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Sammanfattning	
Framställningens kretsar kring försäkringsgivarens civilrättsliga ansvar för brott mot inform-

ationsplikten vid företagsförsäkring. Frågeställningen har ansetts intressant eftersom försäk-

ringsavtalslagens [FAL] civilrättsliga sanktion enligt 2:8 saknar motsvarighet för företagsför-

säkringens del, vilket särskilt kan drabba småföretagen. Samtidigt framgår det av såväl FAL:s 

förarbeten som doktrin att detta inte ska tolkas motsatsvis. Det sägs vidare att allmänna civil-

rättsliga sanktionsmöjligheter kan bli aktuella om än hänsyn behöver tas till försäkringsavta-

lets särart.  

 Syftet är således att utreda de alternativa civilrättsliga sanktionsmöjligheterna, närmare 

bestämt principen om införlivande av betungande eller överraskande standardvillkor, villkors-

tolkning, jämkning enligt avtalslagen 36 § samt skadestånd. Till detta ska informationsplik-

tens närmare innebörd utredas samt innebörden av försäkringsavtalets särart och vilken even-

tuell betydelse den kan tillskrivas tillämpningen av de civilrättsliga möjligheterna. 

 Framställningen landar i att samtliga av de behandlade civilrättsliga sanktionsmöjlighet-

erna, beroende på omständigheterna och effekten av den underlåtna informationen, kan bli 

tillämpliga. Försäkringsavtalets särart, framförallt den bristande jämvikten i avtalsförhållan-

det, har visats kunna tillmätas åtminstone viss betydelse. Det har emellertid visat sig svårt att 

uppställa en konkret modell för hur sanktionsmöjligheterna blir tillämpliga, de är i stort av-

hängiga omständigheterna i det enskilda fallet. 

 Den sanktionsmöjlighet som emellertid lämpligen bör prövas i första hand är huruvida 

principen om införlivande av betungande eller överraskande standardvillkor är för handen. 

Den möjligheten kan ge en rättsföljd liknande FAL 2:8 eftersom sådana villkor åsidosätts. 

Därefter prövas lämpligen villkorstolkning eller jämkning, beroende på huruvida den omtvis-

tade begränsningen framstår som oklar eller medför oskälighet.  

 Skadeståndsmöjligheten öppnar upp för att låta den bristfälliga information som sådan 

tillmätas en isolerat större betydelse. Den torde dock för de flesta fall, när fråga är om ett om-

tvistat villkor, inta en subsidiär roll. Den förutsätter dels att försäkringstagaren har drabbats av 

skada och förutsätter generellt sett därutöver att försäkringsgivaren förfarit vårdslöst. 
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1	 Inledning	
1.1	 Bakgrund	
Historiskt sett har informationsbehovet varit ett ständigt återkommande ämne inom försäk-

ringsrätten.1 Det hänger till stora delar ihop med att försäkring i stort uppfattas som något 

komplicerat, även för juridiskt skolade.2 Detta ska sättas i relation till den stora betydelse för-

säkring kan ha för den enskilde. För näringsidkaren intar försäkringsavtalet vanligtvis en sär-

ställning bland de avtal som ingås och kan ofta ha väsentlig betydelse för företagets ekono-

miska trygghet.3 Information i samband med försäkringsavtalets tecknande fyller således en 

särskilt viktig funktion: det kan klargöra försäkringens omfång, framhålla viktiga begräns-

ningar och understryka viktiga skyldigheter som åläggs försäkringstagaren enligt avtalet.  

 Med FAL utvidgades så försäkringsgivarens skyldighet att lämna information till att 

också omfatta företagsförsäkringen. Denna rätt till information har beskrivits som kanske den 

största nyheten för företagsförsäkringens del.4 Uppenbarligen tillskrev lagstiftaren också in-

formation i samband med försäkringsavtalet en avsevärd vikt eftersom hela kapitel tillägnades 

ändamålet, FAL 2 kap. för skadeförsäkringen och 10 kap. för personförsäkringen.  

 För säkerställande av försäkringsgivarens uppfyllande av informationsplikten har vissa 

sanktionsmöjligheter införts i FAL. För konsumenternas del instiftades en civilrättslig sankt-

ionsmöjlighet vilken medför att vissa villkor inte får åberopas för det fall informationen efter-

satts (2:8). För företagskunden är sanktionsmöjligheterna emellertid i princip rent marknads-

rättsliga, med undantag för en rätt till förtida uppsägning av försäkringsavtalet (8:5). Det har 

medfört att regleringen bl.a. har kommit att beskrivas som ”tandlös”.5 

 Såväl motiven till FAL och som doktrin öppnar emellertid upp för att allmänna civil-

rättsliga sanktionsmöjligheter ska kunna tillämpas. Det uttalas att utevaron av en civilrättslig 

sanktionsmöjlighet i FAL för företagsförsäkringens del inte ska tolkas motsatsvis. Mycket 

närmare än så utvecklas beklagligtvis inte dessa meningar, förutom förbehållet att domstolen i 

dessa fall hänsyn behöver tas till försäkringsavtalets särart.6  

                                                
1 Hellner, Information till försäkringstagarna, s. 41 ff; Algard, s. 10 ff; Björkenhed, s. 17; Eriksson, s. 269 f.  
2 Björkenhed, s. 17; Eriksson, s. 269 f. 
3 prop. 2003/04:150, s. 207; Bengtsson, Lagreformer, s. 13; Hellner Information om livförsäkring, s. 7.  
4 Lundström, s. 1. 
5 a.a., s. 2. 
6 prop. 2003/04:150, s. 130; Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 23; Ramberg, Kontraktstyper, s. 212.  
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1.2	 Syfte	
Framställningens syftar således till att utreda huruvida försäkringsgivares brott mot informat-

ionsplikten vid företagsförsäkring, och särskilt i förhållande till småföretagen, kan sanktion-

eras enligt allmänna civilrättsliga regler. 

 För att uppnå syftet behöver emellertid en del andra frågeställningar primärt utredas. 

Dels behöver försäkringsavtalets särart klargöras för att i den senare analysen kunna undersö-

kas i vilken mån den kan få betydelse tillämpningen av de civilrättsliga sanktionerna. Därtill 

behöver försäkringsgivarens informationsplikt klargöras. Vad innebär egentligen informat-

ionskravet och grundas den enbart på FAL eller också på annan grund? 

 

1.3	 Metod	och	material	
Framställningen använder sig av rättsanalytisk metod eftersom det primära syftet inte kan 

sägas vara att fastställa gällande rätt utan snarare att analysera dels informationsbehovet och 

försäkringsavtalets särart och dels i vilken mån de allmänna civilrättsliga sanktionsmöjlighet-

erna kan tillämpas med anledning av försäkringsgivarens brott mot informationsplikten vid 

avtalsingåendet. Till grund för analysen ligger författning, förarbeten, rättsnormer, doktrin 

och praxis. För ändamålet är det dock i vissa delar nödvändigt att utvidga materialet till dels 

nämndavgöranden och visst utländskt material i form av doktrin och praxis. 

 Den författning som ligger till grund för framställningen utgörs i huvudsak FAL och de 

särskilda bestämmelserna för försäkringsgivarens informationsplikt vid företagsförsäkring 

(FAL 8:1 samt 2 kap.). Dessa utgör den primära grunden för försäkringsgivarens informat-

ionsplikt. Vissa näringsrättsliga bestämmelser i FRL behandlas därutöver i den mån de kan 

sägas ha betydelse för försäkringsgivarens informationsansvar. Föregående lagstiftning 

(GFAL, KFL och GFRL) undersöks i den mån det anses relevant för en historisk bakgrund. 

Eftersom flera av dessa bestämmelser till stora delar lämnar en del frågor obesvarade, bl.a. 

kring de civilrättsliga sanktionsmöjligheterna, tillmäts förarbetena ett högt värde för framställ-

ningen. Annan författning berörs i den mån det äger relevans för respektive avsnitt. 

 Förmögenhetsrätten består av många viktiga rättsnormer och för framställningen kom-

mer framförallt den i doktrin förekommande lojalitetsplikten tillskrivas särskild betydelse i 

syfte att kontrollera huruvida den kan utgöra grund för en övergripande informationsplikt. 

Vissa andra försäkringsrättsliga principer kommer behandlas i den mån de har värde för in-

formationsplikten eller tillämpningen av de allmänna civilrättsliga sanktionsmöjligheterna. 
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 Den doktrin som till huvuddel kommer ligga till grund för framställningen är Försäk-

ringsavtalsrätt (Bengtsson) och Försäkringsrätt (Hellner). Den senare anses, trots att den 

skrevs 1965, fortfarande innehålla auktoritära uttalanden och resonemang.7 Mycket av annat 

material (t.ex. FT & NFT) är också daterat och man kan fråga sig om de spelat ut sin roll. 

Detta material är emellertid tänkt att spegla vissa förhållanden och en historisk tillbakablick är 

nödvändig i vissa delar, bl.a. i syfte att söka informationsbehovets bakgrund och utveckling. 

Belysningen av försäkringsavtalets särart kräver också i flera hänseenden en historisk gransk-

ning. Vissa delar har således ett betydelsefullt rättsgenetiskt värde vilket torde fordras för att 

på ett ändamålsenligt sätt analysera rätten.8  

 För de alternativa civilrättsliga sanktionsmöjligheterna kommer refereras till vad som i 

huvudsak kan betraktas som standardverk för respektive rättsområde. I vissa hänseenden blir 

det emellertid nödvändigt med en utblick i utländskt material. För utmejslingen av lojalitets-

plikten (uberrima fides) hämtas stöd från common law-systemet, varifrån rättsnormen i stora 

drag härstammar och alltjämt tillskrivs ett högt värde. I detta hänseende kommer Good faith 

and insurance contracts (Eggers & Foss) samt The Insurance of Commercial Risks: Law and 

Practice (Jess) refereras till. För att fylla ut den svenska försäkringsavtalsrätten gällande fram-

förallt följderna av brott mot informationsplikten refereras i visst hänseende till Norge genom 

Norska FAL:s lagkommentar (Brynildsen, Lid & Nygård) samt det norska standardverket i 

försäkringsrätt, Forsikringsrett (Bull).  

 Praxis utgör en väsentlig aspekt i dylika frågeställningar men orsakar för aktuellt syfte 

problem eftersom granskning av direkt relevant praxis inte kan ske i en önskvärd utsträck-

ning. Tvister rörande försäkringsavtalets omfattning är vanliga, men hamnar sällan i domstol. 

Numera avgörs sådana i tvister vanligen av interna skadeprövningsnämnder i hos försäkrings-

givarna. Medan KO och ARN endast vänder sig till konsumenter så vänder sig de interna 

nämnderna hos försäkringsgivarna även till näringsidkare. Dessa avgöranden är emellertid 

inte offentliga och går sällan vidare till allmän domstol.9  

 Problemformuleringen är således sparsamt hanterad av allmänna domstolar och knapp-

ast alls i högre instans. Lösningen på detta blir att trots allt beakta ARN:s avgöranden i den 

mån det äger relevans för argumentationen. I övrigt beaktas prejudicerande praxis från HD 

                                                
7 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 25. 
8 Se Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 161. 
9 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 25, 50; van der Sluijs, s. 177 f. 
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och övriga norden i den mån dessa kan tillmätas relevans. Av denna anledning blir det nöd-

vändigt att komplettera vissa delar med fiktiva fall för att konkretisera vissa tankegångar.  

 

1.4	 Avgränsning	
De allmänna civilrättsliga sanktionsmöjligheterna som behandlas koncentreras till huruvida 

principen om införlivande av betungande eller överraskande standardvillkor, villkorstolkning, 

jämkning enligt AvtL 36 § och skadestånd kan tillämpas som sanktionsmöjligheter med an-

ledning av brott mot den informationsplikt som vilar på försäkringsgivaren.  

 Framställningen utgår ifrån relationen mellan de direkta avtalsparterna, varför försäk-

ringsgivarens ansvar gentemot försäkringstagaren utgör mål för framställningen. Försäk-

ringsmäklare och andras ansvar för information vid försäkring lämnas därhän och likaså an-

svaret gentemot andra försäkrade enligt försäkringsavtalet. 

 Marknadsrättsliga regler och sanktioner kommer till viss del beaktas i den mån det har 

betydelse för de allmänna civilrättsliga sanktionsmöjligheterna, men belyses endast i nödvän-

dig utsträckning och lämnas i övrigt helt utanför denna framställning. 

    

1.5	 Disposition	
I avsnitt 2 inleds framställningen med en historisk bakgrund av försäkringsavtalsrätten i rele-

vanta delar för en beskrivning av dess särprägling. Denna del tjänar till att utröna försäkrings-

avtalet särart, det vill säga hur försäkringsavtalet typiskt sett skiljer från övriga avtalstyper. 

 I avsnitt 3 behandlas sedan särskilt försäkringsgivarens informationsplikt vari belyses 

dels hur försäkringstagarens ställning successivt har stärkts och slutligen tillerkänts en rätt att 

erhålla information från försäkringsgivaren. Den andra delen övergår till att mera strikt be-

handla försäkringsgivarens informationsplikt vid företagsförsäkring enligt gällande lagstift-

ning. 

 I avsnitt 4 redogörs för de förutsättningar som fordras för tillämpning av de alternativa 

civilrättsliga sanktionsmöjligheternas med anledning av brott mot informationsplikten. De 

alternativa civilrättsliga sanktionsmöjligheterna hanteras för sig i egna delar under detta av-

snitt. Respektive del avslutas med en slutsats. 

 I avsnitt 5 rundas slutligen framställningen med avslutande kommentarer baserade på 

framställningens resultat. 
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2	 Försäkringsavtalets	särart	
Under årens lopp har åtskilliga försök genomförts i syfte att infoga försäkringsavtalsrätten i 

det allmänna civilrättsliga systemet. Det har dock visat sig svårt finna en enhetlig definition 

på begreppet försäkring. Anledningen till detta är troligen just dess stora betydelse och mång-

fald. För att särskilja försäkringsavtalet har det istället visat sig mer ändamålsenligt att belysa 

det som är utmärkande för försäkringsrätten och försäkringsavtalet. Detta har ansetts behöv-

ligt framförallt i syfte att förstå de rättsregler som gäller för försäkring. Det anses också bety-

delsefullt när rätten behöver fyllas ut med allmänna civilrättsliga regler och principer.10  

 

2.1	 Försäkringens	syfte	
Den gemensamma nämnaren för alla försäkringstagare är att de är utsatta någon slags risk. 

Risk innebär här att något är ovisst, att en händelse kan inträffa. Ibland är det osäkert huruvida 

risken överhuvudtaget inträffar (brand, olycksfall m.m.) och i andra fall är tidpunkten osäker 

(dödsfall vid livförsäkring). Försäkring måste således, för att fylla sin funktion, tecknas på 

förhand. En frivillig insamling efter en skada, t.ex. husbrand, till skadelidande är inte försäk-

ring. Försäkring förutsätter följaktligen att den försäkrade risken på något sätt är oviss och att 

rätten till försäkringsersättning grundar sig på att risken förverkligas.  

 Försäkring syftar vidare till riskutjämning och samverkan, vilket sker genom att en för-

säkringsgivare ingår försäkringsavtal med ett stort antal försäkringstagare på likartade villkor. 

För de flesta avtal inträffar inte några skadefall. I de fall skador emellertid uppstår pulvriseras 

kostnaden genom fördelning på försäkringskollektivet.11 

 

2.2	 Ingående	av	försäkringsavtal	
Vid tillkomst av försäkringsavtal sker regelmässigt sällan några avtalsförhandlingar. Till skill-

nad mot andra avtal där parterna diskuterar punkt för punkt och enas om avtalets innehåll er-

bjuder försäkringsgivaren i princip försäkringstagaren att ingå ett försäkringsavtal på bolagets 

förutbestämda och allmänna villkor. Denna egenhet beror främst på att försäkring syftar till 

riskgemenskap och samverkan (2.1). Eftersom riskutjämning sker genom att skadorna förde-

las på ett stort antal försäkringstagare resulterar detta i att ett stort antal försäkringsavtal be-

                                                
10 Hellner, Försäkringsrätt, s. 6 f: 21. 
11 a.a., s. 8. 
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höver ingås. Försäkringsavtalen blir typiska massavtal vilket, för att göra det hanterbart för 

försäkringsgivaren, leder till standardiserade försäkringsvillkor.12 

 De flesta försäkringstagare, utom stora företagskunder, har således sällan framgång med 

att försöka omförhandla avtalsvillkoren och når inte heller framgång med detta genom att 

vända sig till konkurrerande bolag. Denna egenhet beror mycket på att försäkringsgivaren i 

regel hyser stor tilltro och trygghet till sina produkter som ofta noga utformats under lång.13 

Det är med andra ord sällan ekonomiskt försvarbart för en försäkringsgivare att avvika från de 

befintliga försäkringslösningarna. 

 

2.3	 Försäkringsavtalets	prestationer	
Försäkringsavtalet utmärker sig också genom att prestation och motprestation inte är samman-

knutna på samma sätt som vid andra avtalstyper. Försäkringstagaren betalar vanligen sin pre-

mie utan att rätten till motprestation aktualiseras. Risken är som framgått oviss (2.1). Vid för-

säkringsfall däremot, är det inte ovanligt att motprestationen är ekonomiskt sett långt större än 

den erlagda premien, stundom tusenfalt.14  

 Den här egenheten motiverar också att en särskild lojalitetsplikt uppställs mellan par-

terna, så att försäkringen inte nyttjas i ett illojalt syfte för att bereda vinning, t.ex. framkal-

lande av försäkringsfall (2.6). 

 En gammal princip inom försäkringsrätten är ekvivalensprincipen; premien ska mot-

svara den försäkrade risken. Detta kan bl.a. få betydelsen för tolkningen av ett villkor 

(4.3.2.1). Mot detta kan dock invändas att premien sällan är ett rent uttryck för försäkrad risk 

eftersom andra faktorer spelar in. Premien ska förutom risken också täcka bl.a. administrativa 

kostnader samt att försäkringsgivarens avsikt med sin verksamhet torde vara att generera 

vinst. Vidare kan det av konkurrensskäl för försäkringsgivaren i vissa fall vara viktigare att 

behålla en storkund med lägre premie än att förlora kunden; premien kan vara rabatterad.15 

 Vid tecknandet avkrävs således försäkringstagaren på sin prestation, men i de flesta fall 

sker ingen motprestation. Försäkringstagaren invaggas förvisso i en trygghet, men kan egent-

ligen inte förrän vid en eventuell skadehändelse erfara huruvida denne faktiskt erhåller försäk-

                                                
12 a.a., s. 6 ff. 
13 Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 27 ff. 
14 a.a., s. 8. 
15 Bengtsson, Försäkringsteknik, s. 42 ff; Försäkringsavtalsrätt, s. 31 f. 
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ringsersättning. I det läget saknar försäkringstagaren i regel förhandlingsstyrka, premien är 

redan erlagd. 

 

2.4	 Bransch	för	specialister	med	ett	språk	för	specialister		
En gammal uppfattning är att försäkring är en bransch för specialister med ett språk för speci-

alister.16 Kritiken består vanligen i att försäkringsvillkoren är finstilta, snåriga och svårbegrip-

liga.17 En förklaring är att försäkringsrätten till stor del utvecklats av fackmän som varit be-

kväma med sitt egna språk och inte besvärats av vissa termers otydlighet eller tänjbarhet. 

Detta har lett till att försäkringsrätten har fått karaktären av specialvetenskap och kommit att 

vara ganska otillgänglig även för jurister i allmänhet.18 

 Traditionellt har dessa problem varit svårast inom skadeförsäkringen, vilket bl.a. hänger 

ihop med att försäkringarnas omfattning hela tiden måste anpassas till rådande samhällsklimat 

och utveckling. Försäkringslösningar behöver revideras och försäkringsvillkoren är under 

kontinuerlig anpassning.19  

 Till detta behöver försäkringsgivaren också beakta att försäkringstagaren i allmänhet 

inte är särskilt mottaglig för detaljerade försäkringsvillkor eller alltför ingående information 

om dessa. Det blir alltså en svår balansgång för försäkringsgivaren att ta fram ett intressant 

försäkringsskydd med begripliga villkor för försäkringstagaren samtidigt som försäkringen 

ska vara försäkringstekniskt försvarbar.20  

 

2.5	 Bristande	jämvikt	i	avtalsförhållandet	
Försäkringsgivaren är typiskt sett ekonomiskt överlägset försäkringstagaren, vilket inte bara 

gäller konsumenter utan även de flesta företagskunderna. Den bristande jämvikten motiveras 

dock främst av att försäkringsgivaren i regel har överlägsen sakkunskap på detta område, som 

hos den stora majoriteten försäkringstagare anses komplicerat (2.4).  

 Det underlag premien baseras på och som avgör huruvida villkoren är skäliga finns hos 

försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren har vanligen också helt andra erfarenheter av de kom-

plikationer som försäkringsavtalet kan leda till. Detta medför att försäkringstagaren har svårt 
                                                
16 Björkenhed, s. 17. 
17 Eriksson, s. 269. 
18 Hellner, Försäkringsrätt, s. 20; Bergman, s. 10 ff. 
19 Eriksson, s. 269 f. 
20 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 396. 
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att avgöra huruvida premien är rimlig och förstå vad försäkringsavtalet egentligen innebär. 

Insikten i försäkringsfrågor är begränsad även hos många stora bolag.21  

 Därutöver hamnar många försäkringstagare i underläge gentemot försäkringsgivaren på 

grund av dess behov av försäkringsskydd och beroende av gardering mot ekonomiska förlus-

ter. För många företag är försäkringsskyddet en förutsättning för att ens kunna bedriva nä-

ringsverksamhet. Vid inträffad skada kan försäkringsersättningens betydelse göra skillnad på 

huruvida företaget överlever eller går i konkurs.22 

 

2.6	 Lojalitetsplikten	(Uberrima	fides)	
Försäkringsförhållandet anses också, sedan försäkringsväsendets barndom, vara ett rättsför-

hållande av särdeles egendom art genom den särskilda vikt som tillskrivs tilliten mellan dess 

parter.23 Förhållandet är ständigt återkommande i svensk försäkringsrättslig doktrin och be-

tecknas uberrima fides.24 I grund och botten rör det sig om en förmögenhetsrättslig princip 

som härstammar från common law-systemet där den alltjämt har en stark ställning.25 Alla 

avtalsförhållanden kan förvisso sägas vila på en lojalitetsplikt. Däremot anses den vara av 

särskilt stark betydelse inom försäkringsavtalsrätten.26  

 Principen är svårdefinierad. Bara översättningen till engelska bjuder på en talrik variat-

ion av snarlika men inte exakta idéer.27 Den innersta kärnan av rättsnormen innebär likafullt 

att parterna i ett försäkringsavtal är skyldiga att visa varandra ”den yttersta grad av tillit”28 

eller ”med största noggrannhet iakttaga vad tro och heder kräver.”29 

2.6.1	 Försäkringstagarens	lojalitetskrav	

För att premien ska kunna anpassas efter respektive försäkring är försäkringsgivaren beroende 

av närmare upplysningar om varje försäkringsobjekt (2.3). Traditionellt är det framförallt här 

                                                
21 Bengtsson, Lagreformer, s. 13. 
22 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 166; Försäkringsavtalet och 36 § AvtL, s. 156. 
23 Herlitz, s. 351. 
24 Se bl.a. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 46 f.; Herlitz, s. 351; Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 

395; Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 40 f. 
25 Munukka, Försäkringsbolags lojalitetsplikt, s. 590. 
26 Bengtsson, Försäkringsteknik, s. 25. 
27 För mer ingående diskussion, se Egger, s. 2. 
28 Herlitz, s. 351. 
29 Hellner, Försäkringsrätt, s. 133 f. 
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uberrima fides kommit till uttryck.30 Försäkringsgivaren vet ingenting när försäkringstagaren, 

som vet allt, kommer och vill teckna försäkring. Försäkringstagaren måste därför, utan förfrå-

gan, lämna full information till försäkringsgivaren för att denne ska kunna beräkna risken och 

bestämma premien.31  

 Lojalitetskravet här bottnar i att försäkringsgivaren är i behov av särskilt skydd eftersom 

denne i regel inte på egen hand kan skaffa sig upplysningar om försäkringsobjektet utan helt 

måste förlita sig på att informationen från försäkringstagaren är korrekt.32 

 Försäkringsobjektets beskaffenhet har avgörande betydelse för riskbedömningen. Det 

ligger självklart också i försäkringstagarens intresse att premien anpassas efter dennes risk, 

särskilt när denne vidtagit åtgärder för att sänka risken, t.ex. genom brandförebyggande åtgär-

der, bättre inbrottsskydd och så vidare. Den bästa källan är vanligtvis försäkringstagaren själv, 

varför stor tilltro behöver tillmätas dennas uppgifter. Upplysningsplikten är därför av central 

betydelse för försäkringsavtalet.33  

	

2.6.2	 Försäkringsgivarens	lojalitetskrav:	En	grund	för	informationsplikt?	

För försäkringsgivarens del är lojalitetspliktens innebörd inte lika omskriven eller självklar. 

Förhållandet sägs emellertid kräva den yttersta grad av tillit från bägge parters sida.34 I moti-

ven till FAL erkänns också ”det särskilda förtroendeförhållande som råder mellan parterna” 

och för försäkringsgivarens del nämns särskilt behovet av att lämna information till försäk-

ringstagaren.35  

 I engelsk doktrin sägs principen klart innefatta ett krav på försäkringsgivare att till för-

säkringstagaren tillkännage väsentlig information om försäkringsavtalets innebörd innan och i 

samband med att avtal ingås.36 Av principens grund anses följa bl.a. krav på att handla heder-

värt, informera motparten om allt som denne behöver veta och undvika vilseledande uppträ-

dande.37 Det anses dock inte ställa så långtgående krav på försäkringsgivaren att denne behö-
                                                
30 Eggers, 31; Schmidt, Om riskfältets begränsning, s. 338 ff. 
31 Jess, s. 45; jfr. dock FAL 8:8 1 st. in fine som anger att försäkringstagaren utan begäran ska lämna uppgift om 

förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen.  
32 Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 40 f. 
33 Hellner, Försäkringsrätt, s. 10. 
34 Herlitz, s. 351; Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 395. 
35 prop. 2003/04:150, s. 123 f. 
36 Eggers, s. 265. 
37 a.a., s. 5 f. 
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ver redogöra för försäkringsavtalets mest grundläggande rättigheter och skyldigheter. Försäk-

ringstagaren förväntas således ha baskunskaper om vad försäkring innebär.38 

 

2.7	 Informationsbehovet	
Av lojalitetsplikten kan således sägas följa ett krav på försäkringsgivaren att tillkännage fram-

förallt väsentlig information. Vad som ska anses väsentligt i detta hänseende är således av-

hängigt försäkringstagarens behov.  

 Prekontraktuellt fyller informationen funktionen att ge den som överväger att teckna en 

försäkring tillfredställande kännedom om försäkringen. Tillfredställande information möjlig-

gör också att den som vill teckna försäkring kan syna marknaden och jämföra försäkringsbo-

lag och försäkringslösningar.39 Informationen behöver också vara balanserad. Uppgifter som 

är alltför försiktiga kan vara lika vilseledande som överdriven optimism. Försäkringstagaren 

kan lida lika stora förluster genom att teckna en dålig försäkring som att undvika att teckna en 

god.40 

 När försäkringsavtal väl ingåtts förändras informationsbehovet. Det är inte tillräckligt 

att en produkt i och för sig är bra om den inte utnyttjas på avsett sätt. Självfallet måste det 

anses väsentligt att försäkringstagaren får kännedom om försäkringsgivaren har särskilda för-

väntningar angående upplysningsplikt, premiebetalning eller följder av försummelse av olika 

skyldigheter. Vidare kan det vara viktigt för försäkringstagaren att få kännedom om hur för-

säkringsbolagen utnyttjar de ibland känsliga upplysningar som försäkringstagaren lämnat. Hur 

premien är uträknad och vilka faktorer som påverkar den kan också vara viktig för försäk-

ringstagaren.41  

 Informationsplikten kan således sägas tjäna många syften vid försäkring. Den mest 

grundläggande funktionen är emellertid att informationskravet anses vara ett medel för att 

komma till rätta med den underlägsna ställning som försäkringstagaren typiskt sett har i för-

hållande till försäkringsgivaren (2.5).42 

 	

                                                
38 a.a., s. 274. 
39 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 205 f; Hellner, Information om livförsäkring, s. 30 ff., 59 f. 
40 Hellner Information om livförsäkring, s. 59 f. 
41 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 205 ff. 
42 a.a., s. 47, 205. 
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3	 Försäkringsgivarens	informationsplikt	
Det särskilda informationsbehovet mellan parterna i försäkringsavtalet har behandlats i det 

föregående kapitlet som en del av lojalitetskravet (2.6 och 2.7). I följande kapitel redogörs för 

informationsplikten enligt gällande rätt. I det första delen behandlas dess förhistoria och i den 

andra delens redogörs för den lagstadgade informationsplikten. 

 

3.1	 Informationspliktens	förhistoria	
Följande avsnitt behandlar informationsplikten förhistoria i syfte att belysa framförallt hur 

försäkringstagarens ställning successivt stärkts. Syftet med detta är dels att klarlägga de 

bakomliggande behoven informationsplikten syftar till att åtgärda och dels visa hur detta suc-

cessivt kommit till uttryck i lagstiftningen. 

 

3.1.1	 Försäkringstagaren	svaga	ställning	innan	GFAL	

Historiskt sett har lojalitetsplikten (2.6) haft ensidigt starka rättsverkningar till nackdel för 

försäkringstagaren, vilket underlättats av att tvingande regler kring ansvarsbestämning sak-

nats. Försäkringsgivaren kom att utnyttja sin överlägsna ställning med följden att försäkrings-

villkoren ofta blev starkt begränsade. Även de minsta och mest oskyldiga överträdelserna av 

försäkringsvillkoren kunde medföra att inte bara rätten till ersättning utan också erlagd premie 

gick förlorad. Försäkringstagaren förlitade sig dock på försäkringsgivarens välvillighet. För-

säkringsgivarna visade ofta kulans, vilket innebar att de självmant lättade på begränsningarna 

och gav hel eller delvis ersättning. En rättslig prövning av dessa villkor hade emellertid inte 

lett till sådana ”jämkade” resultat, även om domstolens tolkning i någon mån kunde mildra 

effekterna.43  

 Det fanns flera orsaker till det här bruket. På vissa områden, t.ex. för ansvarsförsäkring-

arna under 1900-talets början, var det svårt att kalkylera risken på grund av skadeståndsrättens 

dåvarande utformning. Det medförde att försäkringsgivarna hade svårt att utforma ansvarsför-

säkringarna på ett lämpligt sätt. Den enkla lösningen blev att formulera villkoren så strängt 

som möjligt mot försäkringstagarna. Detta dock med underförstådd avsikt att vid den faktiska 

tillämpningen visa stort tillmötesgående genom kulans.44  

                                                
43 Hellner, s. 61 ff; Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 27. 
44 Löfgren, s. 192 ff; Hellner, Försäkringsbolagens handlingsfrihet, s. 255 f. 
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 Kulans tjänade också ett slags preventivt syfte för det fall försäkringsbolaget ansåg sig 

ha blivit utsatt för illojalt eller bedrägligt beteende. Det var då lättare att hänvisa till ett villkor 

som begränsar ersättningen snarare än att vägra ersättning och beskylla försäkringstagaren för 

att vara ohederlig. Utöver detta ska inte förringas den goda reklam det medför för en försäk-

ringsgivare att lämna ersättning trots att den inte var juridiskt förpliktad att betala.45 

 Följderna av kulans är emellertid att det medför rättsosäkerhet; det blir väldigt oförut-

sägbart vad försäkringsavtalet egentligen omfattar när den faktiska avtalstillämpningen skiljer 

sig från den avtalade. Det leder också till orättvis behandling; likalydande avtalsvillkor mellan 

olika försäkringstagare kunde ge olika utfall gällande försäkringsersättningen, trots likartade 

omständigheter vid skadefall.46 Försäkringstagare som vid en skadehändelse trots allt läste 

villkoren kunde också felaktigt undvika att anmäla skadehändelser för fall försäkringsersätt-

ning faktiskt skulle ha utgått.47  

 

3.1.2	 GFAL	(1927	års	försäkringsavtalslag)	

Det ovan anförda var en anledning till att reglering behövdes och beaktades till viss del med 

GFAL. För att stävja utvecklingen mot jus speciale, att branschen utvecklades mot en speci-

alvetenskap som blev otillgänglig för jurister i allmänhet, ville man med GFAL att försäk-

ringsavtalsrätten skulle närma sig de allmänna civilrättsliga principerna. Förutom att reglerna 

för försäkring skulle ses som uttryck för generella rättsprinciper var tanken att samma grund-

satser skulle tillämpas på alla typer av försäkring.48 

 GFAL kan egentligen sägas ha varit en del av ett reformpaket på förmögenhetsrättens 

område. GFAL föregicks av bl.a. 1905-års KöpL samt AvtL. Syftet med dessa lagar var inte 

uteslutande att kodifiera gällande handelsbruk och fastställa givna rättsuppfattningar. Lag-

stiftningen syftade också till att ingripa mot uppkomna osunda regler och affärsbruk. Bland 

annat kom strängare krav att ställas på uppriktighet och heder i affärsförhållanden, däribland 

att stävja brukandet av kulans såsom det närmast kommit att missbrukas.49 Försäkringstagarna 

                                                
45 Hellner, Försäkringsrätt, s. 61; Försäkringsbolagens handlingsfrihet, s. 256. 
46 Adlercreutz, Allmän avtalsrätt II, s. 102. 
47 Lindell-Frantz, Generös avtalstillämpning, s. 59. 
48 Hellner, Försäkringsrätt, s. 20. 
49 Herlitz, s. 349 f. 
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behövde alltså skyddas mot försäkringsbolagens övermakt vid fastställande av försäkrings-

villkoren.50  

 

3.1.2.1	 Försäkringstagarens	ställning	stärks	

Den särskilda lojalitetsplikten, eller uberrima fides, hade fram till nu varit ensidig (2.6). Det 

var försäkringstagarna som förväntades visa den yttersta grad av tillit. GFAL syftade här till 

att skapa normer med hänsyn till båda parter och skydda försäkringstagaren mot ”övergrepp” 

från försäkringsgivarens sida.51 Genom tvingande regler skulle den svagare parten, försäk-

ringstagaren, skyddas. Med hjälp av dispositiva regler skulle försäkringsvillkoren bli klarare 

och ur juridisk synpunkt få mera tillfredställande innehåll.52 Lagstiftningen medförde också 

”missbruket” av kulans minskade.53 

 Även om lagstiftaren till viss del hade verkat för att undanröja tveksamhet om vad som 

skulle gälla i försäkringsförhållandet infördes dock inte någon direkt informationsplikt med 

GFAL. Försäkringstagaren som inte uttryckligen begärde information under en förköpssituat-

ion kunde t.ex. inte förvänta sig att bli upplyst om försäkringsvillkoren.54 

 Lagen medförde inte heller skydd för försäkringstagaren mot oväntade och betungade 

verkningar av försäkringsavtalet; det krävdes inte klausuler av sådan art skulle framgå på ett 

framträdande sätt i försäkringsbrevet. Det kunde också anses problematiskt att försäkrings-

villkoren föreskrev vissa säkerhetsföreskrifter försäkringstagaren hade att iaktta men inte följ-

den av att sådana åtgärder underläts, vilket istället framgick av i lagtext (51 §). Försäkringsta-

garen behövde således vara orienterad i GFAL för att verkligen förstå vidden av t.ex. säker-

hetsföreskrifterna i försäkringsavtalet.55  

 

3.1.2.2	 Generalklausulen	GFAL	34	§	införs	

En tanke med GFAL var som framgått att stävja missbruk av olika slag. Under lagstiftningens 

gång, allt eftersom man försökte förutse var missbruk kunde förekomma, uppmärksammades 

att de förbud som behövde instiftas blev väldigt många och inte sammanhängande; deras ef-
                                                
50 Hellner, Försäkringsrätt, s. 61. 
51 Herlitz, s. 351 f. 
52 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 150. 
53 Löfgren, s. 200. 
54 Hellner, Försäkringsrätt, s. 70. 
55 a.a., s. 68 ff. 
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fektivitet kunde ifrågasättas. Därför slog man in på en annan väg och lösningen blev en gene-

ralklausul mot oskäliga villkor, GFAL 34 §.56 

 Regeln fungerade framförallt som ett skydd för de dispositiva reglerna i GFAL. Trots 

att GFAL medgav att försäkringsavtalet på flera punkter kunde avvika från vad som stadgades 

i GFAL ansågs de dispositiva reglerna i hög grad vara uttryck för god försäkringsstandard 

(3.2.9.2). Regeln innebar enkelt uttryckt att uppenbart oskäliga försäkringsvillkor kunde sät-

tas ur kraft eller jämkas. Detta kunde bl.a. ske för villkor som begränsade försäkringsgivarens 

ansvar på ett för försäkringstagaren obilligt sätt.57 Med denna bestämmelse begränsades alltså 

försäkringsgivarnas makt att ensidigt formulera allt för tuffa villkor gentemot försäkringsta-

garna. Generalklausulen tillämpades emellertid väldigt sällan av domstolarna (4.4). 

 

3.1.3	 KFL	(1980	års	konsumentförsäkringslag)	

Konsumenten kom sedermera att uppmärksammas och erkännas ett skyddsbehov som krävde 

särskild lagstiftning och ledde till KFL. Försäkringsgivaren kom nu att förpliktas ge viss in-

formation till konsumenter i samband med avtalsingåendet. KFL innebar således den första 

lagstadgade informationsplikten i svensk försäkringsrätt.58 

 Skriftligt informationsmaterial kom tack vare detta att användas i betydligt större om-

fattning än tidigare. Till stor del skulle informationen ges spontant, som en naturlig del i er-

bjudandet om försäkring. Informationspliktens innehåll bestämdes med hänsyn till det sär-

skilda behov som finns före respektive efter avtalsingående. Den bakomliggande tanken var 

att konsumenten skulle kunna välja rätt försäkring och jämföra olika alternativ på mark-

naden.59  

 KFL:s bestämmelser om information sanktionerades endast marknadsrättsligt enligt 

MFL. Anknytningen till MFL medförde också att KFL inte behövde gå in på detaljer om in-

formationspliktens närmare innebörd. Detta vilade istället på Konsumentverket som, tillsam-

mans med försäkringsgivarna, utformade riktlinjer för dess innehåll. I praktiken uppstod en 

                                                
56 Herlitz, s. 358. 
57 Hellner, Försäkringsrätt, s. 64 ff. 
58 Nilsson, s. 45 ff. 
59 a.st. 
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gemensam mall för informationens innehåll och utformning, vilket underlättade för försäk-

ringstagarna att jämföra försäkringarna.60  

 Tanken med den rent marknadsrättsliga sanktionsmöjligheten i KFL var emellertid inte 

att utesluta civilrättsliga följder. Av motiven framgår att allmänna avtalsrättsliga regler fortfa-

rande kan tillämpas.61  

 

3.1.4	 Skälighetsprincipen	

Genom GFRL infördes den s.k. skälighetsprincipen. För skadeförsäkringarnas del fordrades 

det av försäkringsgivarens bolagsledning att tillse att premiesättningen var skäligt avvägd 

med hänsyn till den risk som försäkringen täckte. Utöver detta skulle också övriga villkor 

vara rimliga med hänsyn till avsett försäkringsskydd och andra omständigheter. Finansin-

spektionen övervakade efterlevnaden av detta och kunde vid behov ingripa genom varningar 

och förelägganden.62 

 Skälighetsprincipen ansågs emellertid vag och svårtillämpad. Därför, och för att leva 

upp till olika EU-direktiv, kom principen att undan för undan avvecklas under 1990-talet. 

Man ville också ge försäkringstagare ett bättre skydd mot bl.a. ofördelaktiga premier och för-

säkringsvillkor, för vilket det ansågs mer ändamålsenligt att låta marknadsmässiga mekan-

ismer istället styra avtalsinnehållet. Försäkringsvillkorens skälighet skulle garanteras med 

hjälp av möjligheterna till att ogiltigförklara eller jämka oskäliga villkor. Lagstiftaren tillmätte 

således AvtL 36 § en betydande roll för fortsättningen med förhoppning om att den nya gene-

ralklausulen skulle tillämpas i högre omfattning än dess föregångare.63  

 

3.1.5	 Tankegångarna	bakom	FAL	(2005	års	försäkringsavtalslag)	

Förutom modernisering var ett av huvudsyftena bakom nuvarande FAL var ytterligare för-

stärka skyddet för försäkringstagaren, varför den konsumentvänliga inställningen bakom KFL 

i stora drag präglat FAL.64 Den initiala ambitionen var att även låta den konsumentvänliga 

                                                
60 Nilsson, s. 47; se även Nilsson, bilaga 5 - Konsumentverkets riktlinjer för information om konsumentförsäk-

ringar. 
61 prop. 1979/80:9, s. 39 
62 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 35 f. 
63 a.a., s. 36 ff; Försäkringsavtalet och 36 § AvtL, s. 160. 
64 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 157 ff. 
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inställningen prägla företagsförsäkringen. Lagstiftaren hade framförallt småföretagens behov i 

åtanke. Bland annat på grund av den bristande jämvikt som även råder vid företagsförsäkring 

(2.5). Ambitionen övergavs emellertid till stora delar efter påtryckningar från branschen, som 

hävdade att regleringen skulle bli oklar samt ansåg att det skulle verka menligt på avtalsfri-

heten.65 

 Småföretagarnas behov beaktades emellertid såtillvida att informationsplikten kom att 

omfatta även företagsförsäkringarna, om än endast med en marknadsrättslig sanktionsmöjlig-

het. Till viss del berodde införandet av informationskravet på skälighetsprincipens avskaf-

fande (3.1.4). Småföretagarnas behov av att komma till rätta med oskäliga villkor i övrigt 

skulle istället kunna ske med hjälp av AvtL 36 §.66  

  

 

 

 	

                                                
65 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 163 ff. 
66 a.st. 
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3.2	 Försäkringsgivarens	informationsplikt	enligt	gällande	rätt	
Av FAL 1:1 1 st. följer att skadeförsäkringarna avser individuell försäkring mot ekonomisk 

förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt. Skadeför-

säkringarna regleras av FAL:s andra avdelning, 2-9 kap. För konsumenternas del regleras 

skadeförsäkringarna i 2-7 kap. och företagens motsvarighet i 8 kap. 

 FAL innehåller för skadeförsäkringens del ett eget kapitel som reglerar informations-

plikten, 2 kap. Av 8:1 följer informationskraven enligt 2:1-7 även gäller för företagsförsäk-

ringens del. 

 

3.2.1	 Informationsplikt	vid	företagsförsäkring	(FAL	8:1)	

Informationsplikten för företagsförsäkring infördes alltså med FAL och är således ett relativt 

färskt inslag i svensk försäkringsavtalsrätt. Till skillnad mot konsumentförsäkringen är in-

formationsplikten vid företagsförsäkringen inte absolut. Den behöver inte lämnas om det kan 

antas att kunden saknar behov av informationen. Anledningen bakom detta är att ett absolut 

krav vid företagsförsäkring ansågs för långtgående enär informationsbehovet varierar bland 

företagarna, t.ex. de som tidigare tecknat motsvarande försäkring kan förväntas ha nödvändig 

kännedom om dess innebörd och omfattning. I motiven påpekas också att vissa större företag 

har särskilda anställda med uppgift att bevaka företagets försäkringsbehov och att ordna ett 

tillfredställande skydd. För företag med stora eller svårbedömda risker är det också betydligt 

vanligare försäkringar utformas i samråd med försäkringsgivaren. I dessa undantagsfall gås i 

regel försäkringen och villkoren igenom i detalj för detalj varför informationsplikten naturlig-

en tappar sin betydelse.67 

 Långt ifrån alla företag har emellertid sådan kompetens och när det gäller de mindre 

företagen kan man ofta utgå ifrån att de inte har bättre insikter än den genomsnittlige konsu-

menten.68 Den bakomliggande tanken är således att utgångspunkten bör vara att information 

ska lämnas. Detta gäller särskilt när företaget kan väntas ha ringa erfarenhet av försäkringen i 

fråga eller om försäkringen innehåller ekonomiskt väsentliga undantag som är överraskande 

för försäkringstypen eller sällsynta hos andra försäkringsgivare.69 

 

                                                
67 prop. 2003/04:150, s. 456. 
68 a. prop., s. 456. 
69 a. prop., s. 207 f. 
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3.2.2	 Informationspliktens	portalparagraf	(FAL	2:1)	

Portalparagrafen anger de grundläggande kraven för all information som ska lämnas enligt 

kapitlet. Bestämmelsen innebär två huvudsakliga krav på informationen, den ska lämnas i 

varaktig form och vara klar och tydlig. 

 

3.2.2.1	 Varaktighetskrav	

Informationen ska, i den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller annan varaktig form. 

Undantaget tar sikte på situationer där varaktighetskravet med hänsyn till omständigheterna 

får anses orimlig, t.ex. för det fall kunden inför en omedelbart förestående resa telefonledes 

vill teckna försäkring.70  

 Det är vidare inte ett absolut krav att informationen lämnas skriftligt i pappersform. Så 

länge försäkringstagaren kan tillgodogöra sig informationen, och den uppfyller kravet på var-

aktig form, kan informationen t.ex. skickas per e-post eller lämnas på annat sätt i digital 

form.71 

 Varaktighetskravet syftar dels till att förbättra underlaget om försäkringens omfattning 

så att försäkringstagaren i lugn och ro ska kunna begrunda informationen och göra genom-

tänkta beslut.72 Har försäkringstagaren således inte fått förköpsinformationen i varaktig form 

tidigare blir det alltså ännu viktigare att denne erhåller efterköpsinformationen i sådan form. 

 

3.2.2.2	 Tydlighetskrav	

Informationen ska också vara klar och tydlig. Det väsentliga är att informationen anpassas så 

att den presumtive försäkringstagaren förstår den (jfr 3.2.3.1). Innebörden av vissa försäk-

ringstermer och andra juridiska begrepp kan behöva förklaras på ett lättförståeligt sätt. Ut-

gångspunkten är att informationen ska vara på svenska. Bestämmelsen är dock dispositiv i 

den bemärkelsen att informationen får vara avfattad på annat språk om mottagaren begär så. 

Försäkringsgivaren måste dock inte tillgodose sådana önskemål.73 

 Den bakomliggande tanken med tydlighetskravet är givetvis att informationen som 

lämnas i samband med försäkringsavtalet bör vara utformat så att försäkringstagaren ska 

                                                
70 a. prop., s. 151. 
71 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 216. 
72 a. prop., s. 150. 
73 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 216. 
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kunna förstå innehållet och få en rättvis bild av försäkringsavtalets innebörd.74 Ett allmänt 

krav som ställs på informationen är också att den ska skilja mellan vad som är säkert och vad 

som är osäkert.75 Det bör t.ex. tydligt framgå om rätten till försäkringsersättning vid skade-

händelse är absolut eller beroende på en rad omständigheter.  

  ARN 1996-0724 innehåller ett för sammanhanget intressant uttalande. Målet rör ett 

undantag i en ny försäkringsprodukt. Nämnden tolkar bort undantaget till förmån för försäk-

ringstagaren dels på grund av att informationen som lämnats i marknadsföringen varit ofull-

ständig och svårbegriplig. Nämnden anser att särskilt höga krav kan ställas på informationen 

kring marknadsföringen av nya försäkringsprodukter på marknaden. Detta särskilt när pro-

dukten markant skiljer sig från de redan existerande lösningarna på marknaden. Trots att utta-

landet rör marknadsföringen av den aktuella försäkringen torde uttalandet kunna appliceras på 

tydlighetskravet enligt FAL 2:1. Det torde ligga i sakens natur att nya och ovanliga försäk-

ringsprodukter kräver noggrann information för att försäkringstagaren ska förstå på vilket sätt 

produkten särskiljer sig och kunna göra ett genomtänkt beslut. 

  

3.2.3	 Förköpsinformation	(FAL	2:2-3)	

Förköpsinformationen syftar till att ge försäkringstagaren förutsättningar att bedöma sitt be-

hov av försäkringen, kostnaden och vilka risker den omfattar (2:2 1 st.). Av förköpsinformat-

ionen ska också framgå vilka möjligheter försäkringstagaren har att sedermera förnya försäk-

ringen (2:2 2 st.). Försäkringstagaren kan med befriande verkan för försäkringsgivaren helt 

eller delvis avstå förköpsinformationen. Likaledes om det möter hinder med hänsyn till för-

hållandena när försäkringsavtalet ingås. (2:3).76 

 Bestämmelsen anger ingen tidsram för försäkringsgivaren att lämna förköpsinformation. 

Det är sålunda oklart huruvida en lång handläggningstid, under vilken den tilltänkte försäk-

ringstagaren drabbas av en skada som omfattas av det avsedda försäkringsskyddet, kan med-

föra ansvar för försäkringsgivaren.77 

 

                                                
74 a. prop., s. 150. 
75 Se Hellner, Information om livförsäkring, s. 32. 
76 a. prop., s. 380 f. 
77 Lindell-Frantz, Försäkringsbranschens informationsplikt, s. 337. 
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3.2.3.1	 Förköpsinformationens	innehåll	(FAL	2:2)	

FAL ställer inga krav på att förköpsinformationen måste vara anpassad efter den individuelle 

försäkringstagarens behov. Om försäkringstagaren förnyar en försäkring på samma villkor 

som tidigare behöver informationen inte vara lika ingående. Försäkringstagaren kan i dessa 

fall förväntas känna till innehållet. Om försäkringstagaren däremot framför särskilda önske-

mål kan informationsplikten utvidgas i nödvändig omfattning.78 

 Eftersom syftet med förköpsinformationen är att underlätta kundens val att försäkring 

ligger det i sakens natur att försäkringsgivaren bör sträva efter att undvika komplicerat språk. 

Av motiven till informationspliktens föregångare i KFL ansågs det önskvärt att försäkringsgi-

varna så långt som möjligt försöker använda en gemensam mall för informationens lämnande. 

Därtill att begrepp som används ges en enhetlig innebörd.79 

 För att försäkringstagaren ska kunna bedöma kostnad och omfattning förutsätter in-

formationskravet utöver det huvudsakliga innehållet också att viktiga begränsningar av för-

säkringsskyddet framgår. Detta innefattar eventuella kontantklausuler, det vill säga villkor 

som medför att försäkringsskyddet inträdande är avhängigt premiens erläggande.80  

 Vad som utgör viktiga begränsningar beror främst på försäkringstypen. Det kan röra 

omfattningen av försäkringsskyddet i tid och rum, t.ex. att försäkringen endast täcker skador 

inom landet. Det kan vara undantagna praktiska risker, t.ex. att skyddet inte täcker inbrott i 

vissa utrymmen. Undantag som är ovanliga för försäkringstypen i fråga bör utgöra viktiga 

begränsningar. Likaså för undantag som kan anses överraskande med hänsyn till försäkring-

ens benämning, t.ex. att en allriskförsäkring inte täcker alla vanliga skadetyper.81 

 Bestämmelsen har också ett tillgänglighetsrekvisit vilket innebär att informationen be-

höver vara lättillgänglig. Det kan ske med hjälp av tryckta broschyrer eller annat passande 

material. Det är således inte tillräckligt att försäkringsgivaren blott överlämnar försäkrings-

villkoren, enär de ofta är svåröverskådliga och inte utformade för att underlätta valet av för-

säkring.82 

 

                                                
78 a. prop., s. 380. 
79 Lindell-Frantz, Försäkringsbranschens informationsplikt, s. 341. 
80 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 217 f. 
81 a. prop., s. 380 f; a.a., s. 218. 
82 a. prop., s. 380. 
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3.2.3.2	 Undantag	från	förköpsinformation	(FAL	2:3)	

Om försäkringstagaren avstår informationen eller det med hänsyn till förhållandena möter 

hinder behöver försäkringsgivaren emellertid inte lämna förköpsinformation (2:3). Bestäm-

melsen anses också möjliggöra för försäkringsgivaren att, med försäkringstagarens samtycke, 

istället lämna muntlig förköpsinformation även utan försvårande förhållanden (jfr. 3.2.2.1).83 

 Bestämmelsen ger således uttryck för ett visst mått av flexibilitet, vilket informations-

plikten har ansetts fordra. Detta motiveras dels med att kunnandet hos dem som ingår försäk-

ringsavtal skiftar och dels att omständigheterna vid tecknandet varierar. Ett avstående kräver 

dock att uttryckligt sådant. Det är inte tillräckligt att försäkringstagaren inte efterfrågar in-

formation eller avstår information i visst hänseende.84  

 Kring omständigheterna vid tecknandet har man tagit hänsyn till att det i vissa fall inte 

är möjligt att lämna förköpsinformation. I motiven anges exempel såsom resenären som i en 

automat på flygplatsen tecknar reseförsäkring samt när någon per telefon vid ett bilköp omgå-

ende behöver teckna trafikförsäkring som genast ska börja gälla.85 

 

3.2.4	 Efterköpsinformation	(FAL	2:4)	

Bestämmelsen om efterköpsinformation är betydligt mer omfattande än förköpsinformation-

en. Här krävs att en skriftlig bekräftelse tillställs försäkringstagaren snarast efter avtalsteck-

nandet. Även elektronisk form, t.ex. e-post, omfattas av kravet på skriftlighet. Bestämmelsen 

anger vidare att, om det inte skett tidigare, försäkringsgivaren ska upplysa om försäkringsvill-

korens innehåll och mera ingående särskilt framhålla vissa punkter (3.2.5). 

 Till skillnad mot föregående bestämmelse anges här att informationen ska lämnas snar-

ast efter avtalsslut, vilket anses innebära så snart det är praktiskt möjligt. Visst dröjsmål med 

anledning av administrativa skäl är således acceptabelt.86 

 Informationskravet för försäkringsvillkorens innehåll är i princip lika som ovan. Det ska 

ske på ett klart och lättbegripligt sätt. Vad gäller den information som särskilt ska framhållas 

krävs dock att de markeras på ett iögonfallande sätt i villkorstexten eller särskilt poängteras i 

försäkringsbrevet eller annat medföljande material. Informationen får emellertid inte döljas 

                                                
83 Lindell-Frantz, Försäkringsbranschens informationsplikt, s. 338. 
84 a. prop., s. 381 f. 
85 a. prop., s. 381 f. 
86 a. prop., s. 382. 
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genom att sättas tillsammans med annan allmän information. Det särskilt framhållna måste 

alltså vara lätt att skilja från övrig information.87 

 

3.2.5	 Informationen	som	särskilt	ska	framhållas	(punktlistan	i	FAL	2:4)	

Att införa en informationsplikt i FAL visade sig problematiskt för vissa försäkringstyper. För 

skadeförsäkringens del orsakades problem särskilt eftersom försäkringstypen specifikt vanlig-

en är förknippad med undantag. Dessutom växlar begränsningen av risken avsevärt mellan 

olika kategorier av företag, och även på individnivå, för såväl konsumenter som företagare. 

Detta är starkt bidragande faktor till den särskilda punktlistan i 2:4; lagstiftaren ansåg det lät-

tare att precisera de villkor som försäkringsgivaren vanligen bör vara skyldigt att särskilt in-

formera om.88 

 

3.2.5.1	 Oväntade	och	väsentliga	begränsningar	(p.	1)	

Den första punkten anger att försäkringsgivaren särskilt ska framhålla villkor som med hän-

syn till försäkringens beteckning, eller övriga omständigheter, utgör en oväntad eller väsentlig 

begränsning av försäkringsskyddet. Det kan exempelvis röra sig om hemförsäkring med vill-

kor om att ersättning inte alls utgår vid stöld av stöldbegärlig egendom eller praktiskt viktiga 

begränsningar i en försäkring med benämningen ”allriskförsäkring”. Hänvisningen till andra 

omständigheter tar sikte på uppgifter som exempelvis lämnats i marknadsföringen av försäk-

ringen.89 

 De svenska motiven anger det inte är den enskildes förväntningar i det enskilda fallet 

utan vad en försäkringstagare i allmänhet kan ha anledning att utgå ifrån som ska vara avgö-

rande.90 Regelns norska motsvarighet (Norska FAL § 2-1) har en motsvarande lydelse. Lik-

som de svenska motiven anförs att för bedömningen ska utgå från en genomsnittsförsäkrings-

tagares förväntningar om försäkringsomfånget. Det anförs emellertid att bedömningen av 

oväntade och väsentliga begräsningar kan ta hänsyn till avvikelser från rimliga förväntningar 

som skapats genom försäkringens beteckning och presentation.91  

                                                
87 a. prop., s. 383. 
88 SOU 1989:88, s. 158 ff. 
89 a. prop, s. 383. 
90 a. prop., s. 383; Lindell-Frantz, Försäkringsbranschens informationsplikt, s. 341. 
91 Brynildsen, s. 38. 
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 Det saknar vidare betydelse om en väsentlig begränsning kompenseras genom rabatte-

rad premie eller utvidgat skydd på andra punkter. Regeln tar inte heller sikte på självklara 

undantag, t.ex. för slitageskador eller andra naturliga begränsningar. Inte heller sådana villkor 

som måhända utgör väsentliga begränsningar, men svårligen kan anses överraskande på grund 

av att de blivit väl inarbetade på marknaden.92 

 Regeln tar således i hög grad sikte på hur väl försäkringsvillkoren, i objektiv mening, 

stämmer överens med presentationen av försäkringen. I första hand tar bestämmelsen uttryck-

ligen sikte på själva beteckningen och vad det kan skapa för förväntningar. Därtill kan för-

väntningar som skapas av marknadsföring spela in. Här torde också kunna krävas att inform-

ationen anpassas efter hur pass vanlig försäkringsprodukten är (jfr ARN:s uttalande under 

3.2.2.2). Förväntningar som skapas genom andra direkta anledningar av försäkringsavtalet, 

t.ex. premiens storlek, torde också kunna tillmätas betydelse.  

 Punkten har liknande drag med reglerna om införlivande av överraskande och betung-

ande villkor vid standardavtal, vilka kräver särskilt framhållande för att kunna göras gällande 

(4.2.2).93 

 

3.2.5.2	 Kontantklausuler	(p.	2)	

Vanligtvis inträder försäkringsgivarens ansvar i omedelbar anslutning till avtalsslutet. Ingen-

ting hindrar dock att försäkringsgivaren använder sig av klausuler som villkorar ansvarets 

inträdande mot premiens erläggande, s.k. kontantklausul.  Denna regel motiveras naturligtvis 

av att det givetvis är väsentligt för försäkringstagaren att medvetandegöras om sådant undan-

tag.94  

 Den här regeln innebär ett absolut krav på information om avtalet innehåller en kontant-

klausul. Till skillnad mot förra bestämmelsen krävs sålunda inte att klausulen är oväntad eller 

överraskande. 

 En anmärkningsvärd notering är att lagtexten anger att det är kontantklausuler enligt 

FAL 3:2 3 st. som ska framhållas, vilket avser en bestämmelse för konsumentförsäkring. Fö-

retagsförsäkringens motsvarighet regleras av 8:4 2 st. Av 8:1 följer emellertid att det är in-

formationen som följer av förevarande regel som är det väsentliga. 

 
                                                
92 a. prop., s. 383; Lindell-Frantz, Försäkringsbranschens informationsplikt, s. 341. 
93 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 397 i fotnot 302. 
94 a. prop., s. 383.  
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3.2.5.3	 Plikt	att	anmäla	riskökning	och	följderna	av	försummad	anmälan	(p.	3)	

Försäkringsgivaren kan i försäkringsavtalet ålägga försäkringstagaren en anmälningsplikt 

gällande riskökning, vilket följer av FAL 4:3. Regeln i p. 3 kräver att sådan anmälningsplikt 

särskilt måste framhållas samt de konsekvenser som underlåten anmälan kan medföra.95  

 Liksom regeln i p. 2 hänvisas till en konsumentförsäkringsrättslig bestämmelse i detta 

avseende. I detta fall regleras företagsförsäkringens motsvarighet av 8:10. Liksom ovan punkt 

torde informationen vara det väsentliga. 

 

3.2.5.4	 Viktiga	säkerhetsföreskrifter	(p.	4)	

Regeln anger att viktiga säkerhetsföreskrifter särskilt ska framhållas. Innebörden av termen 

säkerhetsföreskrift framgår av FAL 4:6 2 st., vari stadgas ”föreskrift om vissa bestämda hand-

lingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa 

bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare”. 

Definitionen gäller även för företagsförsäkringen (8:12 2 st.). 

 Säkerhetsföreskrifter avser således att verka handlingsdirigerande vilket ofta yttrar sig 

som särskilda krav försäkringstagaren har att iaktta för att minska risken för skada, t.ex. att ett 

försäkrat lager måste vara låst med en speciell typ av låsanordning och av viss säkerhetsklass. 

 Informationskravet i p. 4 tar emellertid sikte på sådana säkerhetsföreskrifter som kan 

betecknas som viktiga. Med detta avses sådana som erfarenhetsmässigt har stor praktiskt be-

tydelse. Av motiven exemplifieras detta med det torde vara ändamålsenligt att vid hemförsäk-

ring fästa försäkringstagarens uppmärksamhet på att dörrar och fönster ska vara låsta då bo-

staden lämnas.96 För bedömningen kan det också ha betydelse att säkerhetsföreskriften, om 

den eftersätts, grundar en betydande nedsättning av ersättningen.97 Det har också framhållits 

att säkerhetsföreskrifter som ofta leder till tvister rimligen bör vara av sådan art att de förelig-

ger behov att informera om dem.98  

 Några konkreta exemplifieringar på viktiga säkerhetsföreskrifter för företagsförsäkring-

ens del framgår sålunda inte av motiven. Vid en bedömning kring huruvida en säkerhetsföre-

skrift är att anse som viktigt får man således i huvudsak dra ledning av huruvida sådan säker-

                                                
95 a. prop., s. 383. 
96 a. prop., s. 383. 
97 SOU 1989:88, s. 160. 
98 Lindell-Frantz, Försäkringsbranschens informationsplikt, s. 342. 
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hetsföreskrift erfarenhetsmässigt föranleder tvist eller huruvida ett åsidosättande av säkerhets-

föreskriften enligt villkoren kan grunda en betydande nedsättning av försäkringsersättningen. 

 

3.2.6	 Information	under	försäkringstiden	och	i	samband	med	förnyelse	(FAL	2:5)	

Försäkringsgivarens informationsplikt under försäkringstiden innebär att försäkringstagaren 

utan förfrågan ska få viss information. (FAL 2:5 1 st.) Av bestämmelsens ordalag framgår inte 

med tydlighet vilken slags information regeln avser; den säger att det ska röra sådan informat-

ion som kan vara av betydelse för försäkringstagaren att känna till.  

 Den bakomliggande tanken är att bestämmelsen är tänkt att användas exempelvis för det 

fallet försäkringsskyddet, på grund av dröjsmål med premien, riskerar förtida upphörande. 

Annan viktig information kan vara ny rättspraxis som medför ändring av något som tidigare 

meddelats, t.ex. nedsättning med anledning av brott mot någon biförpliktelse inte längre än 

bedöms på samma sätt som t.ex. framgår av försäkringsbrevet.99 

 Bestämmelsen ger också försäkringsgivaren en informationsplikt gällande särskilt efter-

frågad information från försäkringstagaren (2:5 2 st.). Bestämmelsen gäller endast för försäk-

ringstagaren, alltså inte andra försäkrade enligt försäkringsavtalet, och omfattar information 

om försäkringens premie och andra villkor.100 En försäkringstagare som önskar information 

vad som ligger till grund för premiesättningen har således, enligt denna bestämmelse, rätt till 

det. 

 

3.2.7	 Information	om	villkorsändring	(FAL	2:6)	

Bestämmelsen anger krav på information när försäkringsgivaren, under försäkringstiden, änd-

rar försäkringen. Informationen ska enligt ordalydelsen omfatta information om ändringar 

som försäkringstagaren kan behöva samt särskilt framhålla villkor enligt FAL 2:4. Av moti-

ven följer emellertid av försäkringsgivaren inte bara ska informera om viktiga begränsningar 

utan alla nya begränsningar bör framgå.101  

  Anmärkningsvärt är att regeln anger kraven på information i enlighet FAL 3 kap. Det 

kapitlet gäller inte vid företagsförsäkring vars motsvarighet regleras av 8:4-7.102 Emellertid 
                                                
99 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 221 f. 
100 a.a., s. 222. 
101 a. prop., s. 149 f. 
102 a. prop., s. 390. 
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(liksom 2:4 pp. 2-3) torde information gällande villkorsändringar vara det väsentliga enligt 

regeln.103 

 

3.2.8	 Information	om	möjligheter	till	överprövning	mm.	(FAL	2:7)	

Bestämmelsen gäller information om möjligheter till överprövning vid två speciella situation-

er: vid försäkringsfall (1 st.) och när försäkringen på försäkringsgivarens initiativ upphör eller 

ändras i förtid (2 st.). Bestämmelsen stadgar också att information ska lämnas för det fall det 

föreligger en risk för att rätten till försäkringsersättning kan gå förlorad på grund av preskript-

ion (1 st. 2 men.) 

 Informationen vid försäkringsfall tar sikte på situationen där den av försäkringstagaren 

initialt begärda ersättningen sätts ned eller föranleder tvist. Försäkringsgivaren ska enligt be-

stämmelsen i sådana fall upplysa motparten om möjlighet att få tvisten prövad hos intern 

nämnd hos bolaget. Trots att det inte nämns av bestämmelsens formulering bör försäkringsgi-

varen informera om möjligheten till prövning i allmän domstol.104  

 Om det finns att risk att rätten till försäkringsersättning går förlorad på grund av pre-

skription måste försäkringsgivaren också informera om detta. 

 Bestämmelsens andra stycke aktualiseras om försäkringsgivaren säger upp eller ändrar 

försäkringen i förtid. Det åligger försäkringsgivaren i sådana fall att informera om möjlighet-

erna att få åtgärden prövad i enlighet med vad som framgått ovan. Om åtgärden föranleds av 

misstänkt kontraktsbrott av försäkringstagaren ska informationen alltid lämnas, i annat fall 

bara om försäkringstagaren motsätter sig åtgärden.105 

 

3.2.9	 Försäkringsnäringsrättsliga	krav	(FRL)	

Försäkringsgivaren har utöver bestämmelserna i FAL att också ta hänsyn till försäkringsnä-

ringsrättsliga krav för att få bedriva försäkringsrörelse. Av dessa bestämmelser är det särskilt 

två stycken som äger relevans för informationsplikten, genomlysningsprincipen och god för-

säkringsstandard. 

 

                                                
103 jfr. a. prop., s. 455 f. 
104 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 224. 
105 a.a., s. 225. 
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3.2.9.1	 Genomlysningsprincipen	(FRL	4:2)	

Av FRL 4:2 följer dels att försäkringsgivaren ska tillse att informationen anpassas efter för-

säkringens art och tydligt visa villkor och värdeutveckling (1 st.) samt att försäkringsbrevet 

ska innehålla de allmänna såväl som de särskilda villkoren för försäkringen (2 st.). 

 Regeln ger således uttryck för en grundläggande transparens i försäkringsavtalet. In-

formationen ska vara begriplig, lättillgänglig och vara fokuserad på det väsentliga i försäk-

ringsavtalet. Om möjligt bör informationen vara marknadsanpassad i syfte att underlätta jäm-

förelse mellan försäkringslösningar.106  

  

3.2.9.2	 God	försäkringsstandard	(FRL	4:3)	

Av FRL 4:3 (tidigare GFRL 1:1a 3 st.) framgår en princip som säger att försäkringsgivaren 

ska bedriva rörelsen enligt god försäkringsstandard. Dess närmare innebörd framgår inte i 

lagtexten och anses allmänt något oklar.107  

 Principens bakomliggande syfte är dock att verka som ett skydd för försäkringstagaren, 

främst inom den skyddsvärda kretsen (konsumenter och småföretagare). Detta genom att för-

säkringsgivarens verksamhet ska överstämma med en standard av ett visst mått. I förarbetena 

sägs att standarden ska motsvara en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt represen-

tativ krets av försäkringsgivare. Vid frågor kring försäkringsavtalsingåendet innebär det t.ex. 

krav på försäkringsgivaren att inte söka kringgå olika uppställda skyddsbestämmelser och 

överlag verka för att främja en tillbehörlig behandling av den skyddsvärda kretsen.108  

 

 

 

 

                                                
106 Falkman, s. 80 f. 
107 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 48. 
108 prop. 1998/99:87, s. 182. 
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4	 Civilrättsliga	sanktionsmöjligheter	
I följande avsnitt behandlas de civilrättsliga sanktionsmöjligheterna med anledning av brott 

mot informationsplikten. Framställning tar här i huvudsak sikte på att försäkringsavtalet har 

kommit att ha mera begränsad omfattning än försäkringstagaren förutsett. I nödvändig ut-

sträckning kommer vissa delar fyllas ut med fiktiva situationer i syfte att exemplifiera tanke-

gångarna, detta blir särskilt aktuellt där relevant praxis saknas. 

 

4.1	 FAL	
Den civilrättsliga sanktionsmöjligheten i FAL 2:8 omfattas inte av 8:1 och gäller således inte 

vid företagsförsäkring. Som ovan ska detta dock inte tolkas motsatsvis. När informationsplik-

ten först instiftades för konsumentförsäkringens del genom KFL sanktionerades den också 

uteslutande marknadsrättsligt (3.1.3). Även där sades att lagstiftningen inte skulle tolkas mot-

satsvis och att civilrättsliga konsekvenser kunde följa av allmänna avtalsrättsliga regler.109 

Här anfördes också att försäkringsgivaren särskilt torde ansvara civilrättsligt för vilseledande 

information.110 

 Med undantag för möjligheten att häva avtalet på grund av informationsbrist (8:5 p. 1) 

är sanktionsmöjligheterna i FAL alltså rent marknadsrättsliga. Det senare medför i huvudsak 

att försäkringsgivaren kan åläggas att lämna föreskriven information (8:2-3).  

 

4.1.1	 FAL	8:5	p.1	

Bestämmelsen, som är dispositiv, anger att försäkringstagaren äger rätt till förtida uppsägning 

om försäkringsgivaren väsentligt åsidosatt sina skyldigheter enligt FAL. Väsentliga brott mot 

informationsplikten enligt 8:1 kan således berättiga till hävning av försäkringsavtalet.111 

 Väsentlighetsrekvisitet tar sikte på situationer där försäkringsgivaren exempelvis för-

summat att ge föreskriven information på en viktig punkt (jfr. 3.2.5). I en sådan situation kan 

försäkringsgivarens uppträdande sägas allvarligt ha avvikit från god försäkringsstandard. Ett 

sådant uppträdande är ägnat att allvarligt rubba försäkringstagarens förtroende för försäk-

ringsgivaren varför lagstiftaren har ansett möjlighet att säga upp avtalet i förtid bör finnas.112 
                                                
109 Nilsson, s. 48. 
110 Hellner, Information till försäkringstagare, s. 44. 
111 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 348. 
112 prop. 2003/04:150, s. 459 f. 
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 För försäkringstagaren torde denna möjlighet emellertid anses som en relativt vag civil-

rättslig sanktionsmöjlighet. Om inte annat avtalats kommer den erlagda premien anpassas för 

vad en motsvarande försäkring skulle ha kostat för den tid försäkringen varit gällande (5:6 

jämte 8:17 2 st). Detta beräknas enligt s.k. korttidstaxa om sådan finns, annars enligt en 

skönsmässig bedömning.113  

 Försäkringstagaren kan sålunda knappast sägas bli ekonomiskt kompenserad genom 

denna sanktionsmöjlighet. Det är en klen tröst att ha rätt till förtida uppsägning vid en skade-

händelse.  

 

4.2	 Införlivande	av	standardiserade	villkor	
Som tidigare behandlats (2.2) sker vid tillkomsten av försäkringsavtal sällan några avtalsför-

handlingar i nämnvärd omfattning. Eftersom försäkringsavtal typiskt sett ingås i med försäk-

ringstagare i stor skala utgör försäkringsavtalen typiska massavtal.114 Försäkringsavtalen är 

därför till stora delar standardiserade och anses utgöra typiska standardavtal.115  

 Utgångspunkten i svensk rätt är alltjämt att samma avtalsrättsliga regler ska tillämpas 

för individuellt förhandlade avtal som vid standardavtal. Det har emellertid utvecklats rätts-

principer som är specifika för standardavtal. Detta är en följd av de specifika problem stan-

dardavtalen tenderar att ge upphov till. Det mest initiala är hur uppställda standardvillkor 

införlivas med det enskilda avtalet. Vidare ger standardavtalen upphov till särskilda tolknings-

frågor jämfört med individuellt avtalade villkor. Ett av huvudproblemen inom standardavtals-

rätten är stävjandet av oskäliga ensidiga standardvillkor som gynnar den starkare avtalsparten. 

Detta är främst ett konsumenträttsligt beaktande, men har i viss utsträckning även uppmärk-

sammats för småföretagens del. Kring det senare anförs det att i vissa fall är tänkbart att till-

lämpa rättsprinciper inom konsumenträtten analogvis eller i vart fall att låta sådana övervä-

ganden påverka bedömningen.116 På grund av bristande jämvikten som generellt föreligger 

mellan parterna i försäkringsavtalet, även vid företagsförsäkring (2.5), torde detta ha särskilt 

aktualitet vid införlivande av standardiserade villkor i försäkringsavtalet. 

 Det har inte varit ovanligt att försäkringsbrev innehåller en uppmaning till försäkrings-

tagaren att läsa igenom brevet och reklamera mot vad som kan vara oriktigt samt att villkoren 

                                                
113 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 304. 
114 Hellner, Försäkringsrätt, s. 8. 
115 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 50. 
116 Bernitz, s. 28. 
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annars blir gällande i enlighet med vad som framgår. Det är emellertid tvivelaktigt om en så-

dan uppmaning ger försäkringsgivaren en starkare ställning än han annars skulle ha haft.117 

 

4.2.1	 Införlivande	av	standardavtal	

Huvudregeln är att standardavtal måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för 

att bli en del av avtalet. I regel räcker det med en enkel hänvisning till standardvillkoren. Ofta 

är standardvillkoren återgivna tillsammans med de individuellt avtalade villkoren. Om så inte 

är fallet krävs att de hänvisade standardvillkoren tillgängliga på sätt att motparten får tillfälle 

att utan svårighet ta del av dem före avtalsingåendet.118  

 Det är vanligt att parterna inte tar del genom att läsa eller tillse att de förstår innebörden 

av den standardiserade avtalstexten.119 Liksom inom försäkringsavtalsrätten anses det orealist-

iskt att uppställa krav på att motparten faktiskt tagit del av villkoren. Det anses välkänt att 

såväl konsumenter som många företagare inte ägnar nämnvärd uppmärksamhet åt allmänna 

avtalsvillkor. Det väsentliga är emellertid som sagt att motparten beretts möjlighet att utan 

svårighet ta del av standardvillkoren före avtalsslutet.120 Av huvudregeln krävs alltså inte att 

några särskilda villkor i standardavtalet särskilt måste framhållas. Strängare krav uppställs 

emellertid när standardvillkoren innehåller betungande eller överraskande standardvillkor. 

  

4.2.2	 Betungande	eller	överraskande	standardvillkor	

För att standardvillkor som är betungande eller överraskande ska bli en del av avtalet räcker 

det emellertid inte med en enkel referens, det krävs att de särskilt har framhållits. Det har varit 

omdebatterat huruvida detta gäller även för särskilt etablerade standardavtal. Det tycks nu-

mera råda samstämmighet om att det krävs någon form av referens eller partsbruk oavsett 

standardavtalens status. Något krav på att motparten faktiskt läst och tagit del av villkoret 

ställs emellertid inte här heller, det väsentliga är att sådana villkor särskilt har framhållits.121 

Den här uppfattningen utgör således en viktig skillnad mot FAL 8:1 som stipulerar att inform-

                                                
117 Hellner, Försäkringsrätt, s. 129. 
118 Bernitz, s. 62 f. 
119 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 152. 
120 Bernitz, s. 65. 
121 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 156. 
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ation ska lämnas i den mån försäkringstagaren kan anses vara i behov av informationen 

(3.2.1). 

 Rättsföljden av underlåtenhet att särskilt framhålla sådana här avtalsvillkor blir att något 

avtal inte kommit till stånd, eller att sådana villkor inte anses ingå i avtalet.122 Det är således 

en rättsföljd som i stort motsvarar den i civilrättsliga sanktionen vid konsumentförsäkring, 

FAL 2:8. 

 Huruvida och i vilken utsträckning underlåtenhet att framhålla sådana här villkor kan få 

ovan rättsföljd är beroende på avtalstypen och typen av motpart.123 Det ska också framhållas 

att andra civilrättsliga sanktioner inte är uteslutet för det fall domstol finner att ett betungande 

eller överraskande villkor ändå blivit en del av avtalet.124 Ett villkor som blir införlivat säger 

alltså egentligen ingenting om t.ex. dess skälighet. 

 

4.2.2.1	 Betungande	villkor	

Betungande villkor karakteriseras primärt av sådana klausuler i ensidigt upprättade standard-

avtal som försätter motparten i väsentligt ogynnsammare läge än dispositiv rätt medger. I 

praktiken handlar det vanligen om friskrivning från skadeståndsansvar eller andra friskriv-

ningar från vad annars gäller enligt dispositiv rätt, t.ex. ansvar för fel och dröjsmål.125  

 I försäkringsavtalet skulle det exempelvis kunna handla om väsentliga avvikelser från 

vad som annars stadgas i de dispositiva reglerna gällande kontantklausul (FAL 8:4 2 st.), för-

säkringstagarens rätt att säga upp försäkringsavtalet i förtid (8:5) eller oproportionella konse-

kvenser av underförsäkring (8:18 2 st.). Försäkringsvillkor som t.ex. innebär att försäkrings-

skyddet träder ikraft först långt senare än dagen efter premiens betalande, vilket gäller enligt 

den dispositiva regeln i 8:4 2 st. torde dels vara överraskande men i många fall framförallt 

betungande enär försäkringstagaren i sådana fall, trots betalning, tvingas stå en viss tid utan 

försäkringsskydd. Betungande villkor kan i övrigt i utgöras av villkor som innebär oskäliga 

självrisker eller ovanligt långtgående och komplicerade säkerhetsföreskrifter. Exempelvis att 

säkerhetsföreskrifterna föreskriver att ett personalrum förses med ett lås av omotiverat hög 

och kostsam säkerhetsklass.  

 

                                                
122 Bernitz, s. 68. 
123 a.st. 
124 a.a., s. 73. 
125 a.a., s. 69 f. 
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4.2.2.2	 Överraskande	villkor	

Med överraskande villkor förstås sådana klausuler i standardvillkor som antingen är ovanliga 

eller på annat sätt framstår som överraskande för den aktuella avtalstypen. Det kan röra sig 

om tilläggsförpliktelser, t.ex. villkor som kräver att försäkringstagaren under försäkringstiden 

ska låta alla nya risker försäkras hos samma försäkringsgivare. En annan typ av oväntade vill-

kor är sådana som har undangömts i avtalet, exempelvis i särskilt finstilt text eller undan-

skymd placering på företags hemsida.126  

 I ett försäkringsavtal skulle överraskande villkor framförallt kunna utgöras av osedvan-

liga ansvarsbegränsningar för den aktuella försäkringstypen. Exempelvis att brandskyddet i en 

fastighetsförsäkring inte gäller i samband med att en länsstyrelse utfärdar eldningsförbud i 

regionen med anledning av att det råder torka.  

 Argumentationen mot att överraskande villkor blir en del av avtalet är flera. Dels är den 

avtalsrättsliga utgångspunkten att villkor som avtalsparten inte känt till eller endast med svå-

righet kunnat ta del av inte uttrycker en gemensam partsvilja. Dessutom motiverar den avtals-

rättsliga lojalitetsplikten gentemot motparten att man inte begagnar sig av vilseledande rubri-

ker och formuleringar i villkoren. Det sagda medför att den här typen av villkor inte anses 

behöva vara speciellt betungande för att ända uppställa stränga krav på deras införlivande 

med ett avtal.127   

   

4.2.3	 Bedömningen	i	praxis	

I praktiken sker en sammanvägd bedömning om i vilken grad det omtvistade villkoret är be-

tungande respektive överraskande. I NJA 1978 s. 432 prövades det t.ex. huruvida en det var 

tillräckligt att allmänna villkor hänvisades till genom reklambroschyr. I detta fall finner HD 

att det var fullt tillräckligt enär villkoret i sig inte på något sätt var överraskande och i övrigt 

framstod som sakligt motiverad varför den inte heller kunde anses som betungande. 

 NJA 1980 s. 46 rör huruvida en skiljedomsklausul i standardavtal ska anses införlivat i 

avtalet. Varken skiljedomsklausulen eller standardavtalet hade berörts i de förhandlingar som 

föregått avtalet. Standardavtalet hänvisades till först vid beställningsbrevet, dock utan att nå-

got exemplar av detta tillställdes motparten. HD finner emellertid att den aktuella skilje-

domsklausulen var i branschen vanligt förekommande och kunde inte anses överraskande. 

                                                
126 a.a., s. 71.  
127 a.a., s. 71 f. 
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Klausulen kunde knappast heller anses särskilt betungande för motparten. Den omständighet-

en att motparten inte tillställts ett exemplar i fallet ansågs inte heller besvärande enär det 

framgick vilka bestämmelser som avsågs. Dessa kunde utan svårighet erhållas genom enkel 

telefonförfrågan hos andra parten eller den egna branschorganisationen. 

 NJA 2000 s. 462 behandlar frågan huruvida en referens från en flygbiljett till standard-

villkor, avseende preskriptionsfrist om två år, kan anses tillräckligt för att ha blivit införlivat. 

Villkoret ansågs inte överraskande varför HD finner att referensen är tillräcklig enligt vad 

som annars gäller för standardvillkor. 

 ARN 2006-3407 är slutligen ett exempel på när utebliven information direkt haft avgö-

rande betydelse för att försäkringsvillkor kommit att betraktas som både en överraskande och 

betungande begränsning av försäkringsgivarens ansvar. Målet rör försäkringstagare som inför 

en utomlandsvistelse på 55 dagar tecknat en kompletterande försäkringen som skulle träda i 

kraft efter 45 dagar. Försäkringstagarens förefintliga försäkring täckte de första 45 dagarna. 

På resmålet insjuknade försäkringstagaren efter ett par dagar i bronkit och förblev sjuk under 

resten av resan. Försäkringsgivaren till den kompletterande försäkringen vägrade emellertid 

ersättning med hänvisning till att försäkringstagaren blivit sjuk innan försäkringen trädde i 

kraft efter 45 dagar på resmålet. ARN finner emellertid att försäkringsgivaren borde ha sett 

till att innebörden av begränsningen framhölls tydligt för försäkringstagaren. Enligt nämndens 

bedömning kan därför försäkringstagaren inte anses ha fått tillräcklig information i det hänse-

endet, varför villkoret åsidosätts enligt allmänna avtalsrättsliga principer och ersättning ska 

utgå som om klausulen inte fanns. 

 

4.2.4	 Slutsats:	Införlivande	som	en	sanktionsmöjlighet	

Att pröva huruvida de standardiserade villkoren införlivats i försäkringsavtalet är en omstän-

dighet som lämpligen bör prövas i första hand. Detta främst eftersom rättsföljden är väldigt 

klar; det omtvistade villkoret anses i sådana fall inte utgöra en del avtalet och får inte tilläm-

pas av försäkringsgivaren. Rättsföljden liknar i detta avseende FAL 2:8. 

 En annan viktigt skillnad gentemot FAL 8:1 utgör det faktum att betungande eller över-

raskande standardvillkor alltid måste framhållas för att bli en del av avtalet. Som framgått är 

informationsplikten vid företagsförsäkring enligt FAL inte absolut i den bemärkelsen att in-

formation inte behöver lämnas för det fall försäkringstagaren kan antas sakna behov av in-

formationen (3.2.1).   



 35 

 Den typ av information som denna civilrättsliga sanktion tar sikte på motsvarar emeller-

tid i princip endast sådana som avses i FAL 2:4 p. 1 (3.2.5.1) och eventuellt p. 4 (3.2.5.4). Det 

är sådana villkor som tenderar att utgöra betungande eller överraskande undantag. Kravet för 

informationspliktens uppfyllande i detta hänseende får också sägas likna kravet på införli-

vande av dessa villkor, de måste särskilt framhållas senast i samband med avtalsingåendet. 

 Kraven för att villkoret ska uppnå status på betungande eller överraskande får dock sä-

gas vara högre ställt än vad som gäller en oväntad och väsentlig begränsning enligt FAL 2:4 

p. 1 och p. 4. Visserligen finns många likheter, båda tar onekligen hänsyn till villkorets före-

komst i branschen i övrigt. Den enskildes förväntningar i det enskilda fallet tillmäts mindre 

betydelse. Ett inarbetat försäkringsvillkor torde alltså sällan anses som överraskande enligt 

någon av reglerna. Emellertid tyder praxis på att ett villkor som visserligen framstår som en 

oväntad och väsentlig begränsning enligt FAL vid en tillämpning av införlivande av standard-

villkor kan godtas för det fallet villkoret kan anses sakligt motiverad (jfr. NJA 1978 s. 432 

under 4.2.3). Något sådant synsätt framträder inte riktigt vad gäller FAL 2:4 p. 1 och p. 4. 

 Det behandlade ARN-fallet under 4.2.3 avser visserligen konsumentförhållande och är 

ett nämndavgörande som inte kan sägas ha samma dignitet som ett HD-avgörande. Utgången 

pekar i vart fall på att bedömningen i dessa hänseenden kan komma att göras i förhållande till 

den enskildas förväntningar med anledning av t.ex. de förväntningar som skapats på grund av 

försäkringsgivarens agerande, t.ex. genom marknadsföringen. I det fallet angav marknadsfö-

ringen att det skulle det komplettera ett befintligt grundskydd, varför försäkringstagaren för-

väntning om att grundskyddet därmed utökades kunde anses berättigat.  

 De andra informationskraven enligt FAL 2 kap. t.ex. gällande kontantklausuler (3.2.5.2) 

eller försummelse att anmäla riskökning och följderna därav (3.2.5.2) torde dock sällan kvali-

ficeras som betungande eller överraskande villkor på den grunden att sådana villkor sällan 

kan ses som överraskande inslag i försäkringsavtalet (jfr. NJA 1980 s. 46 under 4.2.3).  

 Något stöd för att någon särskild hänsyn skulle tas till försäkringsavtalets särart fram-

träder sålunda inte kring principen om införlivande av betungande eller överraskande stan-

dardvillkor.  
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4.3	 Villkorstolkning	
Ponerat att det omtvistade villkoret blivit en del av avtalet, det vill säga att en prövning om 

införlivande (4.3) inte sätter försäkringstagaren i bättre dager, är villkorstolkning en alternativ 

möjlighet att pröva. 

 En framhållen åsikt är att oklarhetsregeln lämpar sig särskilt väl som verktyg för att 

komma till rätta med villkor som är tillkomna med anledning av bristande information (se 

4.3.3).128 Villkorstolkning består emellertid av fler faktorer än oklarhetsregeln, som i praxis 

visat sig vara underordnad de övriga faktorerna.129   

 I det följande sker således en genomgång för i vilken mån de faktorer som visat sig till-

lämpliga vid tolkning av försäkringsvillkor kan få betydelse för situationen att försäkringsgi-

varen underlåtit att lämna tillfredställande information i samband med tecknandet av försäk-

ringsavtalet. 

 

4.3.1	 Subjektiv	tolkning	

Generellt sett tolkas avtalsvillkor primärt på subjektiv väg i den meningen att parternas vilja 

eller uppfattning kommer i första rummet för vad som ska anses utgöra avtalsinnehåll. Sub-

jektiv tolkning kommer till uttryck på två sätt, dels genom den gemensamma partsviljan och 

dels genom dolusregeln. 

 Om den gemensamma partsviljan kan påvisas utgör den en primär tolkningsfaktor, oav-

sett vad övriga tolkningsfaktorer som t.ex. ordalydelsen ger vid handen. Det är däremot inte 

helt ovanligt att parterna i något hänseende missförstår varandra. Dolusregelns tjänar här till 

syfte att undvika att en part medvetet drar nytta av att motparten misstar sig på någon punkt. 

Parten måste i sådana fall uppmärksamma motparten om missuppfattningen, i annat fall blir 

avtalet gällande i enlighet med motpartens uppfattning. Någon anledning att rangordna dessa 

faktorer sinsemellan föreligger inte eftersom de inte kan föreligga samtidigt; dolusregeln krä-

ver att parternas vilja gått isär.130 Det ska framhållas här att om försäkringsgivaren handlat 

vårdslöst vid den senare situationen kan samma rättsföljd nås enligt AvtL 6 § 2 st.131 

                                                
128 Hellner, Försäkringsrätt, s. 76. 
129 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 115. 
130 a.a., s. 18 ff; 76 ff. 
131 Hellner, Försäkringsrätt, s. 115, 126 ff. 
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 Eftersom försäkringsavtal i regel utgörs av standardiserade avtal, ensidigt utarbetade av 

försäkringsgivaren, är det regelmässigt svårt att tillämpa subjektiva faktorer vid tolkning av 

försäkringsvillkor, varför subjektiv tolkning generellt får mindre betydelse vid tolkning av 

försäkringsvillkor.132 

 Undantag från det senaste utgörs emellertid av NJA 1933 s. 163. Fallet rör en meddelad 

garantiförsäkring där tvist uppstått kring dess omfattning. Inför försäkringens tecknande har 

försäkringstagaren besvarat ett av försäkringsgivaren tillhandahållet frågeformulär kring för-

säkringsbehovet. Försäkringsgivaren meddelade därefter försäkringen. Försäkringstagaren 

drabbas sedermera av en skada som visar sig inte omfattas av försäkringen. Försäkringstaga-

ren hade emellertid enligt frågeformuläret önskat att sådan skada skulle omfattas av försäk-

ringen. HD låter försäkringsavtalet, trots dess ordalydelse, omfatta även den aktuella skadan 

enär försäkringsgivaren, med hänsyn till frågeformuläret, måste anses ha åtagit sig ansvar 

enligt frågeformuläret. 

 Av domskälen kan inte utläsas huruvida HD lägger den gemensamma partsviljan eller 

dolusregeln till grund för sitt avgörande. Båda tolkningarna är möjliga. Dels ger HD ansök-

ningshandlingen företräde framför försäkringsavtalet, vilket talar för att HD utgår ifrån den 

gemensamma partsviljan. Men för detta krävs att HD uppfattat att parterna avsett låta hand-

lingen utgöra grund för avtalet. Det alternativa synsättet är att HD menar att försäkringsgiva-

ren förstått att försäkringstagaren hade en avvikande uppfattning om vad försäkringsavtalet 

faktiskt kom att innefatta och drog nytta av detta, och att HD därför tillämpar dolusregeln.133 

 

4.3.2	 Objektiv	tolkning	

Eftersom försäkringsavtalet vanligen utgörs av standardiserade villkor, vilka inte varit före-

mål för avtalsförhandling, leder det dock sällan någonvart att söka tolka avtalet på subjektiv 

väg. Följaktligen utgör objektiv tolkning brukligen ett passande instrument för tolkning av 

försäkringsvillkor. De olika faktorerna som beaktas vid en objektiv tolkning kan delas upp i 

internt som externt orienterade faktorer. 

 

                                                
132 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 68 ff; 124. 
133 a.a., 70 f; 74 f. 
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4.3.2.1	 Internt	orienterade	faktorer	

Den objektiva tolkningen utgår vanligtvis från internt orienterade tolkningsfaktorer, vilket tar 

sikte på omständigheter som kan utläsas av själva avtalet. Här tar tolkningen således sikte på 

det omtvistade försäkringsvillkorets ordalydelse och i övrigt avtalets systematik och övriga 

innehåll. 

 Försäkringsvillkorets ordalydelse utgör i regel utgångspunkt för tolkningen och innebär 

att villkoret tolkas enlighet med dess betydelse i allmänt språkbruk.134 I detta led tas alltså 

ingen hänsyn till dess skälighet eller huruvida det kan anses överraskande, varför betydelsen 

av villkorets införlivande i avtalet föregåtts av bristande information helt kan sägas sakna 

betydelse här. 

 En annan intern faktor att beakta här är dock även avtalets systematik och övriga inne-

håll. Ett försäkringsvillkor kan alltså inte tolkas isolerat utan måste tolkas i ljuset av avtalet 

som helhet.135 Genom detta led kan således ett villkor som framstår som klart och tydligt i 

dess ordalydelse med hänsyn till avtalets övriga innehåll framstå som avvikande i någon me-

ning, t.ex. överraskande eller oklart. Bristande information torde kunna tillmätas betydelse i 

detta led om informationen hade kunnat vara klargörande för t.ex. innebörden av ett villkor 

som på ett avsevärt sett avviker från avtalet i övrigt.  

 Även ekvivalensprincipen (2.3) kan tillmätas betydelse här. Premien är baserad på att 

täcka en viss risk. Det talar för viss försiktighet att tillåta alltför extensiva tolkningar så att 

försäkringsgivaren måste ersätta skador som ligger helt utanför de kalkyler som ligger till 

grund för premiesättningen. Likaväl är att beakta det omvända, det vill säga att av samma skäl 

det inte vore orimligt att tolka bort ett undantag som inte påverkar kalkylerna nämnvärt.136 

  

4.3.2.2	 Externt	orienterade	faktorer	

Till den objektiva bedömningen hänförs också externt orienterade faktorer. I detta hänseende 

betraktas försäkringsvillkoret utifrån avtalets och avtalsbestämmelsen syfte, dispositiv rätt och 

branschpraxis samt skälighetsaspekter.137  

 Avtalets och avtalsbestämmelsen syfte tar sikte på villkorsskrivarens syfte med avtalet 

och dess villkor. För den aktuella frågeställningen alltså försäkringsgivarens intention med 

                                                
134 a.a., s. 21; 96 f. 
135 a.a., s. 98. 
136 a.a., s. 100 f. 
137 a.a., s. 123. 
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t.ex. den omtvistade begränsningen. Detta äger särskild betydelse för situationer som indirekt 

kan omfattas av en viss ordalydelse. För att denna faktor ska kunna tillmätas betydelse till 

fördel för försäkringsgivaren krävs att försäkringstagarens haft möjlighet att uppfatta intent-

ionen bakom villkoret.138 Här torde således information från försäkringsgivaren kunna tillmä-

tas betydelse för det fall villkorets syfte inte går, eller endast med svårighet kan utläsas av 

avtalet och tillfredställande information bort ha klargjort det bakomliggande syftet. I annat 

fall torde inte bristande information tillmätas något särskilt värde vid denna faktor. 

 NJA 1996 s. 727 utgör exempel på nyss nämnda omständighet. Av försäkringsavtalet 

framgick det att rättsskyddet inte gällde för tvist som har samband med äktenskapsskillnad 

eller andra frågor som kan följa av äktenskapsskillnad, t.ex. vårdnad, underhåll, bodelning 

och äganderätt. I målet gällde frågan huruvida rättsskyddsförsäkringen skulle täcka en tvist 

mellan f.d. makar gällande krav på ett belopp som ena maken hade för inlösen av ett lån ma-

karna gemensamt upptagit under äktenskapet. Detta menar HD ”har ett tydligt samband med 

upplösningen av de rättsliga relationerna mellan makarna i samband med äktenskapsskillna-

den och är nära besläktad med frågor som normalt uppkommer i samband med bodelning eller 

som angår fastställandet av vem av makarna som är ägare till olika förmögenhetsobjekt.” HD 

tolkar därmed villkoret i enlighet med avtalsbestämmelsens syfte såsom det kan uppfattas 

enligt avtalet.  

 Dispositiv rätt och branschpraxis är vidare faktorer att beakta. Det medför dels att tolk-

ningen kan ske med hänsyn till dispositiv rätt men även i ljuset av försäkringsgivarens tidi-

gare agerande eller vad som i övrigt kan anses brukligt i branschen (jfr. 3.2.9.2). Denna faktor 

kräver således att villkor som avviker från de nyss nämnda omständigheterna måste vara väl-

digt klara till sin utformning.139 Om en undantagsklausul således objektivt och särskilt med 

hänsyn till branschpraxis kan ses som överraskande torde det alltså tala för en tolkning till 

förmån för försäkringstagaren.  

 Skälighetsaspekter är slutligen också en faktor att beakta här. Det övergripande lojali-

tetskravet (2.6) torde kunna tillmätas visst värde genom denna faktor. Särskild betydelse torde 

emellertid kunna tillmätas brott mot informationsplikten enligt FAL kring sådant som särskilt 

bort framhållas (FAL 2:4 och 2:6). Denna faktor är dock svår att på förhand ange säkra krite-

rier för vad som ska tillmätas särskilt värde eftersom den lämnar öppet för att ta alla typer av 

omständigheter i beaktande. Viss ledning kan dras av AvtL 36 § (4.4) om än kraven här inte 

                                                
138 a.a., s. 103 f. 
139 a.a., s. 107 ff. 
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torde kunna sägas vara lika långtgående. När man väger de olika tolkningsresultaten mot 

varandra kan här räcka med knapp övervikt av försäkringstagarens tolkning för att det ska 

vinna gehör.140 Dock ska påpekas, att skälighetsbedömningen här inte sker isolerat utan med 

hänsyn till övriga faktorer. Det är i huvudsak skälighet i en objektiv bemärkelse som tillmäts 

betydelse här.  

 Huvudregeln är att en klar ordalydelse ska respekteras varför skälighetsaspekten får en 

undanskymd roll141. Det fordras sålunda att det omtvistade villkoret åtminstone i någon mån 

är oklar för att skälighetsbedömningen ska leda till resultat som går emot dess ordalydelse. 

Brott mot informationsplikten som självständig grund torde således sällan ha betydelse för 

tolkningen av ett försäkringsvillkor som är klar till sin ordalydelse. 

   

4.3.3	 Oklarhetsregeln	

Som ovan framgått är en framhållen åsikt att oklarhetsregeln vore ett passande verktyg att 

komma till rätta med villkor som är tillkomna med anledning av bristande information. Detta 

motiveras av att försäkringstagarens intresse av försäkringsavtalet är att erhålla ett så starkt 

skydd som möjligt. Inskränkningar av skyddet kräver av den anledningen att de tydligt fram-

gått.142 

 Ett slags uttryck för denna regel formulerades inom försäkringsavtalsrätten redan innan 

informationsplikten överhuvudtaget var införd i FAL. Den säger att försäkringsgivaren svarar 

för att formulera klara och tydliga villkor för sådana typfall som försäkringsgivaren rimligen 

borde kunna förutse. Om försäkringsgivaren försummar detta ska inte villkoret kunna åbero-

pas mot försäkringstagaren.143 

 Denna beskrivning får oklarhetsregeln att framstå lättillämpad och rimlig, enär den 

medger att man av försäkringsgivaren inte kan kräva att försäkringsvillkoren utformas så att 

de för varje fall ger otvetydiga resultat utan endast för de fall som försäkringsgivaren bort 

förutse.144 I dessa fall vore rättsföljden också klar: villkoret får inte åberopas.  

 Emellertid ger praxis vid handen att oklarhetsregeln intar en underordnad roll. Det om-

tvistade villkoret ska framstå som otydligt också efter varje annan objektiv faktor ovan har 
                                                
140 a.a., s. 109 ff. 
141 a.a., s. 84. 
142 Hellner, Försäkringsrätt, s. 76. 
143 a.a., s. 71 f. 
144 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 115. 
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beaktats.145 För att oklarhetsregeln ska äga tillämpning när fråga är om eftersatt informations-

plikt krävs således att det aktuella villkoret framstår som oklart trots att ovan behandlade fak-

torer beaktats.  

 I FSN 2296 tolkades en begränsning som försäkringstagaren inte informerats om till 

nackdel för försäkringsgivaren. Prövningen avsåg huruvida en båtförsäkring skulle omfatta 

stöld av en kajak som var fäst på en båt. Stöldförsäkringen omfattade enligt villkoren ”person-

liga tillhörigheter som befinner sig ombord”. Nämnden finner att avtalets syfte (4.4.2.2) kan 

ha varit att undanta kajaker enär försäkringsgivaren haft tilläggsförsäkringar för detta ända-

mål. Undantaget kommer dock inte till uttryck i försäkringsvillkoren och har inte på annat sätt 

kommit till försäkringsgivarens kännedom, varför nämnden finner att kajaken ska omfattas av 

stöldförsäkringen.146 De övriga tolkningsfaktorerna berörs inte uttryckligen i referatet. Slut-

satsen man kan dra är emellertid att oklarhetsregeln tillämpades eftersom den objektiva tolk-

ningen inte gav vid handen huruvida kajaken skulle anses utgöra en personlig tillhörighet. 

  

4.3.4	 Slutsats:	Villkorstolkning	som	en	sanktionsmöjlighet	

Subjekt tolkning är sällan praktiskt tillämpbart på grund av att försäkringsavtalet typiskt sett 

utgörs av standardiserade villkor. Dock, om försäkringstagaren i samband med tecknandet 

gett uttryck för visst behov som försäkringsgivaren bort förstå och utan invändningar, det vill 

säga inte informerat om begränsning i strid med försäkringstagarens uppfattning, meddelat 

försäkring kan subjektiv tolkning vara ett medel att komma till rätt med detta.  

 Objektiv tolkning öppnar för fler möjligheter, men ger sällan själva omständigheten att 

brott mot informationsplikten skett en självständig betydelse för tolkningen. Exempelvis vid 

tolkning av avtalets och avtalsbestämmelsens syfte kan informationens utelämnande tillmätas 

betydelse för det fall tillfredställande information hade kunnat klargöra intentionen bakom en 

i något hänseende oklar villkor.  

 Det torde dock främst vara kring faktorn skälighetsaspekter som bristande information 

kan tas i beaktande. Denna faktor är som sagt öppen för alla relevanta förhållanden. Rent ge-

nerellt bör återigen lojalitetskravet (2.6) men också den bristande jämvikten (2.5) kunna till-

mätas betydelse. Framförallt om det rör sig om en småföretagare bör man kunna utgå ifrån att 

denne i regel som avtalspart inte är starkare än en konsument varför informationsplikten kan 

                                                
145 a.a., s. 115. 
146 Bull, s. 118. 
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tjäna ett betydelsefullt syfte. Dessutom kan omständigheterna i det enskilda fallet vara av stor 

betydelse här, t.ex. konsekvenserna av att försäkringstagaren inte erhåller försäkringsersätt-

ning för den inträffade skadan. 

 Utgångspunkten är dock att avtalets ordalydelse ska respekteras. Det krävs således av de 

övriga objektiva faktorerna att rätt klara avvikelser uppenbaras för att det ska tolkningen ska 

gå emot ordalydelsen. Det lär således knappast räcka med att försäkringstagaren argumenterar 

för att ett undantag ska åsidosättas enbart med åberopande av den bristande jämvikten eller att 

information underlåtits i visst hänseende.  

  I sista hand, förutsatt att ovan faktorer inte resulterar i en lösning och villkoret fortfa-

rande framstår som oklart, kan oklarhetsregeln prövas. Här lutar det åt att man kan låta pröva 

hur informationens vara eller inte vara påverkat avtalsinnehållet. Om det här står och väger 

talar det emellertid för att ett villkor som kan utläsas på flera sätt tolkas till nackdel för försäk-

ringsgivaren, särskilt om avser en situation som försäkringsgivaren borde ha kunnat förutse. 

 Således kan man dra slutsatsen är att villkorstolkning är en möjlig väg att komma till-

rätta med villkor som tillkommit med anledning av bristande information. Någon särskild 

hänsyn till försäkringsavtalets särart tas inte mer än att det kan visst kan åberopas som en skä-

lighetsaspekt. Generellt torde krävas något mer än det eller att bara att brott mot informat-

ionsplikten är för handen. Det krävs sålunda att begränsningen framgår på ett inte otvetydigt 

sätt.  
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4.4	 Jämkning	med	stöd	av	AvtL	36	§	
AvtL 36 § infördes 1976 och ersatte en rad liknande bestämmelser i olika lagar, bl.a. GFAL 

34 § som tidigare behandlats (3.1.2.2). Syftet med att införa bestämmelsen i AvtL var att ge 

domstolarna en generell möjlighet att ingripa i avtalsförhållanden vars resultat kunde framstå 

som oskäligt. Gemensamt för de tidigare jämkningsreglerna, bl.a. GFAL 34 §, var att de till-

lämpades väldigt restriktivt av domstolarna, bl.a. 34 § förutsatte att villkoret var uppenbart 

obilligt. Med AvtL 36 § var lagstiftarens ambition att en attitydförändring skulle ske hos 

domstolarna och de inte skulle visa samma restriktivitet med att tillämpa generalklausulen. 

Till detta ska också beaktas att avskaffandet av skälighetsprincipen (3.1.4) motiverades av att 

36 § skulle fylla dess roll i detta hänseende. En rimlig konsekvens torde således att i domsto-

larna hädanefter inte bör vara lika restriktiva än tidigare med att tillämpa generalklausulen vid 

försäkringsavtal.147  

 HD anför också i NJA 1980 s. 46 (4.2.3) - trots att skäl att tillämpa 36 § inte anses före-

ligga i fallet - att införandet av generalklausulen förändrat rättsläget på så sätt att det numera 

är mindre viktigt än tidigare att uppställa stränga krav för att standardavtal ska bli del av avtal. 

Ett villkor som tekniskt sett omfattas av avtalet kan ändå åsidosättas, förutsatt att det bedöms 

som oskäligt.148  

 Det ska dock nämnas att det överlag varit jämförelsevist skralt med åberopanden av 36 

§ i avtalsförhållanden mellan näringsidkare. Möjligtvis beror denna omständighet på att viss 

försiktighet förekommit i att åberopa 36 § i förhållanden mellan framförallt jämnstarka parter. 

Numera tenderar parter emellertid i större utsträckning ha förståelse för hur man kan visa 

oskälighet och argumentera för jämkning av sådana villkor även mellan jämnstarka parter.149  

 Generalklausulen är i första hand klausulinriktad. Den syftar alltså främst till att korri-

gera oskäliga villkor. Detta kan emellertid ske i ljuset av avtalet som helhet. En oskälig klau-

sul kan alltså vägas upp av ett eller flera andra villkor som är klart mer fördelaktiga, t.ex. en 

kraftigt reducerad premie.150 Detta medför att den primära rättsföljden av 36 § är jämkning 

eller åsidosättande av det oskäliga villkoret. Beroende på avtalets utformning kan dock hela 

avtalet komma att åsidosättas. 

                                                
147 Bengtsson, Försäkringsavtalet och 36 § AvtL, s. 160. 
148 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 309 f. 
149 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 137. 
150 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 311. 
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 Med hjälp av 36 § finns det alltså en civilrättslig möjlighet att uppnå en effekt liknande 

den i FAL 2:8, det vill säga att ett försäkringsvillkor mildras eller inte kan göras gällande alls 

av försäkringsgivaren. Förutsättningar för detta och i vilken omfattning sådan rättsföljd kan 

bli aktuell redogörs för i det följande. Det ska framhållas att följande aspekter inte på något 

sätt är alternativa utan snarare ger uttryck för olika delar som kan beaktas vid en sammanvägd 

bedömning.  

 

4.4.1	 Jämkning	på	grund	av	oskäligt	avtalsinnehåll	

Skälighetsbedömningen utifrån avtalets innehåll tar sikte på hur väl avtalet är balanserat, t.ex. 

mellan premie och försäkringens omfattning vilket kan sägas knyta an till ekvivalensprincipen 

(2.3). Jämkning kan i detta fall bli aktuellt om det råder ett missförhållande mellan parternas 

förmåner, typiskt sett försäkringsskyddet och premien. Om det visas att försäkringstagaren 

betalat för hög premie i relation till försäkringsskyddet sådan den ser ut utan den aktuella ris-

ken, kan det vara ett skäl att jämka eller åsidosätta en klausul. Det kräver dock att obalansen 

är uppenbar.151  

 Svårigheten här är att bevisa missförhållandet mellan premie och försäkringens omfatt-

ning. Premiesättningen påverkas av en rad faktorer utöver skaderiskens omfattning, såsom 

administration, konkurrenshänsyn och så vidare (jfr. 2.3). Även om bevisbördan skulle läggas 

på försäkringsgivaren krävs ett mycket starkt missförhållande för att denne inte klara av att 

göra sannolikt att premien är rimlig utifrån en affärsmässig bedömning.152 

 Oskälighetsbedömningen kan här också ta sikte på huruvida och i vilken grad det om-

tvistade villkoret avviker från normer härledda ur såväl tvingande som dispositiva lagregler. 

För det senare är det främst aktuellt om avtalet medför alltför långtgående avvikelser från 

dispositiva regler som behandlats under avtalstolkning (4.3.2.2). Den bakomliggande tanken 

är att de värderingar som ligger till grund för sådana lagbestämmelser till utgör en rättspolitisk 

värdering och ska anses skyddsvärda.153  

 Som framgått i inledningen till detta avsnitt ska också beaktas att ett villkor som fram-

står som oskäligt kan vägas upp av andra fördelaktiga villkor i avtalet. Här ligger alltså en 

viktig skillnad mot informationspliktens innebörd enligt FAL 2:4 p. 1 (3.2.5.1). För informat-

                                                
151 Grönfors, AvtL 36 §, under p. 10. 
152 Bengtsson, Försäkringsavtalet och 36 § AvtL, s. 157; Grönfors, AvtL 36 §, under p. 15. 
153 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 313; Grönfors, AvtL 36 §, under p. 18. 
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ionspliktens uppfyllande krävs att den oväntade och väsentliga begränsningen särskilt har 

framhållits, oaktat huruvida den kompenseras genom utvidgat skydd på andra punkter. Det 

medför att brott mot informationsplikten på denna grund ganska snabbt, vid en skälighetsbe-

dömning, kan ursäktas om begränsningen gottgörs av t.ex. en kraftigt rabatterad premie.   

 Vid tillämpning av bestämmelsen på långvariga avtal är annars avtalsbalansen av sär-

skild vikt. Skälighetsbedömningen kan i synnerhet här ta hänsyn till antingen att part orsakat 

balansrubbningen eller haft möjlighet att mildra dess följder.154 Här torde således brott mot 

informationsplikten kunna tillmätas betydelse enär tillfredställande information måste ses som 

ett medel att mildra den bristande jämvikten i försäkringsavtalsförhållandet (jfr. 2.5 och 2.7).  

 Vid brott mot informationsplikten torde denna grund således lämpa sig särskilt om vill-

koret den underlåtna informationen avser medför väsentliga avvikelser från avtalet eller dis-

positiv rätt i övrigt – och på så sätt ger upphov till en uppenbar balans - och på denna grund 

bort framhållas. Detta skulle framförallt kunna bli aktuellt kring information som kräver sär-

skilt framhållande enligt FAL 2:4 och 2:6 som på olika sätt avser information med sådana 

tendenser (3.2.5 och 3.2.7). 

 

4.4.2	 Oskälighet	på	grund	av	omständigheter	vid	avtalets	ingående	

Brott mot informationsplikten torde framförallt kunna hänföras till omständigheterna vid av-

talets tillkomst. Rent allmänt beaktas här om ena parten fått avtal till stånd genom att nyttja 

överraskningstaktik eller på annat sätt uppträtt otillbörligt vid avtalsförhandlingarna. Hit an-

förs också att hänsyn bör kunna tas till att part haft bristande språkkunskaper, även om mot-

parten inte avsiktligen utnyttjat detta.155 Det senare talar för att betydelse torde kunna tillmä-

tas omständigheten att försäkringsgivaren begagnat sig av komplicerat språk samtidigt som 

försäkringstagaren varit oförstående (jfr. 2.4).156  

 Liksom vid jämkning på grund av oskäligt avtalsinnehåll (4.4.1) torde bristande inform-

ation från försäkringsgivaren i många avseenden också kunna tillmätas betydelse med tanke 

på den bristande jämvikt som allmänt råder mellan avtalsparterna i ett försäkringsförhållande 

(2.5).  

                                                
154 Grönfors, AvtL 36 §, under p. 15. 
155 a.a., under p. 11. 
156 jfr. Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 138. 
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 Här torde således bedömningen utgå från det faktum att försäkringsgivaren antingen 

presenterat försäkringen på ett sätt som får den framstå som mera fördelaktig än vad den i 

själva verket är eller alternativt underlåtit att uppfylla de ställda informationskraven gällande 

sådana villkor som särskilt bör framhållas (FAL 2:4), alltså sådant som försäkringstagaren 

annars inte rimligen kan räkna med.  

 Andra brister torde också kunna tillmätas betydelse vid en helhetsbedömning, t.ex. att 

den information som faktiskt lämnats inte kan sägas ha varit klar och tydlig (FAL 2:1 1 st. 3 

men.). Kärnan här kan sägas vara att försäkringsskyddet fått en annan omfattning än försäk-

ringstagaren räknat med eller rimligen kunnat förstå. 

 Exempel härpå utgörs av ARN 1993-4977. Försäkringsgivaren har underlåtit att infor-

mera om en begränsning i reseförsäkring. Försäkringstagaren har under resa blivit bestulen på 

handväska innehållandes bl.a. glasögon. I samband med tecknandet fick försäkringstagaren en 

tämligen omfattande broschyr med en förkortad version av försäkringsvillkoren. Reseförsäk-

ringen framstod genom informationen som bättre än andra alternativ. Av informationen fram-

gick dock inte ett undantag för glasögon, vilket istället framgick av de fullständiga villkoren. 

ARN bedömer att undantaget innebar en betydelsefull begränsning varför bristen på informat-

ion i detta avseende får till följd att undantaget, med tillämpning av AvtL 36 §, lämnas utan 

avseende.    

 

4.4.3	 Jämkning	med	hänsyn	till	omständigheterna	i	övrigt	

Generalklausulen öppnar också upp för att omständigheterna i övrigt kan beaktas. Följden av 

detta stadgande är att alla relevanta omständigheter som åberopas av försäkringstagaren kan 

komma i beaktande vid skälighetsbedömningen. Vad som är relevant i sammanhanget avgörs 

till syvende och sist av domaren.157 Lojalitetskravet (2.6) betraktas vidare som en omständig-

het av betydelse. Kravet får dessutom särskild betydelse vid varaktiga avtal.158  

 Härvid torde således brott mot informationsplikten, framförallt enligt FAL 8:1 men 

eventuellt också som en följd på lojalitetskravet (2.6.2 och 2.7), kunna tillmätas betydelse för 

det fall det försäkringstagaren gör gällande att han med tillfredsställande information antingen 

inte hade accepterat villkoret eller agerat annorlunda. Det ska dock framhållas att försäkrings-

                                                
157 a.a., s. 135. 
158 Grönfors, AvtL 36 §, under p. 15. 
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tagaren naturligtvis har eget ansvar att tillvarata sina intressen vid avtalsingåendet varför 

denna omständighet isolerat inte torde få särskilt stor betydelse.159 

 Brott mot informationsplikten torde i detta avseende alltså kunna få betydelse för de fall 

det ter sig som sannolikt att försäkringstagaren skulle ha agerat annorlunda med rätt informat-

ion, vilket kommer till uttryck i NJA 1989 s. 346 (se 4.4.3.1).  

 

4.4.3.1	 Förhindra	oacceptabla	konsekvenser	

Jämkningsmöjligheten kan användas för att komma ifrån helt oacceptabla konsekvenser, t.ex. 

den omständigheten att försäkringstagaren ekonomiskt drabbas mycket hårt av villkoret. Ett 

exempel härpå utgör NJA 1989 s. 346160. 

 Fallet rör företagsförsäkring vari en pälshandlare på rekommendation av försäkringsgi-

varen anlitat ett specifikt bevakningsbolag. Bolaget anförtroddes på så sätt egen uppsättning 

nycklar till lokalerna. Pälshandlaren utsattes sedermera för inbrott av en anställd på bevak-

ningsbolaget. Inbrottet förövades med hjälp av de nycklar som tillställts bolaget. Försäkrings-

givaren nekade ersättning med hänvisning till att försäkringsavtalet undantog inbrott medelst 

nycklar.  

 HD konstaterar att försäkringstagaren ”lagt ned en ovanligt långtgående omsorg på att 

förebygga stölder hos bolaget.” Med hänsyn till detta finner HD det för sannolikt att ”om han 

föreställt sig att en stöld av nu ifrågavarande slag inte skulle täckas av försäkringen, skulle ha 

avstått från att deponera nycklarna hos bevakningsföretaget eller att han på annat sätt skulle 

ha sörjt för skydd gentemot ett sådant tillvägagångssätt.” HD anger vidare att det visserligen 

inte kan läggas försäkringsgivaren till last som försummelse att denna risk inte klargjordes. 

Däremot anför HD att förhållandet måste få betydelse vid en skälighetsbedömning enligt 36 §. 

HD åsidosätter således undantaget. 

 Avgörandet kan på så sätt också anses ge uttryck för hur lojalitetsplikten (2.6) kan 

komma till uttryck i skälighetsbedömningen. Parterna hade stått i ett varaktigt och långvarigt 

avtalsförhållande samt att pälshandlaren på ett lojalt sätt hade agerat såsom försäkringsgiva-

ren önskade vad gäller valet av bevakningsbolag. För skälighetsbedömningen var det också av 

                                                
159 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 345. 
160 Det ska framhållas att HD i domskälen grundar jämkningen ”med hänsyn till senare inträffade omständighet-

er”, vilket i doktrin har ifrågasatts. Det framförs, vilket också kan utläsas av domen, att HD snarare jämkar med 

hänsyn till ”speciella omständigheter”. Kleineman, s. 108.   
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betydelse att pälshandlaren, trots alla åtgärder som hade vidtagits i förebyggande syfte, eko-

nomiskt drabbades mycket hårt av inbrottet.161  

 Med andra ord tillmäts vid skälighetsbedömningen vikt vid omständigheten att om vill-

korets fulla innebörd hade stått klart för försäkringstagaren denne hade agerat annorlunda. 

Med detta sagt bör försäkringsgivarens underlåtenhet att lämna tillfredställande information-

en, särskilt när det utgör ett brott mot informationsplikten, kunna tillmätas avsevärd vikt för 

det fall försäkringstagaren i övrigt vidtagit åtgärder för att förhindra den uppkomna eller likar-

tade situationer. 

 

4.4.3.2	 Bristande	jämvikt	i	avtalsförhållandet.	

Vad som talar emot jämkning vid företagsförsäkring är omständigheten att det rör avtal mel-

lan näringsidkare. Det primära syftet med generalklausulen är att skydda konsument och 

andra som intar en underlägsen ställning gentemot en näringsidkare (AvtL 36 § 2 st.). Gene-

ralklausulen är emellertid tillämplig för alla typer av avtal, oberoende av vilka parter avtals-

förhållandet består av. Oskälighet beror i sin tur vanligen på att ena parten är underlägsen i 

den meningen att denne saknar samma förhandlingsstyrka som motparten.162  

Generalklausulen är således, om än restriktivitet är påkallad, avsedd att också kunna tillämpas 

mellan jämnstarka parter. Det avgörande är i slutändan en helhetsbedömning av alla relevanta 

omständigheter.163 

 Här torde således försäkringsavtalets särart gällande den bristande jämvikten i avtals-

förhållandet (2.5) kunna tillmätas betydelse. Det som främst motiverar denna ståndpunkt är att 

försäkringsgivaren i regel är klart överlägset när det kommer till sakkännedom. Det är försäk-

ringsgivaren som har underlaget för premiesättningen och villkorens rimlighet och har i stort 

en helt annan erfarenhet av de komplikationer som ett avtal kan leda till. De flesta företags-

försäkringarna, oavsett företagets storlek, syftar till att gardera företaget mot ekonomiska för-

luster. Näringsidkaren hamnar således ofta i en slags beroendeställning gentemot försäkrings-

givaren.164 

 I praxis är det emellertid svårt att finna att denna omständighet försäkringsavtalsrättsligt 

vunnit några större framgångar. I NJA 1989 s. 346 (4.4.3.1) resonerar HD emellertid kring 

                                                
161 Munukka, Försäkringsbolags lojalitetskrav, s. 602 f. 
162 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 136. 
163 Adlercreutz, Allmän avtalsrätt I, s. 312; Grönfors, AvtL 36 §, under p. 15. 
164 Bengtsson, Försäkringsavtalet och 36 § AvtL, s. 156. 
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detta innan den slutliga lösningen lanseras (4.4.3.1). HD anför: ”Över huvud taget gäller att 

varken avtalets innehåll eller omständigheterna vid dess tillkomst - inte ens vid beaktande av 

den underlägsna ställning som Päls-bolaget intagit i förhållande till Hansa - i sig kan motivera 

en tillämpning av 36 § avtalslagen.” Detta ger således stöd för att HD tillmäter den bristande 

jämvikten betydelse i så måtto att man resonerar kring den. Uttalandet ger dock vid handen att 

den bristande jämvikten inte isolerat tillmäts någon större betydelse. 

 

4.4.3.3	 Gott	affärsskick	

Uppträdande vid avtalsingående eller avtalsvillkor som strider mot gott affärsskick utgör yt-

terligare omständighet som kan vara av betydelse vid brott mot informationsplikten. Denna 

aspekt tar mer direkt sikte på försäkringsgivarens affärsmässiga beteende. Ett särskilt klan-

dervärt beteende i detta avseende kan således vara tillräckligt för att anse ett villkor oskäligt. 

Detta kan ta sig uttryck på olika sätt. Dels kan det omfatta fallet att försäkringsgivaren be-

handlar en försäkringstagare sämre genom att avvika från egen praxis gällande tillämpningen 

av vissa avtalsvillkor (jfr ang. kulans under 3.1.1).  

 Det andra kan vara ett agerande som strider mot marknadsrättslig reglering.165 FRL 

ålägger som bekant försäkringsgivaren dels att iaktta genomlysningsprincipen (3.2.9.1) samt 

att bedriva verksamheten enligt god försäkringsstandard (3.2.9.2). Den senare principen är 

dock som framgått vag och utgör troligen isolerat inget starkt stöd för jämkning. Emellertid 

kan inte uteslutas att omständigheten att en försäkringsgivare tydligt avvikit från vad som får 

anses ”gängse” på försäkringsmarknaden och tydligt brustit i informationsplikten kan tillmä-

tas betydelse vid en helhetsbedömning.  

 Detta skulle framförallt kunna betydelse för det fall försäkringstagaren nått framgång i 

en marknadsrättslig talan enligt FAL 8:2-3. En bifall skulle därmed kunna läggas till grund 

som en omständighet för jämkning av försäkringsvillkoret enligt AvtL 36 §.166  

 

4.4.4	 Slutsats:	Jämkning	som	en	sanktionsmöjlighet	

Den kan konstateras att lagstiftarens ambition, att låta AvtL 36 § få större betydelse inom för-

säkringsavtalsrätten, inte ännu fått sådan genomslagskraft att det riktigt låter några generella 

riktlinjer dras upp för vad det skulle kunna innebära vid försäkringsgivarens brott mot in-
                                                
165 Adlercreutz, Allmän avtalsrätt I, s. 313. 
166 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 191. 



 50 

formationsplikten. Frågeställningen är sparsamt hanterad och informationsplikten enligt FAL 

fortfarande rätt färsk. Av praxis och doktrin framgår emellertid en del aspekter som öppnar 

upp för att försäkringsavtalets särart komma att få betydelse. 

 Betydelsen av att försäkringsgivaren underlåtit att lämna tillfredställande information är 

givetvis beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. AvtL 36 § är dock relativt öppen 

för att låta de flesta omständigheter tillmätas betydelse. Dessutom kan hänsyn tas till hur 

oskäligheten drabbar den enskilde försäkringstagaren på ett helt annat sätt än villkorstolkning 

tillåter. Det faktum att försäkringsgivaren underlåtit att informera om en viktig begränsning 

som vid en skadehändelse medför att försäkringstagaren på grund av begränsningen riskerar 

att lida en stor ekonomisk skada talar t.ex. för att jämkning kommer till stånd (jfr. 4.4.3.1). 

 Vad angår det erkänt komplicerade försäkringsspråket (2.4) öppnar generalklausulen 

upp för jämkning med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst. Här kan hänsyn tas 

för det fall försäkringstagaren varit helt oförstående till försäkringsavtalets språk och inne-

börd. För jämkning torde dock krävas att försäkringsgivaren underlåtit att lämna föreskriven 

information enligt t.ex. FAL 2:4 alternativt att informationen överlag inte kan sägas ha levt 

upp till tydlighetsrekvisitet enligt 2:1 (3.2.2). Emellertid torde det inte åligga försäkringsgiva-

ren att närmare informera om försäkringens grundläggande villkor (jfr. 2.6).  

 Det kan vidare också konstateras att den bristande jämvikten mellan parterna (2.5) till-

skrivs ett högt värde vid varaktiga avtal vilket får särskild betydelse för försäkringsavtalet. 

Eftersom informationsplikten är ett medel för att mildra den bristande jämvikten mellan par-

terna torde försäkringsvillkor kunna framstå som mindre skäligt på den grund att det tillkom-

mit i samband med bristande information om dess innebörd. Detta torde framförallt bli aktu-

ellt kring information av det slag som avses i FAL 2:4 och 2:6. 

 Vad angår avtalsbalansen tillmäts den en speciell betydelse enligt generalklausulen. Den 

medför att det omtvistade villkoret ska bedömas i ljuset av avtalet som helhet. Det innebär att 

brott mot informationsplikten gällande t.ex. en väsentliga begränsning i försäkringsavtalet 

(3.2.5.1) kan gottgöras av andra förmånliga villkor, såsom en rabatterad premie. Brott mot 

informationsplikten i dessa hänseenden kan således medföra att jämkningsmöjligheten uteblir. 

 

 	



 51 

4.5	 Skadestånd	
För den händelse att varken införlivande, avtalstolkning eller jämkning leder till ett justerat 

resultat för försäkringstagaren är skadestånd en möjlighet. 

 Skadeståndsrättsliga regler har historiskt saknats i svensk försäkringsavtalsrättlig lag-

stiftning. Inställningen har varit att skadeståndssanktioner i försäkringsförhållandet intar en 

obetydlig roll eftersom försäkringstagarens anspråk går ut på att få fixerad ersättning. För det 

fallet försäkringsgivaren skulle underlåta att uppfylla någon skyldighet så vore det endast i 

undantagsfall aktuellt med skadestånd, t.ex. om försäkringstagaren försenas i sin möjlighet att 

utnyttja den skadade egendomen på grund av att försäkringsbolaget dröjer med utbetalning av 

ersättning.167 Argumentationen vilar således på annat än oaktsamhet vid avtalsingåendet, t.ex. 

brott mot informationsplikten. En del av förklaringen kan också ligga i den benägenhet för-

säkringsgivarna traditionellt visat genom bruket av kulans. (3.1.1), det vill säga genom att 

självmant lätta på vissa begränsningar i samband med försäkringsfall. 

 Möjligheten till skadeståndsansvar diskuterades också under förarbetena till FAL, men 

avvisades under lagstiftningsarbetets gång.168 För skadeförsäkringens del motiverades detta 

främst med hänvisning till att det skulle bli svårt att slå fast vilken skada som försummelsen 

kan anses ha orsakat samt att en skadeståndssanktion skulle passa mindre väl i dessa kon-

traktsförhållanden.  

 Inställningen har sedermera kommit att ifrågasättas. Det anförs att eventuell skada i de 

flesta fall bör kunna konstateras med hjälp av differensmetoden. Däremot att följdfrågor som 

orsakssamband och vållandebedömningen kan medföra en del svårigheter. Vid konstaterad 

skada ska det t.ex. bestämmas vilka avsteg från informationsplikten som är att anse som oakt-

samma. Därutöver torde försäkringsgivaren göra gällande invändningar om medvållande, det 

vill säga att försäkringstagaren brustit i sitt ansvar för att informera sig om försäkringens om-

fattning och vid behov komplettera med ett mer omfattande skydd.169 

 

4.5.1	 Skadeståndslagen	

I svensk rätt tillämpas SkL på kontraktuellt skadestånd i den mån avtalet inte stipulerar hur  

skadeståndsanspråk ska hanteras (SkL 1:1). Den skada som typiskt sett torde vara fråga om på 

                                                
167 Hellner, Försäkringsrätt, s. 140. 
168 prop. 2003/04:150, s. 208; Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 212 f. 
169 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 212 f. 
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grund av underlåten informationsplikt utgörs i SkL:s mening av ren förmögenhetsskada (1:2). 

Generellt sett är skadeståndsansvar med anledning av ren förmögenhetsskada högt ställt; en-

ligt bestämmelsens ordalydelse inträder ansvaret vid brottslig handling (2:2). Det anses dock 

utgöra huvudregeln inom utomobligatoriskt skadestånd. I kontraktsförhållanden fordras emel-

lertid inte brottslig handling för ersättningsansvarets inträdande.170  

 

4.5.2	 Finns	det	en	skada?		

Skadestånd har ett reparativt syfte vilket medför att en förutsättning är konstaterad skada. 

Som ovan anförts bör skada kunna konstateras med hjälp av differensmetoden, vilken annars 

används för att avgöra skadans storlek. Metoden går ut på att man frågar sig hur skadelidan-

des ekonomiska situation skulle ha sett ut utan skada och jämför med hur situationen ser ut 

med anledning av skadan. Differensen utgör skadeståndets storlek.171  

 Vid försäkringsgivarens brott mot informationsplikten torde detta innebära man jämför 

den uppkomna situationen för försäkringstagaren att försäkringsgivaren underlåtit att lämna 

information med situationen att denne skulle ha fullgjort skyldigheten. Situationen med till-

fredställande situation torde således innebära att försäkringstagaren på något sätt agerar an-

norlunda, t.ex. tillser att ordna erforderligt skydd eller låta bli en handling som denne felaktigt 

trott täckas av försäkringen.  En differens mellan situationerna torde tyda på att försäkringsta-

garen lidit skada (se vidare 4.5.4).  

 Differensen lär naturligen också utgöra utgångspunkt för skadeståndets storlek. En vik-

tig aspekt här är att man alltså lär ta hänsyn till den försäkringsersättning – för det fall försäk-

ringstagaren gör gällande att detta skulle ha täckts med försäkring – som skulle ha utgått med 

anledning av fullgjord informationsplikt. Hänsyn kan alltså behöva tas till eventuella takbe-

lopp, självrisker osv. Om det råder osäkerhet kring detta kan domstolen enligt RB 35:5 upp-

skatta skadeståndets storlek till skäligt belopp.172 

 Detta synsätt stämmer också överens med den som framkommer i norsk doktrin. Där 

framhålls också att det inte spelar någon roll huruvida försäkringsgivaren faktiskt tillhanda-

håller en försäkring av den typ eller omfattning som försäkringstagaren uppfattat. Skulle det 

inte vara så jämför man med vad sådan försäkring hos annan försäkringsgivare skulle ha re-

                                                
170 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 66, 88 f. 
171 Hellner, Kontraktsrätt: 2 häftet, s. 229. 
172 a.a., s. 203; Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 213. 
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sulterat i för försäkringsersättning. Om det däremot visar sig att den uppfattade försäkringen 

inte är möjlig att anskaffa ens hos andra försäkringsgivare kan däremot försäkringstagaren 

inte anses ha lidit någon skada.173 Skadeståndstalan faller alltså i sådana fall på denna grund. 

 

4.5.3	 Finns	det	en	ansvarsgrund?	

Lagstiftaren betonar i motiven till FAL att försäkringsgivaren, enligt allmänna avtalsrättsliga 

principer om bl.a. vårdslöshet i samband med avtalsingående, redan bär ett visst civilrättsligt 

ansvar på grund av felaktig eller bristfällig information. Den civilrättsliga sanktionen för kon-

sumentförsäkring (FAL 2:8) instiftades uttryckligen i syfte att stärka skyddet för konsumen-

ter. Lagstiftaren uttalade en oro för att information annars skulle kunna bli sämre, genom att 

försäkringstagaren annars bara kunde förlita sig på principen om att införlivande av överras-

kande och betungande standardvillkor (4.2.2) eller jämkning enligt AvtL 36 § (4.4).174 

 Underlåtenhet att lämna information vid avtalsingående aktualiserar frågor nära besläk-

tade med principen om culpa in contrahendo, vilken vanligen tillämpas för de fall avtalspart 

förfar vårdslöst och avtal överhuvudtaget inte kommer till stånd. Principen kan emellertid 

tillämpas även för de fall avtal kommer till stånd, men på grund av avtalsparts vårdslöshet 

under avtalsförhandlingarna t.ex. får annat innehåll än avsett.175 

 

4.5.3.1	 Försäkringsgivarens	ansvarsgrund		

I kontraktsförhållanden och vid ren förmögenhetsskada aktualiseras den allmänna subsidiära 

regeln att det förutsätts vållande.176 Det anfördes också under KFL:s tid att försäkringsgiva-

rens skadeståndsrättsliga ansvar med anledning av bristfällig information fordrade vållande 

enligt den allmänna skadeståndsrätten. För det fall felaktig information hade lämnats skulle 

emellertid strikt ansvar gälla, vilket får anses oproblematiskt enär det får bedömas som ett 

slags sedvanligt garantiansvar för den information som faktiskt lämnats.177 

                                                
173 Bull, s. 116 f. 
174 prop. 2003/04:150, s. 153. 
175 Hellner, Kontraktsrätt: 2 häftet, s. 206 f., 227. 
176 a.a., s. 207. 
177 Radetzki, Försäkringsgivares informationsplikt, s. 19, 21 f. 
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 Vilken ansvarsgrund försäkringsgivaren är tänkt att svara för vid brott mot informat-

ionsplikten enligt FAL är dock inte helt klart. Lagstiftarens avsikt är svårtydd.178 Enligt en 

mening lär den ursprungliga tanken ha avsett skadeståndsskyldighet på grund av styrkt vål-

lande. Denna uppfattning motiveras med att motiven inte ger stöd för ett strängare ansvar som 

presumtionsansvar, det vill säga att försäkringsgivaren ska presumeras ha varit vållande om 

denne inte kan bevisa motsatsen.179 

 Den senare uppfattningen har dock ifrågasatts. Det anförs att presumtionsansvar borde 

kunna övervägas även i samband med försäkringsavtalet. Dels motiveras denna ståndpunkt 

med att det måste sakna betydelse att motiven inte uttryckligen behandlar detta och dels att 

presumtionsansvar på senare tid fått ett uppsving i svensk rätt.180 Den här ståndpunkten kan 

emellertid svårligen sägas ännu ha vunnit sådana framsteg att presumtionsansvar generellt 

skulle gälla vid brott mot informationsplikten.181  

 För försäkringsgivaren torde culpabedömningen emellertid få speciell betydelse när det 

kommer till förpliktelser såsom informationsplikten.182 Detta framförallt för de situationer 

informationsplikten får anses absolut (jfr 3.2.1). Mot detta kan dock ställas att FAL generellt 

inte ålägger försäkringsgivaren några krav på omsorg gentemot försäkringstagaren. Har in-

formationsplikten åsidosatts utan att försäkringsgivaren haft fog för underlåta att lämna in-

formationen lär dock eventuella ursäkter från försäkringsgivaren spela en underordnad roll för 

vållandebedömningen utifrån FAL:s synvinkel.  

 Skadeståndsansvar utan stöd av lag är dock i hög grad beroende på omständigheterna i 

det enskilda fallet; har försäkringsgivaren t.ex. med fog förutsatt att informationen inte varit 

behövlig för försäkringstagaren utgör informationsplikten ingen absolut förpliktelse. För detta 

påstående torde emellertid försäkringsgivaren ha bevisbördan. Vidare anförs att försäkrings-

givaren torde bli ansvarigt för direkta uttalanden om utvidgat skydd.183 Sådana utfästelser 

talar dock snarare för en avtalsrättslig utvidgning av försäkringsavtalet än skadeståndsansvar. 

                                                
178 jfr. SOU 1989:88, s. 161; prop. 2003/04:150, s. 208. 
179 Synpunkten motiveras också av att styrkt vållande gäller för motsvarande situation enligt en samtida lagstift-

ningsprodukt, lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 

212 ff. 
180 Dufwa, s. 496. 
181 jfr Hellner, Kontraktsrätt: 2 häftet, s. 209 ff. & 219.  
182 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 96. 
183 a.a., s. 101, 213 f. 
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 I de norska motiven uttalas att försäkringsgivaren ansvarar för bristfällig information i 

enlighet med vanliga skadeståndsrättsliga regler, alltså vållande. Av den anledningen har inte 

heller Norska FAL försetts med särskilda skadeståndsregler för underlåten information.184 

Vilka avsteg som krävs för att brott mot informationsplikten ska anses vårdslös framgår inte 

med tydlighet i varken de norska motiven eller norsk praxis. I motiven antyds dock att försäk-

ringsgivaren ansvarar för grov felinformation. Detta exemplifieras med att försäkringsgivaren 

blir ansvarigt för en uppfattning som försäkringstagaren rimligen kan ha fått på grundval av 

den information som faktiskt lämnats.185   

 Slutsatsen av detta är att ansvarsgrunden i hög grad naturligen torde vara beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet, men generellt förutsätta vårdslöshet från försäkringsgi-

varens sida. För det fallet att informationen från försäkringsgivaren har fått verkan som en 

garanti - det vill säga att försäkringsavtalet ska täcka en viss skada, men sedermera i villkoren 

inte visar sig inte göra det – torde snararast strikt ansvar gälla.186 Den situationen får anses 

okomplicerad enär försäkringsgivaren i det fallet uttryckligen invaggat försäkringstagaren i 

falsk trygghet. Däremot blir det mer komplicerat huruvida en försäkrings beteckning isolerat, 

det vill säga utan att den i övrigt marknadsfört på ett vilseledande sätt, ska anses utgöra ga-

ranti för att ha en viss omfattning (jfr. FAL 2:4 p. 1). 

 

4.3.3.2	 Försäkringstagarens	medvållandebedömning	

En allmän princip inom kontraktsrätten är att det åligger parterna i ett kontraktsförhållande att 

begränsa sin skada.187 Inställningen kan också sägas komma till uttryck i samband med för-

säkringsgivares brott mot informationsplikten. Det anförs att försäkringstagaren, vid företags-

försäkring, i stor utsträckning får tillvarata sina intressen vid avtalsingåendet. Det senare mo-

tiveras med att det skulle stämma bäst överens med motiven till FAL.188  

 Det anförda ställer höga krav på försäkringstagaren. Underlåter försäkringstagaren, med 

vetskap om att befintlig försäkring inte tillgodoser visst behov, att ordna ett tillfredställande 

skydd lär det bli fråga om medvållande. Försäkringsgivaren åläggs som sagt enligt FAL inte 

                                                
184 Norska FAL § 2-2 innehåller dock en särregel för försummelse mot att framhäva särskilda säkerhetsföreskrif-

ter. Brynildsen, s. 39 f. 
185 Bull, s. 114 f. 
186 Hellner, Kontraktsrätt: 2 häftet, s. 209. 
187 a.a., s. 237 f. 
188 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 345. 
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några generella krav på omsorg gentemot försäkringstagaren. Att kontrollera försäkringsvill-

koren och tillse att man skaffat sig erforderligt försäkringsskydd är primärt försäkringstaga-

rens egna ansvar.189  

 I norsk doktrin anförs att försäkringstagarens egna handlande ska tillmätas betydelse vid 

en helhetsbedömning. För att försäkringsgivaren ska undgå ansvar yttras emellertid att det 

krävs att försäkringstagaren själv agerat försumligt i sammanhanget, t.ex. inte genomfört såd-

ana kontroller som försäkringsgivaren normalt bör kunna räkna med att försäkringstagaren 

genomför.190 

 Med hänsyn till det som framkommit - och därtill att FAL trots allt ålägger försäkrings-

givaren en informationsplikt - kan man fråga sig om slutsatsen att försäkringstagaren i dessa 

situationer i såg hög grad ansvarar ensamt för att tillvarata sina intressen verkligen stämmer 

bäst överens med motiven till FAL. Dessutom tycks lagstiftaren ha erkänt den övergripande 

lojalitetsplikten mellan parterna (2.6). 

 Om det kan visas att informationspliktens uppfyllande i viktigt hänseende underlåtits 

eller varit undermålig, torde det således åligga försäkringsgivaren att visa att försäkringstaga-

ren varit medvållande. Hänsyn bör här också tas till t.ex. att den bristande jämvikten i avtals-

förhållandet (2.5). Många företagare är som bekant i detta avseende jämställda med konsu-

menter.191 Det välkända faktumet att försäkringstagare har svårt att förstå försäkringsvillkor 

såväl som att de inte i någon nämnvärd omfattning faktiskt tar del av villkoren bör också 

kunna tillmätas betydelse i detta sammanhang (2.4). 

 

4.5.4	 Orsakssamband	

En förutsättning för skadeståndsansvar, även i kontraktsförhållanden, är att det föreligger 

adekvat kausalitet mellan den skadebringande handlingen och den skada som uppstått.192 

Detta innebär att utöver att det ska föreligga ett orsakssamband mellan informationsbristen 

och skadan, den senare måste vara en adekvat följd av det förra. Det vill säga att försäkrings-

givaren inte kan bära ansvar för allt för avvikande eller långtgående konsekvenser med anled-

ning av underlåtenhet att uppfylla informationsplikten.  

                                                
189 a.a., s. 345. 
190 Bull, s. 115. 
191 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 343 f. 
192 Hellner, Kontraktsrätt: 2 häftet, s. 225. 
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 I norsk doktrin anförs i detta hänseende att det behöver klarläggas hur försäkringstaga-

ren istället skulle ha handlat med korrekt information. Om det t.ex. gäller ett väsentligt undan-

tag som varit möjligt att tilläggsförsäkra: hade försäkringstagaren tecknat ett sådant mer om-

fattande men dyrare skydd, eller hade han nöjt sig med försäkringen såsom den såg ut? Här 

anförs att man får gå på vad som är mest antagligt; om försäkringstagaren troligen inte hade 

tecknat en tilläggsförsäkring kan han inte heller anses ha lidit skada. För bedömningen hur det 

förhåller sig anförs att man för bedömningen ska beakta hur de flesta försäkringstagare med 

full information skulle ha agerat i motsvarande situation (”å se hen til hvordan folk flest med 

full informasjon normalt opptrer”).193  

 Till antaglighetsbedömningen bör också beaktas hur försäkringstagaren agerat i sam-

band med tecknandet och andra faktiska omständigheter; har han vid tecknandet gett uttryck 

för ett särskilt behov eller hade t.ex. försäkringstagarens ekonomi tillåtit att teckna en kostsam 

tilläggsförsäkring?194 Det senare medför att även om att de flesta försäkringstagare hade teck-

nat ett sådant tillägg men ifrågavarandes ekonomi inte tillåter det så saknas det ett orsakssam-

band. 

  

4.5.5	 Bedömning	i	praktiken	

Exempel på hur brott mot informationsplikten vid ingående av försäkringsavtal bedömts i 

praxis är som tidigare framgått svårt att finna. Ett närliggande exempel återfinns emellertid i 

Svea HovR T 2045-04 (dom 2005-06-22) som rör företagsförsäkring. I likhet med 1933-års 

fall (4.3.1) har försäkringstagaren inför avtalsingåendet lämnat önskemål om försäkrings-

skyddets omfattning. I detta fall har så skett vid omförhandling av tidigare avtal. Som resultat 

av förhandlingarna höjdes premien avsevärt. Sedermera drabbades försäkringstagaren av 

skada som bort falla inom ramen för den utökade försäkringens skydd. Enligt försäkringsvill-

koren hade emellertid den aktuella skadan inte kommit att omfattas. 

 HovR:n bekräftar att försäkringsvillkoren förvisso inte kan anses omfatta den upp-

komna skadan, varför villkorstolkning till skillnad mot 1933-års fall inte ledde till annat resul-

tat. HovR:n finner dock att försäkringsgivaren brustit i sitt prekontraktuella ansvar genom att 

under avtalets tillkomst förleda försäkringstagaren till uppfattningen att försäkringen fick ett 

omfång som försäkringsvillkoren sedan visade sig inte omfatta.  

                                                
193 Bull, s. 116. 
194 a.st. 
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 HovR:n fäster här betydelse vid att försäkringsgivaren bort förstå att frågan var av vä-

sentlig betydelse för försäkringstagaren. Detta, menar HovR:n, utgör ett illojalt beteende enär 

försäkringsgivaren inte informerat försäkringstagaren om begränsningen. Av den anledningen 

berättigas försäkringstagaren skadestånd motsvarande vad som skulle ha utgått utan undanta-

get, i enlighet med försäkringstagarens uppfattade försäkringsskydd. 

 Man kan förvisso inte dra allt för starka slutsatser av det här hovrättsavgörandet. Fallet 

exemplifierar emellertid hur oaktsamhet i samband med ingående av försäkringsavtal kan 

medföra skadeståndsansvar för försäkringsgivaren. I fallet utgår skadestånd på grund av för-

säkringsgivaren handlat illojalt och borde ha insett att försäkringstagaren bringades till en 

felaktig uppfattning kring sitt försäkringsskydd. Att premien också höjdes med anledning av 

förhandlingarna och stärkte försäkringstagarens uppfattning om utökat skydd tillmättes också 

betydelse (jfr. 2.3).195 Anmärkningsvärt är att avgörandet avser omständigheter innan FAL 

och informationsplikten trädde i kraft. Det talar för att undermålig information i samband med 

avtalsingåendet tillmättes betydelse redan innan informationspliktens införande. 

 FKKO 1993:130 avser ett avgörande från Finska HD av särskilt intresse här enär skade-

ståndstalan med anledning av eftersatt informationsplikt i övrigt ter sig sparsamt behandlad i 

svensk rätt. Det speciella med det här finska avgörandet är att det är första gången domstolen 

uttryckligen hänvisar till lojalitetsplikten (2.6). Det har sedermera tolkats så att domstolen 

med detta accepterat den genom doktrin utvecklade lojalitetsplikten i rättspraxis. Domstolen 

bekräftar att lojalitetsplikten gäller före avtalets ingående och att åsidosättande av informat-

ionsplikten utgör ett brott mot lojalitetsplikten.196 

 Målet rörde ett entreprenadavtal vari beställaren (en kommun), under arbetets gång, 

gjorde ändringar i de ursprungliga byggnadsplanerna mot en billigare lösning. Entreprenören 

förstod att den nya lösningen inte var hållbar, men accepterade efter en invändning och utför-

de ändringarna. Det färdiga bygget visade sig sedermera inte klara de ursprungligen upp-

ställda kraven. Entreprenören hade förvisso invänt mot de nya planerna, men domstolen fin-

ner att det inte skett på ett tillräckligt kvalificerat sätt; domstolen anför att entreprenören offi-

ciellt borde ha klargjort konsekvenserna av den föreslagna ändringen. ”Beställaren hade bara 

fått ett varnade brev inifrån företaget”. Av den anledningen blir entreprenören skadestånds-

skyldig för skadorna.197  

                                                
195 Munukka, Försäkringsbolags lojalitetskrav, s. 595 f. 
196 Nystén-Haarala, s. 437. 
197 a.a., s. 438. 
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4.5.6	 Slutsats:	Skadestånd	som	en	sanktionsmöjlighet	

Som en civilrättslig konsekvens, med anledning av bristande information, kan det konstateras 

att skadeståndsmöjligheten skiljer sig markant från de övriga civilrättsliga sanktionsmöjlig-

heterna. En förutsättning för att överhuvudtaget kunna tillämpa skadeståndsmöjligheten är att 

försäkringstagaren kan konstateras ha lidit någon skada, i annat fall är en skadeståndstalan 

helt poänglös. Likaså ska det föreligga ett orsakssamband, det vill säga att den bristande in-

formationen i princip varit en direkt orsak till skadan, t.ex. medfört att försäkringstagaren för-

hindrats att teckna en fullvärdig försäkring. 

 Här kan emellertid omständigheten att viss information eftersatts tillmätas en isolerat 

högre betydelse. Det förutsätts således inte att försäkringsavtalet har kommit att få exempelvis 

en betungande eller överraskande begränsning (4.2.2) eller att försäkringsavtalet på annat sätt 

fått oskäligt innehåll (4.4). Det centrala här är att försäkringstagaren med anledning av försäk-

ringsgivarens underlåtenhet att lämna tillfredställande information drabbats av skada. 

 Skadestånd skulle alltså kunna aktualiseras för fallet att försäkringstagarens rätt till för-

säkringsersättning har preskriberats utan att försäkringstagaren uppmärksammat detta förhål-

lande enligt FAL 2:7 1 st. 2 men. (3.2.8). Detta fall torde vara svårt att få justerat med hjälp av 

övriga civilrättsliga möjligheter enär denna avser krav på att information ska lämnas om en 

omständighet utanför avtalet. 

 Det kan också diskuteras huruvida dröjsmål att lämna förköpsinformation till en pre-

sumtiv kund enligt FAL 2:2, vilken saknar ett skyndsamhetskrav (3.2.3), kan medföra skade-

ståndsansvar. Ponera att kunden under en omotiverat lång handläggningstid inte kan ta ställ-

ning till försäkringens olika delar, nödgas stå utan försäkringsskydd och under tiden drabbas 

av skada. För att försäkringsgivaren ska svara i denna situation lär det krävas att det att något 

slags illojalt beteende kan läggas försäkringsgivaren till last (jfr. fallen under 4.5.5). 

 Vilka avsteg från informationsplikten som krävs för att underlåtenheten ska generellt 

ska anses vårdslös är svårt att dra några säkra slutsatser om. Detta särskilt för de fall försäk-

ringsgivaren inte kan anses ha några insikter om försäkringstagarens önskemål eller behov.  

 Med hänvisning till det norska synsättet torde krävas att någonting mer utöver att in-

formationsplikten eftersatts, exempelvis att försäkringstagaren med den information som i 

övrigt lämnats bringats till en klart felaktig uppfattning. Det torde alltså inte räcka med att 

information utelämnats och att försäkringstagaren i detta avseende svävat i ovisshet, det krävs 

att försäkringstagarens agerande i övrigt vilselett försäkringstagaren.  

 Samtidigt kan försäkringstagarens egna agerande tillmätas betydelse för det fall han kan 

anses ha bidragit till skadan, t.ex. genom att inte företa sådana kontroller som försäkringsgiva-
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ren normalt kan räkna med att en försäkringstagare företar. Det är naturligt att försäkringsgi-

varens ansvar i sådana fall minskar.   

 Vilken ansvarsgrund som ska gälla är således i hög grad beroende på omständigheterna 

i det enskilda fallet. Mycket tyder emellertid på att försäkringsgivaren, vid en skadestånds-

rättslig bedömning med anledning av brott mot informationsplikten, generellt svarar enligt 

styrkt vållande. Det leder till också till slutsatsen att skadeståndsmöjligheten lämpligen också 

prövas som en subsidiär möjlighet. Dels eftersom de övriga civilrättsliga sanktionsmöjlighet-

erna inte förutsätter vållande men också eftersom skadestånd förutsätter skada, vilket som 

visats torde kan kräva en del möda att föra bevisning om. 
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5	 Avslutande	kommentarer	
Något ansvar motsvarande FAL 2:8 på allmän civilrättslig grund existerar inte vid företags-

försäkring, med undantag för rättsföljden av principen om införlivande av överraskande eller 

betungande villkor. I övrigt får det anses rimligt att ett lika strängt ansvar som 2:8 inte kan 

följa på allmän civilrättslig grund. Dels är ansvaret väldigt strängt; närmast en anomali i civil-

rättslig mening enär underlåtenheten kan göras gällande även om försäkringstagaren känt till 

de förhållanden som den underlåtna informationen avser. Någon sådan motsvarighet är natur-

ligen svårt att motivera för företagsförsäkringens del.  

 Framställningen har emellertid visat att samtliga av de civilrättsliga sanktionsmöjlighet-

erna som behandlats, om än i varierande grad, kan äga tillämpning med anledning av försäk-

ringsgivarens brott mot informationsplikten. Gemensamt för möjligheterna är emellertid att de 

i princip kräver någonting mer än att informationsplikten eftersatts. Med undantag för ansva-

ret enligt principen om införlivande av betungande eller överraskande villkor ser de strängaste 

sanktionerna, det vill säga att begränsningen åsidosätts eller att skadestånd utgår, ut att kräva 

att försäkringsgivaren i något avseende förfarit oaktsamt eller illojalt. Det förutsätter vanligen 

att försäkringstagaren med anledning av försäkringsgivarens agerande i samband med avtals-

ingåendet haft fog för att försäkringen ska ha en viss omfattning som sedermera visat sig inte 

stämma. 

 Vad gäller betydelsen av försäkringsavtalets särart ter sig denna snarare äga tillämpning 

som omständigheter som kan vägas in, men knappast isolerat ha särskilt stor betydelse för 

utgången av de civilrättsliga sanktionsmöjligheterna. I hög grad bär försäkringstagaren ett 

ansvar för att tillvarata sina intressen vid ingående av försäkringsavtalet. 

 Det kan således konstateras att småföretagaren, som allt som oftast drabbas av den bris-

tande jämvikten i avtalsförhållandet vid företagsförsäkring, i praktiken torde få svårt att 

komma till rätta med t.ex. situationen att försäkringsavtalet har kommit att få ett mera begrän-

sat skydd enbart på den grunden att försäkringsgivaren eftersatt informationsplikten. Många 

småföretagare, särskilt de som i praktiken utgörs av fysiska personer, är i praktiken jämställda 

konsumenter men erkänns enligt FAL inget utvidgat skydd överhuvudtaget. De måste således 

förlita sig på de alternativa civilrättsliga sanktionsmöjligheterna, vilket som visats kan vara en 

svår och snårig väg att gå. Beskrivningen av FAL:s hantering kring företagsförsäkringens 

informationsplikt som ”tandlös” kan således betraktas som ganska träffande. 
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 Denna ordning kan ställas mot den i Norge rådande. Norska FAL motsvarar i stora drag 

den i FAL men med den stora skillnaden att småföretagarna198 likställts med konsumenterna. 

Enligt Norska FAL är bestämmelserna för skadeförsäkring, bl.a. informationsplikten, genom-

gående tvingande till förmån för försäkringstagaren, vilket alltså omfattar också småföreta-

gen.  

 Man kan således fråga sig om den svenska lagstiftaren allt för lättvindigt övergav ambit-

ionen att låta småföretagen omfattas av den konsumentvänliga inställningen (3.1.5). Moti-

veringen att småföretagaren skulle kunna komma till rätta med oskäliga villkor med hjälp av 

AvtL 36 § har ännu i vart fall inte hunnit få något anmärkningsvärt genomslag i praxis, t.ex. 

genom att den bristande jämvikten skulle ha beaktats i någon nämnvärd omfattning (3.1.5). 

 En strängare informationsplikt i detta hänseende, alltså med en civilrättslig sanktions-

möjlighet liknande FAL 2:8 hade säkerligen varit välkommet för många småföretagare med 

tanke på dels den bristande jämvikten men framförallt eftersom försäkring allmänt ses som 

någonting komplicerat men högst nödvändigt (2.4). 

 Det som talar för en sådan ordning är att rimligen torde vara relativt lätt för försäkrings-

givaren att standardisera även sådan information som ska lämnas enligt informationsplikten 

och låta informationen bli en naturlig del i försäkringserbjudandet (jfr. 3.1.3). Försäkrings-

branschens invändningar om att lagstiftningen skulle bli oklar samt inverka menligt på avtals-

friheten (3.1.5) är således inte särskilt hållbar i detta hänseende. 

 

 

 

. 

                                                
198 Enligt Norska FAL § 1-3 ska med småföretag avses företag som inte uppfyller två av följande: fler än 250 

anställda, försäljningsintäkter på minst 100 miljoner Nkr eller har tillgångar på minst 50 miljoner Nkr. Brynild-

sen, 30 f. 
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