighet på detta sätt innebär att prisökningen som könsneutrala 

premier annars tvingar till blir lägre.
75

 Ett negativt urval riskerar likväl att ske 

då de kunder som får betala ett pris som inte motsvarar deras tillförda risk kan 

komma att lämna försäkringen.  

 

4.2 Likabehandlingsprincipen i konkurrens med behovet av stabilitet  

Förhållandet mellan försäkringsnäringsrättslig reglering och strävan efter 

jämställdhet är komplicerat. Försäkringsbranschen har länge använt sig av kön 

som en faktor vid prissättning av försäkring.  

Det främsta skälet till att försäkringsföretagen bör ges möjligheter att utföra en 

så korrekt riskbedömning som möjligt är att försäkringstagarna skyddas genom 

en stabil försäkringsmarknad och en korrekt prissättning.
76

 Ett stabilt 

försäkringsföretag har naturligtvis större möjligheter att uppfylla sina åtaganden 

gentemot kunderna. Det är således av yttersta vikt att uppskattningen av en 

försäkringstagares risk blir riktig. Konsekvensen av en bristfällig värdering kan 

ju, som redan påpekats, få effekter i form av negativt urval, något som i sin tur 

kan leda till instabilitet och ineffektivitet. Användningen av kön som 

riskskiljande förhållande överensstämmer således med syftet i den 

försäkringsnäringsrättsliga regleringen.  

                                                 

73
 Se Kommissionens riktlinjer mot bakgrund av EU-domstolens dom i mål C-236/09, s. 3 not. 

14 samt 6.3. 
74

 Se avsnitt 6. 
75

 Den procentuella fördelningen i riskklassen avgör hur hög premien blir (0 % kvinnor innebär 

att premien blir densamma som den tidigare premien för män, 100 % kvinnor innebär en premie 

likvärdig den tidigare för kvinnor). Utan denna tolkning från kommissionen skulle företaget 

tvingas ta höjd för att alla individer innebar en hög risk och därmed sätta premien högre.  
76

 Se avsnitt 2 för en närmare förklaring av varför reglering behövs. 
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I kontrast till detta står diskrimineringslagstiftningen som genom 

likabehandlingsprincipen har ett helt annat syfte. Målet med denna är att 

motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oberoende 

av kön. Förbudet mot diskriminering kan sammanfattas med att jämförbara 

situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas 

lika.
77

 Diskrimineringslagstiftningen har dessutom utvidgats och fått en allt 

större betydelse under det senaste decenniet.   

Redan vid en första anblick kan konstateras att syftet bakom respektive 

regelverk är av helt olika karaktär. Medan den försäkringsnäringsrättsliga 

regleringen syftar till att skydda en utsatt kundgrupp är målet med 

diskrimineringslagstiftningen av mer politisk karaktär. Eftersom lagstiftning 

som förhindrar att vissa avtal uppkommer normalt sett har ett syfte att skydda 

den svagare avtalsparten
78

 är det intressant att fråga sig varför 

diskrimineringslagstiftningen, genom införandet av könsneutrala premier, sätter 

sig över principen om stabilitet till förmån för försäkringskunderna. 

EU-domstolen undviker i målet Test-Achats att diskutera denna kollision 

mellan principer genom att fastslå att direktivet ska ses i ljuset av den EU-

rättsliga diskrimineringslagstiftningen. Det är ytterst tveksamt att utgången av 

målet blivit detsamma om domstolen tagit sig an diskussionen kring huruvida 

könsdifferentierade premier faktiskt strider mot likabehandlingsprincipen.
79

  

 

                                                 

77
 Idéen diskuterades redan på 300-talet f.Kr av Aristoteles i sitt verk Ta Etihika, översatt till 

svenska av Ringbom, Mårten och är numera, enligt dess fasta praxis, EU-domstolens tolkning 

av likabehandlingsprincipen. 
78

 Barr, Försäkringsföretagen och principen om likabehandling, s. 21.  
79

 Se avsnitt 6.2 där en diskussion kring dels den EU-rättsliga normhierarkin, dels 

diskrimineringsfrågan, förs. 
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5. Några andra intressanta aspekter med anledning av domen 

 

5.1 Riskselektion 

Att det, genom införandet av könsneutrala premier, blivit svårare för 

försäkringsföretag att skilja de dåliga riskerna från de bra kan vara ett 

incitament att hitta nya metoder för identifiering av risker. Man kan exempelvis 

tänka sig att försäkringsföretagen i större utsträckning än tidigare kommer satsa 

på grupp- eller alliansavtal förknippade med villkor som innebär en viss 

riskselektering.  

Artikel 5.1 i direktivet om varor och tjänster gäller endast beräkningen av 

enskilda individers premier och ersättningar vilket innebär att marknadsföring 

som riktar sig till antingen män eller kvinnor är tillåten.
80

 Vikigt att poängtera 

är dock att företagen vid all sådan ”adresserad försäljning” inte får vägra någon 

en försäkring med hänvisning till dennes kön. Det gäller dock endast så länge 

inte artikel 4.5 i direktivet är tillämpligt.
81

 Frågan är hur eftersträvansvärd en 

utveckling där könshomogena grupper lockas att teckna vissa försäkringar är.  

Vidare kan det tänkas att företagen i sin strävan efter att bättre kunna skilja de 

bra riskerna från de dåliga går mot lösningar som kan ses som 

integritetskränkande.
82

 

 

5.2 Flytträtt 

Då Test-Achats innebär att kravet på könsneutrala premier endast gäller nya 

avtal, med tolkningen som redogjorts för ovan,
83

 kan det finnas en risk för att 

försäkringstagare utnyttjar en eventuell flytträtt i de fall de gynnas av en 

                                                 

80
 Kommissionens riktlinjer mot bakgrund av EU-domstolens dom i mål C-236/09 s. 3 not. 14 

81
 Art. 4.5 i direktiv 2004/113/EG kräver att det görs för ett berättigat mål och att medlen för att 

uppnå detta mål är berättigade, d.v.s. proportionerliga. 
82

 Se avsnitt 5.4.2 för en mer utförlig diskussion kring detta. 
83

 Se avsnitt 3.3.3. 
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könsneutral premie.
84

 Flytträtten innebär att försäkringstagaren till exempel kan 

flytta värdet i sin pensionsförsäkring till ett annat försäkringsföretag.
85

 En 

kvinna med ett nuvarande köndifferentierat försäkringsavtal skulle således 

kunna tjäna på att byta företag. Vid flytten skulle hennes försäkring ses som ett 

nytt avtal där könsneutralitet krävs. Eftersom den könsdifferentierade premien 

på en pensionsförsäkring inneburit ett högre pris för en kvinna än för en man, 

givet allt annat lika, har kvinnan genom flytten erhållit en lägre premie. 

Konsekvensen kan bli att effekten av negativt urval ökar. Någon sådan uppnådd 

effekt skulle i praktiken endast få konsekvenser på livförsäkringar då dessa 

löper med en längre avtalstid.  

 

5.3 Framtiden 

5.3.1 Risken för att andra riskskiljande förhållanden förbjuds 

I dagsläget är diskriminering på grund av bl.a. ålder och funktionshinder endast 

förbjudet i arbetslivet och vid yrkesinriktad utbildning. År 2008 lade EU-

kommissionen emellertid fram ett förslag till ett nytt 

antidiskrimineringsdirektiv, där diskriminering på dessa grunder ska förbjudas 

inom flera områden, däribland tillhandahållande av varor och tjänster.
86

 Med 

anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande krävs ett enhällig Europeiskt 

råd för att genomföra direktivet.
87

 I samtliga omröstningar har minst ett av 

medlemsländerna invänt mot förslaget vilket i realiteten innebär att förslaget 

inte kunnat genomföras. Europaparlamentet har påpekat vikten av att 

                                                 

84
 Det individuella pensionssparandet kan alltid flyttas, andra försäkringar kan ha flytträtt 

genom försäkringsavtalet eller genom ett kollektivavtal.  
85

 Se 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104). 
86

 Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer 

oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, KOM (2008) 

426, framlagda av kommissionen.   
87

 Se art. 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
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implementera detta direktiv för att utvidga diskrimineringsskyddet,
88

 men än så 

länge har alltså ingen enighet uppnåtts.  

Bortsett från de moraliska aspekterna skulle konsekvenserna för 

försäkringsbranschen av ett än mer utvidgat diskrimineringsskydd kunna bli 

försäkringstekniskt förödande. En utökning av skyddet till att gälla även 

funktionshinder skulle innebära en försäkringsbransch där exempelvis ett svårt 

handikappat barn skulle få teckna en sjukförsäkring till samma pris som ett 

friskt barn. Detta skulle kunna få följder liknande de som setts efter införandet 

av könsneutrala premier. Då försäkringsföretaget måste ta höjd för eventuella, 

framtida, anspråk skulle detta innebära en ökad premie. En ökad premie skulle 

kunna leda till att (föräldrar till) friska barn, d.v.s. de med låg risk, inte anser 

sig villiga att betala och därmed lämnar försäkringen. Början till ett negativt 

urval kan således ses.
89

 Denna fråga är mycket kontroversiell och det är det lätt 

hänt att låta humana argument tala för ett utökat skydd. Det är dock viktigt att 

alla konsekvenser kommer upp till debatt och att en klarsynthet vidhålls vad 

gäller de faktiska riskerna med negativt urval. Att även handikappade och andra 

utsatta grupper har intresse av ett fungerande försäkringsskydd till rimlig 

kostnad är ställt utom allt tvivel. Frågan är emellertid om 

diskrimineringslagstiftning är rätt sätt att uppnå detta mål. 

Ännu större konsekvenser skulle ett förbud mot ålder som riskskiljande 

förhållande vid prissättningen av försäkringar kunna få. Skillnaden i premie är i 

nuläget stor mellan exempelvis en 25-årings och en 75-årings livförsäkring. Om 

försäkringsföretagen tvingades till åldersneutrala premier, skulle inte 

livförsäkringar (även pensionsförsäkringar) kunna existera.  

                                                 

88
 Se Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, samt rättsliga och 

inrikes frågors, utfrågning ”Att häva blockeringen av antidiskrimineringsdirektivet”, 

OJ\896096SV. 
89

 Barr, Försäkringsföretagen och principen om likabehandling, s. 26.  
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Att ytterligare riskskiljande förhållanden skulle förbjudas måste, trots 

kommissionens förslag, ses som osannolikt med tanke på konsekvenserna av 

införandet av könsneutrala premier.
90

 

 

5.3.2 Alternativa lösningar 

Då den nuvarande regleringen av försäkringsnäringsrätten minskar möjligheten 

att göra en korrekt riskbedömning kan tänkas att företagen i framtiden utvecklar 

andra sätt att inhämta information. Lösningar där försäkringsföretaget efter ett 

medgivande, specifikt mäter en kunds risk kan bli aktuella. Man kan tänka sig 

exempel såsom att registrera vilka områden kunden rör sig i för ett tecknande 

av en olycksfallsförsäkring, användning av en stegräknare för billigare 

sjukförsäkring eller registrering av kundens körbeteende för en billigare 

motorförsäkring.  

Liknande lösningar underlättar visserligen en korrekt prissättning, vilket 

överensstämmer med syftet att säkerställa stabiliteten i försäkringsföretag för 

att tillgodose skyddet mot försäkringstagarna. Trots att syftet med liknande 

lösningar är att kunna erbjuda kunder differentierade premier beroende på deras 

respektive riskbild så kan vissa integritetsinskränkande argument framhållas. 

Frågan är om detta är en välkommen utveckling då många tänkbara lösningar 

innebär ett större inskränkande på kundernas integritet än att exempelvis ta 

hänsyn till försäkringstagarnas kön. Kön är dessutom en riskskiljande faktor 

som är objektiv och konstant över tid, vilket ur en försäkringstagares perspektiv 

torde vara information som känns mindre integritetskränkande att lämna ut.  
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6. Sammanfattande diskussion 

 

När lagen är så pass ingripande att den hindrar ett avtal från att komma till 

stånd är det i allmänhet för att behovet av att skydda den enskilde, eller en 

svagare part, är större än strävan efter en fri marknad. Som exempel på detta 

förhållningssätt kan nämnas konsument- och diskrimineringslagstiftningen. Av 

denna anledning är det av intresse att undersöka huruvida införandet av 

könsneutrala premier innebär ett skydd för den svagare avtalsparten.  

 

6.1 Kan ett negativt urval påverka stabiliteten i försäkringsföretag? 

Som tidigare konstaterats kan förbudet mot att könsdifferentiera försäkringar 

medföra ett negativt urval.
91

 Ett sådant urval börjar med att priset på 

försäkringen höjs då företaget inte längre får sätta olika premier på män 

respektive kvinnor trots att dessa innebär olika risker. Företaget får använda sig 

av information om försäkringskunders könstillhörighet för att se hur 

fördelningen av risker ser ut i en specifik riskklass. Denna information får dock 

inte leda till en differentierad premie för individen. Försäkringsföretaget sätter 

därför premien någonstans mellan den ursprungliga premien för kvinnor 

respektive män. Försäkringspremien kommer således att vara högre än tidigare 

för dem med lägst risk (såvida inte en hel riskklass består av kunder med 

samma kön), medan det omvända gäller för dem med en relativt sett högre risk. 

Därför kommer försäkringstagare med en låg risk välja att avstå från 

försäkringen - den kommer att ses som alltför dyr i jämförelse med värdet av 

den risk de tillför. När försäkringskunder med låg risk lämnar företaget kommer 

en ny värdering av den kollektiva risken att göras och då den nu är högre än 

tidigare, kommer premien att höjas för att täcka framtida, eventuella kostnader. 

När premien återigen höjs kommer de med den nuvarande lägsta risken att 

lämna försäkringen. En negativ urvalsprocess har börjat. 
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Något som talar för att ett negativt urval inte kommer ske är det faktum att 

diskrimineringsförbudet gäller alla försäkringsbolag. Med det resonemanget 

skulle en försäkringstagare inte tjäna på att lämna försäkringen till förmån för 

ett annat företag – samtliga försäkringsföretag omfattas ju av förbudet mot 

könsdifferentierade premier. 

Mot detta kan anföras att företagens indelning av riskklasser kan se olika ut. 

Detta innebär att priset på försäkringar kan skilja sig åt mellan olika företag 

även om prismässig åtskillnad inte får göras mellan män och kvinnor. Vi tänker 

oss exemplet att en kvinna på 25 år skall teckna en bilförsäkring. Hos 

försäkringsgivare A omfattas hon av klassen bilförare 20-25 år. 

Försäkringsgivare B placerar henne i riskklassen bilförare 25-30 år. Sannolikt 

är premien billigare hos försäkringsgivare B. Viktigt i sammanhanget är också 

att ett negativt urval, d.v.s. att försäkringstagare med låg risk lämnar 

försäkringen, inte behöver ske till förmån för ett annat försäkringsföretag. Att 

lämna försäkringen kan också innebära att välja att avstå från försäkring helt 

och hållet.
92

 

Ett negativt urval kan, som visats ovan,
93

 leda till att fler kunder väljer att stå 

utan försäkring. Den trygghet en försäkring innebär för den enskilde går 

därmed förlorad och i och med det minskar möjligheten både till privat 

konsumtion och investeringar. Könsneutrala premier kan därför sägas stå i 

kontrast till det samhälleliga intresset av en effektiv resursanvändning. 

 

6.2 Diskrimineringsfrågan 

Införandet av könsneutrala premier innebär inte ett ökat skydd för den enskilde. 

Istället är det själva principen om likabehandling som skyddas. Hur kommer det 

sig då att principen om likabehandling vid EU-domstolens bedömning vägde 

tyngre än de ändamålsövervägande som bär upp den försäkringsnäringsrättsliga 

                                                 

92
 Detta gäller inte trafikförsäkring som är obligatoriskt enligt 2 § trafikskadelagen (1975:1410). 

93
 Se avsnitt 2.2.4. 
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regleringen? Frågan har sannolikt ett tämligen enkelt svar. Principen om icke-

diskriminering är nämligen grundläggande inom EU-rätten både genom fördrag 

och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
94

 EU-

rättens inflytande på den nationella försäkringsnäringsrätten kommer av 

direktiv som inte har samma rättsliga tyngd som fördragen.
95

 

Att EU-domstolen dömde som de gjorde är i mitt tycke försvarbart ur ett 

normhierarkiskt perspektiv. Att domstolen inte gjorde en mer omfattande 

prövning av huruvida mäns och kvinnors situationer de facto är likvärdiga vad 

gäller försäkringstjänster kan dock kritiseras. Den prövning som gjordes kring 

frågan är enbart kopplad till texten i direktivet.
96

 Domstolen konstaterade helt 

enkelt att huvudregeln i direktivet förbjuder könsdifferentierade premier och att 

mäns och kvinnors situationer på denna grund måste ses som jämförbara.
97

  

Det finns enligt min mening flera anledningar till varför EU-domstolen borde 

ha prövat frågan huruvida mäns och kvinnors situationer är jämförbara vid köp 

av försäkringstjänster mer grundläggande. En anledning är att Europeiska rådet 

tidigare har anfört en skeptisk inställning till frågan. Rådet har uttryckt 

tveksamhet på grund av att försäkrade risker mellan män och kvinnor statistiskt 

sett kan se olika ut.
98

 EU-domstolen nämner visserligen rådets inställning men 

avfärdar den omgående. Vidare väger de negativa konsekvenserna av införandet 

av könsneutrala premier så pass tungt att en grundläggande prövning varit 

rimlig. Det faktum att säkerställandet av stabiliteten i försäkringsföretag till 

förmån för kunder blir svårare att trygga, är enligt min åsikt den främsta 

anledningen till att grundligt pröva frågan. På grund av att domen innebär en 

avvikelse från detta försäkringsnäringsrättsliga syfte hade en motivering och 

                                                 

94
 Se art. 21 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som blev ett tillägg 

till Lissabonfördraget och därmed blev juridiskt bindande.  
95

 Se exempelvis Solvens II direktivet, 2009/138/EC. 
96

 Med hänvisning till Europeiska unionens stadga samt Fördraget om Europeiska unionen, se 

avsnitt 3.3.1. 
97

 Se Test-Achats, not. 30. 
98

 a.a., 27. 
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argumentation för på vilket vis utfallet i domen är till nytta för jämställdheten 

varit välkommet. 

Jag anser inte att mäns och kvinnors situationer vid köp av försäkringsprodukter 

är jämförbara. På denna grund menar jag att könsdifferentierade premier därför 

inte står i strid mot likabehandlingsprincipen. Den främsta anledningen till 

denna inställning är att det finns statistiskt säkerställt material som påvisar 

faktiska skillnader i risker mellan könen.
99

 Vidare uppmärksammades faktiskt 

frågan vid direktivets tillkommande. Enbart det faktum att paragraf 1-3 i artikel 

5 i direktivet är tänkta att existera tillsammans talar för denna ståndpunkt. I skäl 

19 i direktivets preambel framgår att riskkategorier kan variera mellan könen 

och att detta bör tillåtas så länge försäkringsföretagen ”kan garantera att de 

bakomliggande försäkringstekniska och statistiska uppgifter som utgör grund 

för beräkningarna är tillförlitliga, regelbundet uppdateras och är tillgängliga för 

allmänheten.” 

Att det till undantaget fogades ett krav på omprövning av skälen för att tillåta 

könsdifferentierade premier efter fem år kan ses i ljuset av hänsyn till den 

grundläggande likabehandlingsprincipen. Jag tolkar direktivet som en vilja att 

undvika könsdiskriminering på all annan grund än sådan som är statistiskt 

säkerställd. 

Enligt min mening kan det diskuteras om införandet av könsneutrala premier 

till och med kan ses som diskriminering. Nedan ges exempel på hur 

könsneutrala premier kan ses som direkt, respektive indirekt diskriminering. 

Direkt diskriminering kräver en missgynnande, jämförbar situation där det finns 

ett orsakssamband mellan den missgynnande handlingen och en 

diskrimineringsgrund. Det faktum att en man och en kvinna i samma ålder 

numera ska betala lika mycket för sin pensionsförsäkring skulle enligt mig 

                                                 

99
 Johan Lundström, chefsjurist på Svensk försäkring till Dagens juridik – ”Kön används som 

en parameter eftersom statistik visar att det finns skillnader mellan könen.”, Nordqvist, Det är 

inte bilförarens kön vi är intresserade. 

http://www.dagensjuridik.se/2012/02/det-ar-inte-bilforarens-kon-vi-ar-intresserade-av 
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kunna ses som direkt diskriminering. Kvinnan, som statistiskt sett lever längre, 

kommer ju rimligtvis få ut mer pengar på sin pensionsförsäkring än mannen. 

Om vi vänder på exemplet och tänker oss försäljning av en produkt där 

avkastningen är högre för kvinnor än för män, så är det enklare att se hur detta 

skulle kunna vara direkt diskriminering.  

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas av effekten av en 

behandling, inte behandlingen i sig. Behandlingen kan framstå som neutral men 

den uppkomna effekten ska kunna hänföras till en diskrimineringsgrund. 
100

 Om 

vi ser på ett exempel med motorförsäkringar kan konstateras att kvinnor 

missgynnas av införandet av könsneutrala premier genom att deras premie höjs. 

De får nu betala ett pris som inte motsvarar deras risk. Införandet av 

könsneutrala premier är i sig inte riktat mot kvinnor men effekten på just 

motorförsäkringar drabbar i praktiken enbart kvinnor.  

Indirekt diskriminering kan dock vara tillåten om åtgärden ”motiveras av ett 

berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och 

nödvändiga.”
101

 Likabehandlingsprincipen skulle kunna ses som ett berättigat 

mål och införandet av könsneutrala premier såsom ett proportionerligt medel 

för att uppnå detta. Oavsett utgången i en sådan prövning är mitt syfte med 

detta arbete att visa att könsneutrala premier kan stå i strid med 

likabehandlingsprincipen samtidigt som det inte är självklart att 

könsdifferentierade premier står i strid med densamma.  

 

6.3 Avslutande synpunkter 

Det är tydligt att utfallet i Test-Achats inneburit flertalet negativa oförutsedda 

konsekvenser. Inte minst talar kommissionens riktlinjer för detta. 

Kommissionen har  i sitt klargörande utnyttjat möjligheten att ”städa upp” efter 

                                                 

100
 Se 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567) 

101
  Se art. 4.5 i direktiv 2004/113/EG. 
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EU-domstolens utslag. Jag uppfattar dessa riktlinjer som att kommissionen gör 

vad de förmår för att minimera oönskade, negativa effekter av domen.  

Kommissonen klargör bland annat att hänsyn får tas till könstillhörighet vad 

gäller riskklassens sammansättning. Konsekvensen av detta blir en minskad 

effekt av ett negativt urval. Vidare förklarar kommissionen att indirekt 

diskriminering kan motiveras av att man använder ”riskfaktorer som är knutna 

till könstillhörighet, så länge de utgör verkliga riskfaktorer i sig själva”.
102

 I och 

med detta ställningstagande bör man kunna luta sig mot att indirekt 

diskriminering skulle vara tillåten i flertalet fall, men inte direkt diskriminering. 

Det är svårt att se något annat skäl till varför kommissionen skulle tillåta 

indirekt diskriminering, än att det är för att minska de negativa konsekvenserna 

av Test-Achats. Att begreppet avtal ges en självständig innebörd, medförande 

att exempelvis ett förlängt avtal inte ska ses som ett nytt, innebär i praktiken att 

färre försäkringsavtal kommer att vara könsneutrala. Detta är en tämligen 

långtgående åtgärd vilket även i detta fall gör det svårt att se något annat skäl 

annat än att kommissionen vill minska effekterna av domen.
103

 Denna 

kommissionens ”uppstädning” tyder på att de negativa konsekvenserna 

uppmärksammats och åtgärdats så långt det var möjligt inom ramen för domen.  

Jag anser att EU-domstolen fattat sitt beslut på fel grunder och att de borde ha 

prövat själva diskrimineringsfrågan istället för att enbart luta sig på fördraget. 

Att konstatera att användandet av ett statistiskt säkerställt riskskiljande 

förhållande är diskriminering, är detsamma som att säga att all 

försäkringsverksamhet bygger på diskriminering.  

                                                 

102
 Som exempel nämns att prisdifferentiering som grundas på exempelvis en bilmotors storlek 

när det gäller trafikförsäkringar bör vara tillåten, även om män statistiskt sett kör bilar med mer 

kraftfulla motorer och därmed oftare kommer att drabbas av högre premier, se kommissionens 

riktlinjer mot bakgrund av EU-domstolens dom i mål C-236/09, s. 4, fotnot (3). 
103

 Tommy Persson, f.d. ordförande för CEA (numera Insurance Europé), säger till 

Pensionsnyheterna att – ”Alla är väldigt kritiska till utslaget i domstolen och vi för nu en 

diskussion med EU-kommissionen om vad som eventuellt kan förtydligas och korrigeras. 

Kommissionen är väl införstådd med att domen strider mot den affärsmodell som vi tillämpar 

och de anser, precis som vi, att den strider mot försäkringens idé.” 

http://www.pensionsnyheterna.se/pub2/viewArticle?articleId=15764 
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Det är uppenbart att rättsfallet syftade till att poängtera vikten av jämställdhet 

inom EU och att förtydliga avhängigheten av Europeiska unionens stadga om 

de mänskliga rättigheterna sedan Lissabonfördragets ikraftträdande.
104

 Om man 

enbart ser domen utifrån ett principiellt perspektiv är ett sådant tydliggörande 

självfallet viktigt. Risken är emellertid att domen medför att strävan mot 

jämställdhet förminskas till att bli en viktig princip på papperet, något man kan 

plocka politiska poäng på,
105

 istället för att faktiskt tillse att åtgärden i sig leder 

till jämställdhet.  

 

 

 

                                                 

104
 Se Caraccioli di Torella, Gender equality after Test-Achats, s. 10. 

105
 Se integrationsminister Erik Ullenhags inlägg i Svenska dagbladet. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kon-far-inte-paverka-premien_6535251.svd 
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