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Sammanfattning 

2006 trädde en ny försäkringsavtalslag i kraft. Den nya försäkringsavtalslagen in-

nebar bland annat vissa förändringar i försäkringstagarens upplysningsplikt. På 

grund av de stora konsekvenser som följer av en brist i upplysningsplikten är det 

av yttersta vikt att parterna vid tecknandet av ett försäkringsavtal vet om vad som 

gäller. 

Denna uppsats utreder vad som utgör gällande rätt rörande upplysningsplikten vid 

tecknandet av företagsförsäkringar. Uppsatsen analyserar såväl upplysningsplik-

tens omfattning som vilka eventuella rättsföljder som kan bli aktuella vid ett brott 

mot upplysningsplikten. 

Upplysningsplikten kan delas in i två separata delar vad gäller företagsförsäkring-

ar. Det finns dels en passiv upplysningsplikt som innebär att försäkringstagaren är 

skyldig att svara på frågor och lämna de upplysningar som försäkringsgivaren be-

gär om de är av betydelse för såväl den faktiska försäkringsgivarens riskbedöm-

ning som för risken eller en eventuell skadas storlek. Det finns även en spontan 

upplysningsplikt som innebär att försäkringstagaren är skyldig att upplysa försäk-

ringsgivaren om förhållanden som för en försäkringstagare i allmänhet förstår är 

av uppenbar betydelse för riskbedömningen. För att upplysningsplikten ska få 

några rättsföljder krävs det även att försäkringstagaren åsidosatt sin upplysnings-

plikt antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet. För att försäkringstagaren ska 

kunna anses ha handlat oaktsamt krävs att denne borde insett att den lämnade el-

ler förtigna uppgiften var felaktig eller ofullständig.  



 

 

De eventuella rättverkningarna som aktualiseras vid brott mot upplysningsplikten 

är antingen ogiltighet, om försäkringstagaren förfarit svikligt eller i strid mot tro 

och heder, nedsättning enligt prorataregeln, eller om avtalet stadgar det, nedsätt-

ning enligt kausalitetsregeln. Dessutom har försäkringsgivaren rätt att säga upp 

avtalet. 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

In 2006 a new law governing insurance contracts went into force. The 

new law brought among other things a few changes regarding what the 

insurance takers has to inform the insurance companies about when 

they want to buy insurance. 

This essay clarifies the current legal situation regarding this duty. The 

essay analysis both the extent of the duty as well as the legal conse-

quences one might face if the duty is not fulfilled. 

The information an insurance taker is forced to give to the insurance 

company can be divided into two separate groups. The first group con-

tains the kind of information that has been requested by the insurance 

company. In this case the insurance taker has to give the information to 

the company if the information is important for the company while cal-

culating the risk. The second group contains the information the insur-

ance taker has to give to the insurance company even if it does not re-

quest it. In this case the insurance taker has to inform the insurance 

company of circumstances that for an ordinary insurance taker are of 

obvious importance for the risk calculation. 

In order for there to be any consequences for the insurance taker when 

this duty is not fulfilled there has to have been some kind of careless-

ness from the insurance taker. In effect this means that the insurance 

taker is only obliged to inform the insurance company about circums-

tances it should have known. 

There are four possible consequences for the insurance taker when this 

duty is not fulfilled. If it would be in conflict with belief an honor to in-

voke the contract or if there has been actions equivalent to fraud the 

contract is deemed void. In other cases the insurance payment is re-

duced in accordance to the pro rata principle or by the principle of cau-

sality. The insurance company also has the right to give notice of dis-

missal of the contract. 
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Förkortningar  

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Olika typer av försäkringar i nutida mening har förekommit i Sverige sedan tidigt 

1700-tal. Det moderna försäkringsväsendet fick sitt genombrott i samband med 

industrialismens intåg på 1800-talet. Ändå dröjde det ända till 1927 innan Sverige 

fick sin första speciallag på området, då gamla försäkringsavtalslagen1 (GFAL) 

trädde i kraft.2 Denna lag kom sedan att upphävas 2006 då den nya försäkringsav-

talslagen3 (FAL) trädde i kraft. Den nya lagen kom till efter ett utdraget reformar-

bete som tog sin början redan på 1980-talet och 1989 kom en SOU vid namn Ska-

deförsäkringslag.4 Denna utredning följdes sedan upp av en departementsprome-

moria 1993 som fick namnet Ny försäkringsavtalslag. 5 Det dröjde dock ända till 

2004 innan det kom en proposition som godtogs av riksdagen.6 Den nya försäk-

ringsavtalslagen ledde till en rad förändringar i rättsläget. Ett av de områden som 

kom att förändras var upplysningsplikten vid tecknandet av företagsförsäkringar. 

Trots att premieinbetalningarna för företagsförsäkringar omsätter gigantiska be-

lopp årligen, år 2005 uppgick premieinbetalningarna för företags och fastighets-

försäkringar till 13 382 mkr, är litteraturen kring företagsförsäkringsjuridiken 

ganska sparsam.7 Lagändringen har inte inneburit någon ändring av detta. 

Vad gäller upplysningsplikten ges den ofta inte mer än några få sidors utrymme 

trots att brister i upplysningsplikten kan leda till att den försäkrade helt mister sin 

rätt till ersättning. Detta kan få ödesdigra konsekvenser för såväl den försäkrade 

själv som för dennes borgenärer och då framförallt de som har pant eller inteck-

                                                        

1 Lag (1927:77) om försäkringsavtal. 

2 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt Några Huvudlinjer, 7:e uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2005 
s. 16-17. 

3 Försäkringsavtalslag (2005:104). 

4 SOU 1989:88. 

5 Ds 1993:39. 

6 Prop. 2003/04:150 s. 1. 

7 Sandström, Arne och Nilsson, Lars, Företags- och Fasighetsförsäkring i Svensk försäkringsårsbok 
2006. 



 

 
3 

ningar i den skadade egendomen. Det är därför på sin plats med en mer omfattan-

de utredning kring vad upplysningsplikten vid tecknandet av företagsförsäkringar 

egentligen innebär. 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syfte är att analysera hur långtgående försäkringstagarens upplys-

ningsplikt är gentemot försäkringsbolaget vid tecknandet av företagsförsäkring rö-

rande egendom. Dessutom syftar uppsatsen till att diskutera vilka eventuella rätts-

följder ett åsidosättande av upplysningsplikten kan få. 

 

1.3 Metod och material 

För att fastställa gällande rätt används rättsdogmatisk metod där rättskällorna 

analyseras utifrån deras inbördes hierarki där lagstiftningen värderas högst följt 

av förarbeten, praxis och doktrin.8 Lagstiftningen är den viktigaste rättskällan i 

Sverige. 9 Den mest relevanta lagstiftningen för uppsatsen är FAL. 

För att tolka lagstiftningen används i första hand förarbeten och rättspraxis, som 

brukar benämnas subsidiära rättskällor.  

Vad gäller förarbetena är det framförallt propositionen till FAL som är aktuell. 

Denna proposition är relativt ny och utförlig och det kan antas att domstolarna föl-

jer de uttalanden som finns i den.10  Även förarbetena till GFAL används i de fall 

där den nya propositionen inte ger någon ledning och den nya lagen inte gett nå-

gon ändring i rättsläget.  

Ett stort problem med den praxis som finns på området är att den är väldigt ålder-

domlig. Dessutom är alla avgöranden baserade på äldre lagstiftning. I många fall 

har den dock fortfarande relevans då FAL inte inneburit någon ändring i rättsläget. 

                                                        

8 Hellner, J, Metodproblem i rättsvetenskapen – studier i förmögenhetsrätt, Elanders Gotab, Stock-
holm, 2001, s. 25.  

9 Strömholm, S, rätt, rättskällor och rättstillämpning, Nordstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 334. 

10 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 24. 
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På grund av detta tillmäts dock uttalandena i propositionen till FAL större relevans 

än den praxis som finns. Vad gäller upplysningsplikten överensstämmer den nya 

lagen med den gamla lagen i vissa delar medan andra delar har ändrats. Ett exem-

pel på en ändring är den spontana upplysningsplikten. I GFAL innefattar den spon-

tana upplysningsplikten sådana uppgifter som försäkringstagaren vetat om och 

som han insett eller bort inse var av betydelse.11 Nya FAL stadgar istället att för-

säkringstagaren är skyldig att meddela alla uppgifter som har uppenbar betydelse 

för riskbedömningen.12 Ofta kan mer principiella uttalanden användas även om de 

rör en ändrad lag. Rörande den spontana upplysningsplikten torde dock ändringen 

i den nya lagen innebära att mycket av den äldre praxisen13 saknar relevans och 

används därför restriktivt och efter noga övervägande om dess betydelse för nuva-

rande rättsläge. Givetvis används endast praxis som fortfarande kan anses ha be-

tydelse för rättsläget. 

Även den litteratur som finns på området bygger många gånger på den gamla för-

säkringsavtalslagen som nu har upphävts. Äldre doktrinuttalanden används endast 

i den må fortfarande anses vara av betydelse för det nuvarande rättsläget.  

                                               

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar endast företagsförsäkringar som faller under FAL:s tillämp-

ningsområde. Ytterligare problematik som kan uppkomma i samband med gräns-

överskridande försäkringar och lagvalsregler har således helt utelämnats. 

Vid företagsförsäkringar sluts avtalen vanligen mellan två juridiska personer. Des-

sa juridiska personer måste företrädas av fysiska personer som tecknar avtalet för 

de juridiska personernas räkning. Här blir det av intresse vilka personer som har 

rätt att binda bolagen. Denna diskussion har dock lämnats utanför denna uppsats. 

Således förs ingen diskussion kring vem som kan ta emot och lämna upplysningar 

med bindande verkan.  

                                                        

11 GFAL 7 §. 

12 FAL 8 kap. 8 § 1st sista men. 

13 Exempelvis NJA 1949 s. 786. 
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Dessutom behandlar uppsatsen endast den upplysningsplikt som finns vid ingåen-

det av försäkringsavtalet (8 kap. 8 § FAL) den upplysningsplikt som förekommer 

därefter utreds därmed inte. Här kan dock nämnas att försäkringstagaren är skyl-

dig att i vissa fall lämna uppgifter när risken ökar.14 

Vad gäller eventuella rättsföljder behandlas endast de rättsföljder som följer av ett 

åsidosättande av upplysningsplikten och inte andra förpliktelser som försäkrings-

tagaren har, exempelvis skyldigheten att följa säkerhetsföreskrifter. I vissa fall kan 

det dock vara svårt att avgöra om ett visst förfarande utgör brott mot upplys-

ningsplikten eller någon annan biförpliktelse eller möjligtvis både och. Denna 

gränsdragning behandlas dock inte i uppsatsen. Inte heller någon utredning av hur 

man avgör vad som ska anses utgöra brott mot andra biförpliktelser omfattas av 

uppsatsens syfte.  

Dessutom behandlas endast sakförsäkringar i första ledet och således inte återför-

säkringar. Inte heller de problem som kan uppstå vid dubbelförsäkringar och un-

derförsäkringar behandlas. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen disposition utgår från den ordning som författaren anser att eventuella 

frågor bör behandlas vid ett eventuellt brott mot upplysningsplikten. För att läsa-

ren ska få en bättre förståelse för ämnet inleds dock uppsatsen med en genomgång 

av syftet bakom försäkringsinstitutet i allmänhet och upplysningsplikten i synner-

het samt försäkringsavtalslagen tvingande karaktär.  

Efter detta behandlas således vilka typer av upplysningar som omfattas av upplys-

ningsplikten. Därefter diskuteras frågan om vad som anses utgöra oaktsamhet vid 

fullgörandet av upplysningsplikten. Sedan avhandlas vilka undantag som finns och 

slutligen behandlas rättsföljderna. Uppsatsen avlutas med en slutsats. De olika ka-

pitlen har således fått följande innehåll. 

                                                        

14 Se 8 kap 10 § FAL. 
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I kapitel två ges en kort historisk bakgrund till varför fenomenet försäkringar upp-

stod samt syftet bakom försäkringssystemet. I detta kapitel diskuteras även syftet 

bakom upplysningsplikten mer i detalj. Dessutom förklaras hur försäkringsavtals-

lagens tvingande karaktär påverkar uppsatsens syfte. 

Kapitel tre behandlar vilken upplysningsskyldighet försäkringstagaren har samt 

vad som krävs för att den ska anses vara uppfylld. Kapitlet berör framförallt frå-

gorna om vilka uppgifter som omfattas av upplysningsplikten samt vilka aktsam-

hetskrav som ställs på försäkringstagaren vid fullgörandet av upplysningsplikten. 

Dessutom diskuteras vilka typer av brott mot upplysningsplikten som leder till 

ogiltighet. 

Fjärde kapitlet tar upp de undantag som finns rörande upplysningsplikten. Alltså i 

vilka fall det inte är aktuellt med några rättsföljder trots att försäkringstagaren har 

brutit mot sin upplysningsplikt. 

Femte kapitlet behandlar de rättsföljder ett åsidosättande av upplysningsplikten 

kan få i samband med att ett försäkringsfall inträffar. Framförallt behandlas här 

vilken typ av nedsättning av ersättningen som kan bli aktuell. 

Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattande slutsats i kapitel sex. I övrigt 

sker analysen löpande genom uppsatsen i samband med varje separat rättsfråga 

behandlas.  
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2 Allmänt om försäkringar och upplysningsplikten i 

FAL  

2.1 Inledning 

För att till fullo förstå de avväganden som ligger bakom bedömningarna kring för-

säkringstagarens upplysningsplikt är det viktigt att ha en grundläggande förståelse 

för såväl hela försäkringssystemets syfte samt orsakerna bakom upplysningsplik-

tens existens. Detta kapitel syftar därför till att ge läsaren en djupare förståelse för 

försäkringarnas underliggande syfte och funktion. Dessutom behandlas särskilt de 

anledningar som gjort att upplysningsplikten har fått sin nuvarande utformning. 

Kapitlet behandlar även vilka bestämmelser som är tvingande och vilka som är 

dispositiva. Detta är av yttersta betydelse för att kunna göra en korrekt bedömning 

av rättsläget, framförallt om avtalet skulle avvika från lagens bestämmelser. 

 

2.2 Generellt om försäkringars funktion och syfte 

Försäkringar finns i dag på en rad olika områden som väsentligt skiljer sig åt. Hur 

reglerna kring olika försäkringar har utformats skiljer sig därför åt i vissa delar. 

Exempelvis skiljer lagen på konsumentförsäkring, företagsförsäkring, personför-

säkring, pensionsförsäkring, trafikskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och 

sjukförsäkring.15 Dessa försäkringar tar sikte på väldigt olika typer av situationer. 

Något som däremot är gemensamt för alla typer av försäkringar och försäkringsav-

tal är att ena partens (försäkringsgivarens) huvudförpliktelse är att stå för en risk. 

En risk i detta fall innebär att det antingen finns en oklarhet huruvida en viss hän-

delse överhuvudtaget kommer att infalla eller om vilken tidpunkt denna kommer 

att infalla.16 Ett exempel på när det är osäkert huruvida några utbetalningar över-

huvudtaget kommer att ske är vid brandförsäkring och olycksfallsförsäkring. Det 

går i dessa fall inte vid avtalsslutet med säkerhet säga huruvida det försäkrade ob-

                                                        

15 Jfr. de olika avdelningarna i FAL och exempelvis Trafikskadelag (1975:1410). 

16 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 7 och Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt 
Några huvudlinjer, 7:e upplagan Stockholm, 2005 s. 11. 
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jektet kommer att brandskadas eller om en olycka kommer att ske i framtiden. I 

vissa fall som vid livförsäkring är det dock säkert att händelsen kommer att inträf-

fa, osäkerhetsmomentet består häri istället av tidpunkten för inträffandet. 

För att det ska anses vara en försäkring ska det således inte med exakthet gå att 

bedöma hur försäkringsgivarens framtida utbetalningar kommer att ske. Givetvis 

är det inget hinder utan ofta snarare en förutsättning att den statistiska sannolik-

heten för att ett försäkringsfall kommer att inträffa går att räkna fram. Det som ska 

vara osäkert är huruvida det med säkerhet går att förutse om och när händelsen 

kommer att inträffa i just det enskilda fallet. Det går exempelvis normalt inte att 

försäkra sig mot normalt slitage eftersom detta med säkerhet kommer att inträf-

fa.17  Då uppsatsen endast behandlar sakförsäkringar kommer de syften och funk-

tioner som ligger bakom de andra typerna av försäkringsformen inte att behandlas 

vidare i uppsatsen. 

En sakförsäkring är en försäkring som skyddar det ekonomiska värdet av viss 

egendom.18 Det kan i detta fall röra sig om allt från byggnader till maskiner, bilar, 

varulager, böcker och inredning. I stort sett alla olika typer av objekt kan försäkras 

med en sakförsäkring. Här bör dock tilläggas att det knappast finns något ekono-

miskt intresse av att ta enskilda sakförsäkringar för egendom av ringa värde då 

administrationen av försäkringen och eventuell självrisk blir väldigt stor i förhål-

lande till vad en eventuell försäkringsersättning skulle inbringa. Däremot kan det 

vara värt att försäkra flera objekt med ett var för sig relativt lågt värde tillsam-

mans, som vid exempelvis hemförsäkring. 

Grundtanken bakom försäkringsinstitutet vid sakförsäkringar är att enskilda per-

soner och företag ska kunna skydda sig mot att få sin ekonomi förstörd för det fall 

denne skulle drabbas av en större skada med stora ekonomiska konsekvenser. För 

att undvika detta kan ett stort antal personer och företag med likartade risker sluta 

sig samman och gemensamt stå för de kostnader som uppkommer om någon av 

dem drabbas av en skada. Eftersom endast en liten andel av de som ansluter sig till 

försäkringen kommer att drabbas av en skada kan samtliga erhålla ett gott skydd 
                                                        

17 Jfr Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 98. 

18 Jfr definitionen i Svenska försäkringsföreningen, Försäkringstermer, Solna 1987, s. 126. 
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mot en hanterbar avgift.19 Ett enkelt och förklarande exempel är när alla husägare i 

en by går ihop och förpliktigar sig att ersätta eventuell skada om någon av byns 

hus skulle brinna upp. Istället för att den drabbade familjens ekonomi helt förstörs 

betalar istället varje husägare i byn en liten del var. Denna försäkringsform fanns 

intagen i gamla svenska lagar, benämnd brandstod och var obligatorisk.20 

Idag är dock försäkringarna uppbyggda på ett något annorlunda sätt men huvud-

principen av att dela på risken finns fortfarande kvar. Istället för att de som teck-

nar en försäkring bidrar då någon drabbas av en eventuell skada betalar de regel-

bundet in en premie till försäkringsgivaren,21 som är eget rättssubjekt och regleras 

av reglerna i Försäkringsrörelselagen.22 Försäkringsgivaren använder sedan de in-

betalda premierna för att täcka uppkomna försäkringsfall samt kostnader för ad-

ministration och skadereglering.23 

För att en försäkring ska gå ihop krävs att de premier som betalas in minst mot-

svarar de framtida utbetalningarna för inträffade försäkringsfall, plus administra-

tiva avgifter inklusive skadereglering som dock kan utgöra en ganska betydande 

del av premien.24 Detta förklaras lättast med ett räkneexempel där de administra-

tiva kostnaderna och eventuell vinst, för enkelhetens skull har lämnats utanför. 

Detta räkneexempel är dock en väldigt förenklad form och verklighetens premie-

beräkningar måste ta in betydligt mer faktorer. 

Om 10 000 personer tecknar en försäkring där det i genomsnitt inträffar 1 försäk-

ringsfall per år och den genomsnittligga utbetalningen per försäkringsfall motsva-

                                                        

19 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt Några Huvudlinjer, 7:e uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2005 
s. 22-23. 

20 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 8. 

21 Jfr Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 114. Enligt Fal 8 kap. 17§ har försäk-
ringsgivaren rätt att säga upp försäkringen om inte premien betalas i rätt tid. 

22 Försäkringsrörelselag (1982:713). 

23 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt Några Huvudlinjer, 7:e uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2005 
s. 24. 

24 Bengtsson uppskattar att de administrativa kostnaderna kan vara så höga som 25-30 % vid före-
tagsförsäkringar. Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 330. 
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rar 1 000 000 kr måste premien, för att täcka försäkringsutbetalningarna, vara 

1 000 000 / 10 000 = 1 00 kr per person och år. 

Ett potentiellt problem med försäkringsinstitutet är att vetskapen om att en even-

tuell skada täcks av en försäkring, och därmed inte drabbar den som lider skadan, 

innebär att personer kan tendera att bli mindre aktsamma.25 Försäkringsbolagen 

har därför möjligheten att i försäkringsavtalet inta bestämmelser om vissa försäk-

ringsföreskrifter som måste följas för att försäkringsersättningen ska betalas ut.26 

Även en skyldighet för försäkringstagaren att försöka rädda och begränsa skador-

na på försäkrad egendom finns intagen i lagen.27  

Det är även vanligt att försäkringstagaren tvingas betala en självrisk vid ett försäk-

ringsfall. Detta innebär att ett visst standardavdrag exempelvis 1 500 kr avräknas 

från försäkringsersättningen. Gemensamt för alla dessa regler är att de verkar för 

att begränsa antalet försäkringsfall.28 Minskar antalet försäkringsfall innebär detta 

enligt beräkningsexemplet ovan att premien kan hållas nere, vilket samtliga för-

säkringstagare har nytta av. 

I Sverige finns det tre olika former av försäkringsgivare. En försäkringsgivare kan 

antingen vara ett försäkringsaktiebolag, vilket innebär att bolaget ägs av aktieäga-

re och som regel har som syfte att dela ut vinster till sina aktieägare, även om inget 

hindrar att det drivs i försäkringstagarnas intresse. En försäkringsgivare kan också 

vara ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att kunderna även är delägare 

i försäkringsbolaget och syftar således helt till att tillvarata försäkringstagarnas in-

tresse. Eller så är försäkringsgivare en understödsförening. Dessa riktar sig i regel 

till en viss specifik grupp, exempelvis en yrkeskår eller anställda på ett visst före-

tag. Denna typ av försäkringsgivare drivs som en ekonomisk förening.29  

                                                        

25 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt Några Huvudlinjer, 7:e uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2005 
s. 26-27. 

26 Vad gäller företagsförsäkringar regleras detta i Fal 8 kap. 12§. 

27 Fal 8 kap. 13§ och 4 kap. 7§. 

28 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt Några Huvudlinjer, 7:e uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2005 
s. 26-27. 

29  Prop. 2009/10:246, s. 203. 
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Oavsett vilken typ av försäkringsbolag som försäkringsgivaren bedriver är det 

dock av yttersta vikt att kunna göra en korrekt bedömning av risknivån, för den 

tilltänkta försäkringen, för att kunna sätta en korrekt premie. För att kunna göra 

en korrekt beräkning av risken krävs att försäkringsgivaren har korrekta och full-

ständiga uppgifter kring de förhållanden som är av betydelse för försäkringen. 

 

2.3 Upplysningspliktens syfte och överväganden 

Som framgår av det förra kapitlet är riskens storlek av yttersta betydelse för ett 

försäkringsbolag när premien ska beräknas. För att risken ska kunna beräknas 

korrekt krävs riktiga och fullständig uppgifter kring de omständigheter som är av 

betydelse för risken. För att försäkringsgivaren ska ha möjlighet att få in de väsent-

liga upplysningarna stadgar försäkringsavtalslagen en upplysningsplikt för försäk-

ringstagaren. 

Upplysningsplikten vid tecknande av företagsförsäkring återfinns i 8 kap 8 § i för-

säkringsavtalslagen och har följande lydelse.  

”Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att på försäk-

ringsbolagets begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för 

frågan om försäkringen ska meddelas. Detsamma gäller om försäkrings-

tagaren begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad. Försäkringsta-

garen skall ge riktiga och fullständiga svar på försäkringsbolagets frå-

gor. Även utan förfrågan ska försäkringstagaren lämna uppgift om för-

hållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen. 

   Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge försäk-

ringsbolaget upplysningar om förhållanden som anges i första stycket. 

   En försäkringstagare som inser att försäkringsbolaget tidigare har fått 

oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar be-

tydelse för riskbedömningen är skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta 

uppgifterna.” 

                                                                                                                                                                   

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050104.htm#K8P8S1
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Vid utredningen om en ny försäkringsavtalslag har det i såväl försäkringskommi-

téns utredning,30 justitiedepartementets promemoria31 som i propositionen32 setts 

som i det närmast självklart att försäkringsavtalslagen ska innehålla specialbe-

stämmelser angående upplysningsplikten.33 Det som diskuterats är hur den ska ut-

formas och hur långtgående den ska vara. Att försäkringstagaren ska vara skyldig 

att korrekt besvara de frågor försäkringsgivaren ställer var alla utredningar och 

remissinstanser ense om.34 En liknande bestämmelse finns även vad gäller konsu-

mentförsäkringar.35 Frågan huruvida det även skulle finnas en spontan upplys-

ningsplikt vid företagsförsäkringar vållade dock viss debatt. Såväl kommittén som 

promemorian föreslog att en sådan plikt skulle föreligga för uppgifter som har up-

penbar betydelse för riskbedömningen.36 Någon vidare motivering än att ”[v]id fö-

retagsförsäkring måste hans skyldigheter sträcka sig längre [än vid konsumentför-

säkringar, min anm.]” 37 gavs dock inte . Denna hållning kritiserades dock från två 

håll vid remissyttrandena, dels från försäkringsgivarhåll genom Försäkringsför-

bundet och Sjöassuradörernasförening och dels från Finansinspektionen, Sveriges 

industriförbund och Svensk handel. De förra ansåg att regeln var alltför snäv och 

istället borde gälla samtliga förhållanden av betydelse för riskbedömningen.38 De 

senare menade dock att en spontan upplysningsplikt skulle innebära att man läg-

ger riskbedömningen på den enskilde företagaren.39 Regeringen beslutade sig för 

att gå på promemorians förslag som innebär att försäkringstagaren är skyldig att 

upplysa om omständigheter som är av uppenbar betydelse för riskbedömningen. 

Detta motiverades med att det utgjorde en bra avvägning mellan de två ståndpunk-
                                                        

30 SOU 1989:88. 

31 Ds 1993:39. 

32 Prop. 2003/04:150. 

33 Se framförallt SOU 1989:88 s. 174 men även Ds 1993:39 s. 158 och prop. 2003/04:150 s. 211. 

34 Prop. 2003/04:150 s. 211-212. 

35 4 kap 1 § FAL. 

36 Prop. 2003/04:150 s. 211-212. 

37 SOU 1989:88 s. 174. 

38 Prop. 2003/04:150 s. 211. 

39 Prop. 2003/04:150 s. 212. 
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terna som framkommit i remissvaren samt att det faktum att endast förhållanden 

av uppenbar betydelse skulle omfattas knappast skulle innebära någon särskilt 

krävande uppgift för försäkringstagaren.40 Att lagen fått den utformning den har 

fått synes således vara en medveten avvägning mellan försäkringsgivarnas intresse 

av information och försäkringstagarens intresse av att inte själv tvingas ha total in-

sikt om vad som är av intresse för riskbedömningen.  

Att upplysningsplikten är mer långtgående vad gäller företagsförsäkringar än vid 

konsumentförsäkringar motiveras dock inte i förarbetena. Att ha mer långtgående 

skyddsregler för konsumenter än för företag är dock en vanligt förekommande 

tendens i lagstiftningen.41 Viss ledning kan dock hämtas från uttalandena gällande 

försäkringsgivarens informationsplikt där regeringen för ett resonemang kring om 

denna bör skilja sig åt mellan konsument och företagsförsäkringar.  Detta resone-

mang bör även ha viss bäring gällande upplysningsplikten. Regeringen framförde 

bland annat att företagare har en större vana än konsumenter vad gäller denna typ 

av transaktioner, att många storföretag har experter på området och att övriga fö-

retag möjligen kan anlita en fackman genom en arbetsgivarorganisation. Dessutom 

anlitar företag mäklare i större utsträckning för att bedöma försäkringsbehovet. 42 

Regeringens slutsats blev dock att någon skillnad inte skulle göras, framförallt på 

grund av de förödande konsekvenser det skulle kunna få för ett företags ekonomi 

om en försäkringsskada inträffar utan att förväntad försäkringsersättning betalas 

ut. Dessa skäl tycks dock inte ha tillmäts någon avgörande betydelse vid utforman-

det av upplysningsplikten. Orsaken till skillnaden beror dock enligt Bengtsson på 

att riskbedömningen vanligtvis är betydligt mer komplicerad vid företagsförsäk-

ringar och att försäkringsgivaren därför är i behov av mer information.43 

 

                                                        

40 Prop. 2003/04:150 s. 213. 

41 Jfr bl.a. Konsumentköplagen (1990:932) och konsumentkreditlagen (1992:830). 

42 Prop. 2003/04:150 s. 207. 

43 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 330.  
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2.4 Försäkringsavtalslagens tvingande karaktär 

Försäkringsavtalslagen är i stora delar tvingande till försäkringstagarens fördel 

detta framgår tydligt av 1 kap 6 § i FAL. Enligt 7 § i samma kapitel stadgas dock att 

detta inte gäller: 

1. sådan sjöförsäkring, annan transportförsäkring eller försäkring av luftfar-

tyg som inte är konsumentförsäkring, 

2. kreditförsäkring, 

3. gruppskadeförsäkring som meddelas för en grupp näringsidkare, 

4. kollektivavtalsgrundad försäkring, om försäkringen följer en överenskom-

melse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorgani-

sation, och 

5. sådan gruppskadeförsäkring för fysiska personer som har meddelats hu-

vudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och grupp-

personförsäkring för näringsidkare, studerande eller andra som i fråga om 

utformning och funktion kan jämställas med kollektivavtalsgrundad försäk-

ring, om villkoren har godkänts av regeringen eller den myndighet som re-

geringen bestämmer. 

För denna uppsats är det framförallt första punkten som är av betydelse. FAL är 

alltså inte tvingande vad gäller upplysningsplikten för transportförsäkringar. För-

utom det är FAL dock tvingande både vad gäller upplysningspliktens omfattning 

och dess rättsföljder vilket också tydligt framgår av förarbetena.44  Detta innebär 

således att villkor som stadgar en mer långtgående upplysningsplikt eller stränga-

re rättsverkningar är utan verkan.  

                                                        

44  Prop. 2003/04:150 s. 463-464. 
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3 Vad utgör bristande upplysning? 

3.1 Inledning 

Upplysningsplikten för företag i försäkringsavtalslagen kan delas in i två olika ty-

per av upplysningar. Den första typen är en passiv upplysningsplikt där försäk-

ringstagaren förpliktigas att på försäkringsgivarens begäran lämna ut de uppgifter 

som har betydelse för försäkringen samt korrekt besvara eventuella frågor. Den 

andra typen av upplysningsplikt är en spontan upplysningsplikt som innebär att 

även utan att försäkringsgivaren har begärt det, måste försäkringstagaren ändå 

lämna uppgifter som har uppenbar betydelse för riskbedömningen.45 

Vad gäller rättsföljderna för brister i upplysningsplikten46 görs skillnad mellan en 

sådan väsentlig brist att det skulle anses som svek eller strida mot tro och heder 

att åberopa avtalet å ena sidan och brister som tillkommit uppsåtligen eller av 

oaktsamhet från försäkringstagarens sida utan att utgöra svek eller stå i strid mot 

tro och heder å andra sidan. Med tanke på att dessa situationer har olika rätts-

verkningar är det av intresse att definiera vilken typ av bristande upplysningar 

som utgör ett svikligt förfarande eller då det skulle strida mot tro och heder att 

åberopa avtalet. 

Detta kapitel inleds således med en genomgång av den passiva upplysningsplik-

tens omfång. Sedan diskuteras den spontana upplysningsplikten. Därefter diskute-

ras vad som anses utgöra svek eller strida mot tro och heder. 

 

 

 

                                                        

45 FAL 8 kap. 8 § 1st. 

46 Dessa behandlas i avsnitt 5. 
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3.2 Passiv upplysningsplikt 

3.2.1 Inledning 

Med den passiva upplysningsplikten avses här den skyldighet som försäkringsta-

garen har att lämna uppgifter som försäkringsgivaren begär, vanligtvis i form av 

att svara på försäkringsgivarens frågor. Regeln återfinns i 8 kap. 8§ 1st 1 men. I 

FAL och har fått följande utformning:  

”Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att på försäkringsbolagets 

begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen ska 

meddelas.” 

För att någon rättsföljd ska bli aktuell stadgas i 8 kap. 9 § 2 st. att åsidosättandet av 

upplysningsplikten måste skett antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avsnit-

tet behandlar här vilka frågor som en försäkringstagare är tvungen att svara på, 

vad som ska anses vara av betydelse för frågan om försäkringen ska meddelas, och 

vilken undersökningsplikt försäkringstagaren har för att ta reda på de korrekta 

förutsättningarna rörande de ställda frågorna. Kapitlet behandlar även frågan om 

när en försäkringstagare kan anses ha agerat uppsåtligen eller oaktsamt. 

 

3.2.2 Uppgifter av betydelse för försäkringen  

Som framgår av formuleringen i 8 kap. 8 § 1st. 1 men. FAL omfattar skyldigheten 

att lämna uppgifter endast sådana uppgifter som kan ha betydelse för frågan om 

försäkring ska meddelas. Vid en första anblick kan formuleringen ge sken av att 

omfatta endast sådana uppgifter som skulle innebära att försäkringen överhuvud-

taget inte ska meddelas. Enligt förarbetena omfattas dock alla uppgifter som har 

betydelse för försäkringsbolagets riskbedömning.47 Här kan diskuteras huruvida 

det är den faktiska försäkringsgivarens riskbedömning som ska ha påverkats eller 

om bedömningen ska ske mer objektivt.  

I den praxis som finns på området verkar det som att HD utgått från vilken bety-

delse de felaktiga uppgifterna skulle haft för de aktuella försäkringsgivarna. Om-

                                                        

47 Prop. 2003/04:150 s. 212. 
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ständigheterna har dock varit sådana att en objektiv bedömning hade gett samma 

resultat och det framgår inte med någon tydlighet huruvida domstolen faktiskt 

gjort en bedömning utifrån det aktuella försäkringsbolaget eller om de gjort en ob-

jektiv bedömning och sedan förutsatt att försäkringsbolaget skulle agerat i enlighet 

med denna bedömning.48 Någon diskussion om vilken bedömningsmetod som ska 

användas på ett mer generellt plan har inte förts i någon av domarna. Någon säker 

slutsats går därför inte att dra utifrån befintlig praxis även om det mesta talar för 

en subjektiv bedömning. Den dominerande uppfattningen i doktrinen verkar vara 

att endast uppgifter som faktiskt hade påverkat den aktuella försäkringsgivarens 

riskbedömning omfattas av upplysningsplikten.49 Hult är dock av uppfattningen att 

en mer objektiv bedömning borde genomföras och att det ska ha påverkat en tänkt 

ordentlig försäkringsgivare i dennes riskbedömning.50 Han gör dock ett undantag 

för de fall ett försäkringsbolag frågar efter något som andra bolag normalt inte frå-

gar efter. Detta ska i sådana fall presumeras vara av betydelse för riskbedömning-

en. De rättsfall som finns på området är kort återgivna nedan. 

I NJA 1924 s. 385 hade försäkringstagaren besvarat frågan huruvida det 

fanns förbindelsespårväg med statens järnväg nekande men hade dock 

uppgett att det funnits en decauville-spårväg. Frågan om hur lång spår-

vägssträcka som fanns utanför området hade lämnats obesvarad.  Efter att 

en olycka uppkommit på spårvägen utanför området, som tagits i bruk ef-

ter avtalets träffande ville förstagaren ha ersättning. Avtalet föreskrev 

dock att försäkringsbolaget inte ansvarade för riskökningar som inte upp-

getts. HD uttalade att de svar som försäkringstagaren uppgett måste gett 

försäkringsbolaget uppfattningen om att något spår ej fanns utanför fa-

briksområdet. Det ansågs uppenbart att premien skulle blivit väsentligen 

högre om de korrekta uppgifterna uppgivits. Därför hade försäkringsbola-

get ingen skyldighet att betala ut någon ersättning. Observera att målet 

                                                        

48 NJA 1924 s. 385, NJA 1926 s. 573, NJA 1932 s. 95 och NJA 1940 s. 285. 

49 Se Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 160 och Johansson, Svante O., Varuför-
säkringsrätt, Jure Förlag AB, Stockholm 2004, s. 314-315. 

50 Hult, P, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen, 1936, s. 47. Referensen är hämtad från Hellner, 
J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 161 not 5. 
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avgjordes innan GFAL gällde, bedömningen skedde således utifrån avtals-

rättsliga principer. 

I NJA 1926 s. 573 kom frågan upp huruvida det hade betydelse att en för-

säkringstagare uppgivit att han varit ägare till ett lager böcker när denne 

endast innehade dessa som kommissionär. Majoriteten fastslog här att den 

oriktiga uppgiften inte kommit till för att vilseleda försäkringsbolaget 

samt att det måste antagas att försäkringsbolaget hade meddelat försäk-

ringen på samma villkor även i fall de känt till de korrekta uppgifterna. 

I NJA 1932 s. 95 diskuterade HovR i sin dom, som HD ej såg någon anled-

ning att ändra, vilken betydelse det hade att försäkringstagaren av en 

brandförsäkring hade uppgivit att han var ägare till fastigheten när han i 

själva verket endast hade inteckningar i fastigheten. HovR kom här fram 

till att denna omständighet hade saknat betydelse för försäkringsbolaget. 

NJA 1940 s 285 handlade om huruvida försäkringstagaren hade brutit 

mot upplysningsplikten genom att uppge som svar på en direkt fråga från 

försäkringsbolaget att det fanns fyra maskindrivna maskiner i en fabriks-

lokal vid tecknandet av en brandförsäkring. I verkligheten fanns istället 

fem maskiner men en av maskinerna var dock i sådant skick att den inte 

kunde användas utan omfattande reparationer. HovR uttalade i sin dom 

som HD sedan fastställde att det var visat att den omtvistade maskinen be-

funnit sig i fabrikslokalen under hela försäkringstiden, dock var det inte 

visat att den befunnit sig i sådant skick att den saknar betydelse för för-

säkringsbolaget. Vidare borde försäkringstagaren insett att den lämnade 

uppgiften var oriktig. Dessutom må det antagas att försäkringsbolaget inte 

skulle meddelat försäkring överhuvudtaget om det haft vetskap om de 

korrekta uppgifterna. Försäkringsersättning utgick inte. Två ledamöter var 

dock skiljaktiga. 

Något som berörts i doktrin är hur felaktiga uppgifter som haft faktiskt betydelse 

för den enskilda försäkringsgivarens riskbedömning men där all vetenskap talar 

emot att detta skulle haft någon betydelse för riskens storlek ska hanteras. Försäk-

ringsgivaren har alltså i detta fall lagt vikt vid en omständighet som faktiskt inte 
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haft någon betydelse för risken. Vad som talar för att sådana uppgifter ska omfat-

tas av upplysningsplikten är det faktum att de uppfyller det rekvisit som ställs upp 

i lagen; att uppgiften ska ha haft faktisk betydelse för riskbedömningen. Någon 

kontraheringsplikt föreligger inte heller vid företagsförsäkringar, varför det är fritt 

för försäkringsbolagen att själva välja vilka kriterier de vill använda sig av vid 

tecknandet av en försäkring.51 Vad som däremot talar mot detta är att de kan anses 

som obilligt att en försäkringstagare ska mista eller få nedsatt försäkringsersätt-

ning på grund av uppgifter som vetenskapligt sett är betydelselösa för risken.  

I förarbetena till FAL talas det i första hand om att uppgiften ska ha haft betydelse 

för riskbedömningen.52 Författningskommentarerna ger dock en annan bild. Där 

stadgas att försäkringsbolaget har rätt att få uppgifter som har betydelse för risken 

och omfattningen av en eventuell skada. Huruvida en begäran av uppgifter avser 

sådana uppgifter eller ej får avgöras objektivt, försäkringstagarens uppfattning 

spelar härvid ingen roll.53  Detta uttalande ger ett klart stöd för att även en objektiv 

bedömning bör göras. Det stadgas ju att endast uppgifter som är av betydelse för 

risken eller skadans storlek behöver lämnas. Försäkringstagaren skulle således 

inte vara skyldig att svara på frågor som inte objektivt sett är av betydelse för ris-

ken eller storleken på en eventuell skada vilket alltså skulle betyda att dessa upp-

gifter inte omfattas av upplysningsplikten.  

Även Lindell – Fritz menar att den subjektiva prövningen borde kunna komplette-

ras med en objektiv bedömning och stöder detta på att det enligt hennes mening 

skulle finnas ett krav i 9 § i GFAL om att uppgiften verkligen ska ha haft betydelse 

för risken.54 Hellner verkar också ha en liknande uppfattning.55 Något sådant krav 

kan dock inte klart utläsas i paragrafen i varken GFAL eller FAL. I GFAL talas det 

istället om uppgifter som saknat betydelse för försäkringsgivaren och i FAL om 

                                                        

51 Jfr med FAL 3 kap 1 §. 

52 Prop. 2003/04:150 s. 212.  

53 Prop. 2003/04:150 s. 407. 

54 Lindell-Frantz, E, Nedsättning av försäkringsersättning, Juridiska fakulteten LU 1996, s. 101. 

55 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 152. 
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uppgifter som saknar betydelse för avtalet. Vilket närmast tyder på en subjektiv-

bedömning. 

Vilka uppgifter som omfattas av upplysningsplikten går det inte göra några exakta 

uttalanden om eftersom detta varierar beroende vilken typ av försäkring det gäll-

er. Olika försäkringar kräver olika typer av uppgifter. Av den praxis som finns på 

området går det dock att utläsa en sak. Domstolen har inte ansett att det är av be-

tydelse för försäkringsgivaren att försäkringstagaren uppgett att denne är ägare av 

egendomen, trots att detta inte stämt.56 

 

3.2.3 Oaktsamhet och uppsåt 

För att några rättsföljder ska bli aktuella vid ett eftersättande av upplysningsplik-

ten krävs det enligt 8 kap 9 § 2 st. i FAL att detta har skett antingen uppsåtligen el-

ler av oaktsamhet. Här bör även diskuteras vilka fysiska personer som ska varit 

oaktsamma när försäkringstagaren är en juridisk person, vilket ofta är fallet vid fö-

retagsförsäkringar. Detta brukar benämnas identifikation med försäkringstagaren. 

Några specialregler rörande försäkringar finns inte utan ledning får istället sökas i 

allmänna regler kring identifikation vid rättshandlingar. Först kan konstateras att 

försäkringstagaren enligt förarbetena ansvarar för eventuella brister som mäklare 

och andra mellanmän som fått fullmakt att handla på försäkringstagarens vägnar 

gjort sig skyldig till.57  

Enligt Nydrén bör försäkringstagarens VD, styrelse och särskilda firmatecknare 

identifieras med försäkringstagaren. Dessutom bör även personer med särskild 

ställningsfullmakt, exempelvis risk manager kunna identifieras med försäkringsta-

garen. Dock bör denna identifikation endast omfatta personer som antingen med-

verkat till eller borde känt till försäkringsärendet. En styrelseledamot som är helt 

ovetande om att försäkringen ska tecknas omfattas således inte av upplysnings-

                                                        

56 NJA 1926 s. 573 och NJA 1932 s. 95. 

57 Prop. 2003/04:150 s. 465. 
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plikten enligt Nydrén. Det är alltså dessa personers handlande som ligger till grund 

för om försäkringstagaren agerat oaktsamt eller inte.58 

Det kan också diskuteras i vilken mån den försäkrade omfattas av upplysningsplik-

ten för de fall då detta inte är samma person som försäkringstagaren. Av paragra-

fens ordalydelse går det dock endast utläsa att det skulle vara försäkringstagaren 

som omfattas av upplysningsplikten, den försäkrade nämns överhuvudtaget inte.  

Vid personförsäkringar finns det däremot uttryckligen stadgat att upplysningsplik-

ten även gäller den försäkrade.59  

Av förarbetena framgår det även att det endast är försäkringstagaren och inte den 

försäkrade som omfattas av upplysningsplikten. Det finns dock inget som hindrar 

att försäkringsgivaren kräver vissa uppgifter av den försäkrade för att meddela 

försäkringen, men detta skulle i så fall inte stödja sig på reglerna kring upplys-

ningsplikten. Skulle den försäkrade då lämna felaktiga uppgifter blir alltså inte reg-

lerna för nedsättning vid brott mot upplysningsplikten aktuell utan eventuella 

rättsföljder får bestämmas utifrån andra rättsregler.60 Här kan även anmärkas att 

upplysningsplikten är tvingande till försäkringstagarens fördel vilket innebär att 

det inte finns någon möjlighet för försäkringsgivaren att i försäkringsvillkoren ut-

vidga upplysningsplikten till att även omfatta den försäkrade.61 

Vad gäller oaktsamhetskravet räcker det, i motsats till vad som gäller vid konsu-

mentförsäkring, med ringa oaktsamhet för att en nedsättning ska bli aktuell vid fö-

retagsförsäkringar.62 Det är upp till försäkringsgivaren att visa att oaktsamhet fö-

religger. Bengtsson menar dock att något strängare beviskrav inte borde vara möj-

ligt med tanke på regelns utformning. Enligt hans mening bör det vara tillräckligt 

                                                        

58 Nydrén Birger, Identifikation samt förhållandet mellan biförpliktelser i företagsförsäkring, i 
Bengtsson, m.fl. Uppsatser om försäkringsavtalslagen, 2009 s. 110 och 114. 

59 Jfr 12 kap 1 § FAL. 

60 Prop. 2003/04:150 s. 171-172 och 408. 

61 Se avsnitt 2.4. 

62 Jfr 4 kap. 1 § FAL. 
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att försäkringstagaren lämnat en positivt felaktig uppgift för att beviskravet ska 

vara uppfyllt om inte försäkringstagaren kan åberopa någon särskild ursäkt.63 

Det krävs inte att försäkringstagaren förstått att de felaktiga uppgifterna var av be-

tydelse för försäkringsgivaren för att de ska omfattas av upplysningsplikten. Enligt 

författningskommentarerna kan dock försäkringstagarens insikt få betydelse vid 

aktsamhetsbedömningen.64 Enligt Bengtsson visar det faktum att försäkringsgiva-

ren ställt uttryckliga frågor att bolaget fäster vikt vid uppgifterna och att försäk-

ringstagaren får försöka handla efter det. Bengtssons menar dock att det bör kun-

na vara ursäktande om ett av försäkringsbolagets ombud medverkat vid brottet 

mot upplysningsplikten.65 En mening som även har visst stöd i rättspraxis.66  

Fallet avgjordes dock innan gamla försäkringsavtalslagen trädde i kraft och be-

handlar därför endast ogiltighet. Motiveringen är dock ganska allmänt hållen och 

domstolen slår fast att eftersom en inspektör vid bolaget (försäkringsgivaren) in-

formerat om att uppgiften inte var av värde kunde den förekommande ofullstän-

digheten inte ligga försäkringstagaren till last.  

Enligt GFAL krävdes det att försäkringstagaren var i ond tro angående de felaktiga 

uppgifterna, att denne antingen insett eller bort inse att uppgifterna var felaktiga, 

för att regeln skulle kunna tillämpas.67 Det kan antas att oaktsamhetsbedömningen 

har en liknande utgångspunkt även i FAL.  

Även Bengtsson använder uttrycket god tro som beteckning för att försäkringsta-

garen inte varit oaktsam.68 De flesta länders regler kring upplysningsplikten ver-

kar enligt Johansson bygga på någon form av vetskap kring omständigheterna från 

försäkringstagaren sida.69 Det ter sig även ganska naturligt att endast de felaktiga 

                                                        

63 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 333. 

64 Prop. 2003/04:150 s. 407-408. 

65 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 98 och 333. 

66 NJA 1907 s. 35. 

67 5-6§§ GFAL. 

68 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 252. 

69 Jfr Johansson, S. O, Varuförsäkringsrätt, Jure Förlag, Stockholm 2004, s. 322. 
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uppgifter som försäkringstagaren borde haft kännedom om ska betraktas som 

oaktsamma.  

Frågan blir då vilka uppgifter försäkringstagaren borde haft kännedom om. Alltså 

hur långtgående försäkringstagarens undersökningsplikt är. Enligt Hellner varie-

rar undersökningsplikten beroende på försäkringens storlek, betydelse och försäk-

ringstagarens kvalifikationer.70 Om försäkringstagaren missförstått frågan eller 

missbedömt omständigheterna är denne i god tro endast om det funnits en grun-

dad anledning för misstaget.71 Försäkringsgivaren bör kunna skydda sig mot detta 

genom att ställa tydliga och precisa frågor. 

Enligt Nydrén bör aktsamhetskravet öka ju mer betydelsefull uppgiften är och ju 

tydligare detta framstår för försäkringstagaren. Bedömningen bör även grunda sig 

i hur ett företag jämförbart med försäkringstagaren normalt arbetar med att iden-

tifiera risker och skador. Det bör här kunna krävas att det finns en ändamålsenlig 

ordning för insamling och förmedling av väsentliga risker och skador i verksamhe-

ten. Enligt Nydrén är försäkringstagaren även skyldig att särskilt beakta den in-

formation försäkringsgivaren efterfrågar vid organiserandet av informationsflö-

det.72 Försäkringstagaren bör således inte kunna åberopa god tro på grund av att 

informationsflödet inom organisationen inte fungerat. 

 

3.2.4 Analys 

Den subjektiva bedömningen synes ha visst stöd i såväl lagtextens lydelse som i fö-

rarbetsuttalandena. Den är också dominerande i såväl praxis som i doktrinen och 

får därför anses utgöra gällande rätt, i vart fall i den utsträckningen att uppgiften 

måste haft betydelse för den aktuella försäkringsgivaren för att den ska omfattas 

av upplysningsplikten. Vad gäller de uppgifter som haft betydelse för riskbedöm-

ningen men inte för risken talar lagtextens ordalydelse för att även dessa ska om-

                                                        

70 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 154. 

71 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 154. 

72 Nydrén Birger, Identifikation samt förhållandet mellan biförpliktelser i företagsförsäkring, i 
Bengtsson, m.fl. Uppsatser om försäkringsavtalslagen, 2009 s. 112. 
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fattas av upplysningsplikten. Av författningskommentarerna framgår dock att en-

dast uppgifter som antingen haft betydelse för risken eller en eventuell skada bör 

omfattas. Denna uppfattning stämmer även väl överens med den dominerande 

uppfattningen i doktrinen.  

I dagsläget får gällande rätt anses vara att upplysningsplikten omfattar endast så-

dana uppgifter som haft betydelse för den faktiska riskbedömningen och som ob-

jektivt sett har betydelse för risken eller en eventuell skadas storlek. Det är alltså i 

första hand en subjektiv bedömning som kompletteras av ett objektivt rekvisit som 

ska genomföras. 

Vid bedömningen av vilka typer av uppgifter som försäkringstagaren är skyldig att 

upplysa om skiljer sig detta givetvis beroende på vilken typ av försäkring som ska 

tecknas. Av förarbetena framkommer att försäkringstagaren i princip är skyldig att 

besvara de frågor som försäkringsbolaget ställer. Av den praxis som finns går det 

dock att dra slutsatsen att endast en felaktig uppgift rörande ägarförhållandena 

kring den försäkrade egendomen inte kan betraktas som ett brott mot upplys-

ningsplikten. Däremot har uppgifter om antalet maskiner som finns i en lokal an-

setts vara av betydelse även om det inte var klarlagt huruvida alla maskiner funge-

rar eller inte.  

Felaktiga värderingsintyg rörande den försäkrade egendomens värde har också 

ansetts strida mot upplysningsplikten. Gemensamt för de fall då domstolen kom-

mit fram till att en felaktig upplysning stridit mot upplysningsplikten är att uppgif-

terna normalt sett haft en ganska klar betydelse för riskbedömningen och att en 

riktig uppgift skulle inneburit en väsentligen högre premie. Detta kan dock ha sina 

naturliga orsaker i att det ofta inte är ekonomiskt försvarbart att driva ett mål 

ända upp i HD i de fall endast en mindre nedsättning av försäkringsersättningen 

skulle vara aktuell. I övrigt går det dock inte dra några mer generella slutsatser av 

den praxis som finns på området.  

Det bör här diskuterats vilka personers handlande och kunskaper som ska ligga 

försäkringstagaren till last då denne består av en juridisk person. Någon lagstift-

ning gällande denna fråga finns inte i FAL. Av förarbetena framgår det dock att 

ageranden från mellanmän med fullmakt ligger försäkringstagaren till last i detta 
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hänseende. Däremot framgår det tydligt av att den försäkrade inte omfattas av 

upplysningsplikten och att dennes kunskaper således inte kan ligga försäkringsta-

garen till last, såvida den försäkrade och försäkringstagaren inte är samma person.  

I övrigt får stöd hämtas från mer allmänna principer på förmögenhetsrättens om-

råde. I doktrin har här framförts att personer i ledande ställning, exempelvis VD, 

styrelse och särskild firmatecknare och personer med ställningsfullmakt exempel-

vis en risk manager, bör omfattas. Dock endast i den mån de känt till att försäk-

ringen skulle tecknas. Det framstår som logiskt att det är just de personer som har 

haft möjlighet att med bindande verkan ingå försäkringsavtalet för försäkringsta-

garens räkning som också omfattas av upplysningsplikten.   

Vad som utgör oaktsamhet vid fullgörandet av upplysningsplikten får bedömas 

från fall till fall. I lagtexten ställs inte längre något krav på att försäkringstagaren 

borde insett att uppgifterna var oriktiga för att oaktsamhet ska kunna föreligga. 

Det mesta tyder dock på att så fortfarande är fallet. Framförallt ligger det i sakens 

natur att göra aktsamhetsbedömningen utifrån vad en normal försäkringstagare 

borde känt till då upplysningsplikten framförallt består av att förmedla informa-

tion. Om försäkringstagaren inte borde känt till att uppgifterna var felaktiga kan 

denne följaktligen inte anses varit oaktsam i sin informationsinhämtning vilket i 

sin tur skulle leda till att inte heller någon oaktsamhet vid fullgörandet av upplys-

ningsplikten föreligger. Denna slutsats tycks även stämma överens med vad som 

framförts i doktrinen.  

Att försäkringstagaren kan anses ha förfarit oaktsamt i de fall denne bort inse att 

uppgifterna var oriktiga innebär naturligtvis att det finns en viss skyldighet att 

skaffa sig kunskap om de korrekta förhållandena. Som vid de flesta oaktsamhets-

bedömningar blir utgångspunkten i detta fall vad en normal aktsam försäkringsta-

gare i liknande situation borde insett. Någon vägledning av vad detta innebär finns 

dock inte i varken lagtexten, förarbeten eller praxis. 

I doktrinen har framförts att denna skyldighet bör växa ju mer betydelsefulla upp-

gifter som efterfrågas (framförallt om det framgår att vissa uppgifter är av extra 

stor betydelse), ju större och betydelsefullare försäkringen är och ju mer kvalifice-

rad försäkringstagaren är rörande dessa frågor. Försäkringstagaren bör även kun-
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na tillräknas sådan kännedom som finns hos någon i organisationen om försäk-

ringstagaren hade fått denna information om informationsflödet hade fungerat på 

ett tillfredställande sätt. 

Det ter sig ganska naturligt att ju större och mer betydelsefulla försäkringarna är 

ju större krav bör kunna ställas på försäkringstagaren. Detta kan även motiveras 

med rättsekonomiska argument. Kostnaderna för att fullgöra sin upplysningsplikt 

får här sättas i relation till kostnaderna av ett felaktigt underlag vid beräkningen 

av premien. Försäkringsgivarna har ju möjligheten att vid beräkningen av premien 

väga in att det kan finnas faktorer som påverkar risken som försäkringstagaren 

inte känt till och således inte informerat om. I fall upplysningsplikten var så omfat-

tande att det vid de allra flesta försäkringarna blev dyrare att vidta de krävda un-

dersökningarna än vad en eventuell premieökning kostar skulle detta således 

drabba hela försäkringstagarkollektivet negativt. 

Det är även naturligt att ställa högre krav på företag i särskilt riskintensiva bran-

scher eftersom dessa normalt arbetar med att identifiera eventuella risker än 

andra företag.  Dessutom bör stora företag med stor kunskap om riskmanagement 

bedömas hårdare än småföretag utan denna kunskap. Detta följer av att utgångs-

punkten för bedömningen är hur en normal försäkringstagare i en liknande situa-

tion hade agerat. 

Det bör dock inte krävas att försäkringstagaren insåg att uppgifterna var av bety-

delse för försäkringsbolaget. Vilket följer av uttalandena i förarbetena. Försäk-

ringstagaren kan alltså ha agerat oaktsamt även om denne inte insåg att uppgifter-

na var av betydelse för försäkringsgivaren. Den praxis som finns på området inne-

bär dock att det vore ytterst sällsynt att en försäkringstagare ska kunna anses ha 

förfarit oaktsamt i de fall då en representant för bolaget meddelat att uppgifterna 

saknar betydelse även om representanten inte har behörighet att ta emot upplys-

ningar.  
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3.3 Spontan upplysningsplikt 

3.3.1 inledning 

FAL 8 kap. 8§ 1st. sista meningen stadgar att en försäkringstagare är skyldig att 

uppge alla sådana uppgifter som har uppenbar betydelse för riskbedömningen, 

oavsett om dessa inte efterfrågas av försäkringsbolaget. Vidare krävs enligt FAL 8 

kap. 9 § att försäkringstagaren åsidosatt denna upplysningsplikt antingen av oakt-

samhet eller uppsåtligen för att några rättsföljder ska bli aktuella.  

Rekvisiten för den spontana upplysningsplikten kan således delas in i två delar, 

dels ska uppgiften vara av uppenbar betydelse för riskbedömningen och dels ska 

åsidosättandet skett av oaktsamhet eller uppsåt. Detta kapitel behandlar således 

vilka uppgifter som är av uppenbar betydelse för riskbedömningen samt vad som 

utgör oaktsamhet i detta fall. 

 

3.3.2 Uppenbar betydelse för riskbedömningen 

Kravet på uppenbar betydelse är helt nytt i och med FAL och återfinns ej i GFAL. 

Äldre uttalanden har därför tappat mycket av sitt värde vad gäller denna regel. 

Vissa mer generella uttalanden kring den spontana upplysningsplikten kan dock 

fortfarande vara av intresse. 

Enligt författningskommentarerna ska bedömningen rörande vilka uppgifter som 

är av uppenbar betydelse ta sin utgångspunkt i vad som är av uppenbar betydelse 

för försäkringsgivarens premiesättning och villkor. Det saknar i det här fallet bety-

delse vilken insikt försäkringstagaren haft rörande uppgifternas vikt. Istället ska 

bedömningen ske utifrån vad som för en försäkringstagare i allmänhet måste 

framstå som uppenbart.73  

Det är alltså här fråga om att uppgifterna ska ha haft uppenbar betydelse för det 

aktuella försäkringsbolagets riskbedömning samt att det måste framstå som up-

penbart för en försäkringstagare i allmänhet att uppgiften varit av uppenbar bety-

delse. Nydrén menar dock att om försäkringstagaren faktiskt haft kännedom om 

                                                        

73 Prop. 2003/04:150 s. 463. 
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att uppgifterna var av stor betydelse bör dessa omfattas av upplysningsplikten 

oavsett om det inte framstår som uppenbart för försäkringstagare i allmänhet.74 

Enligt Hellner bör försäkringstagaren ytterst sällan vara skyldig att upplysa om yt-

terligare omständigheter i de fall försäkringsgivaren använt sig av frågeformulär. 

Medan de situationer då frågeformulär ter sig opraktiska och då försäkringstaga-

ren normalt har god insikt om vilka förhållanden som är av betydelse för försäk-

ringsgivaren bör den spontana upplysningsplikten ha större praktisk betydelse.75 

Uttalandet gäller äldre rätt där upplysningsplikten dock var ännu hårdare mot för-

säkringstagaren.76  

 

3.3.3 Oaktsamhet och uppsåt 

Att åsidosättandet av den spontana upplysningsplikten måste ha skett uppsåtligen 

eller av oaktsamhet följer precis som vid den passiva upplysningsplikten av stad-

gandet i 8 kap 9 § 2 st. i FAL. 

I motsats till äldre lagstiftning finns inget uttryckligt krav på att försäkringstagaren 

ska haft någon kunskap om förhållandet som omfattas av den spontana upplys-

ningsplikten. Bengtsson menar dock att det inte bör kunna ställas några krav på 

undersökningsplikt gällande denna typ av förhållanden. Enligt hans mening krävs 

det att försäkringstagaren måste insett att det aktuella förhållandet var vid handen 

för att det ska utgöra ett brott mot upplysningsplikten. 77 Som redan nämnts behö-

ver försäkringstagaren dock inte ha insett förhållandets betydelse. Försäkringsta-

garens faktiska insikt kan dock enligt författningskommentarerna få betydelse vid 

bedömningen huruvida försäkringstagaren handlat oaktsamt.78 

 

                                                        

74 Nydrén Birger, Identifikation samt förhållandet mellan biförpliktelser i företagsförsäkring, i 
Bengtsson, m.fl. Uppsatser om försäkringsavtalslagen, 2009 s. 112. 

75 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 157. 

76 Jfr Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 333. 

77 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 330. 

78 Prop. 2003/04:150 s. 463. 
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3.3.4 Analys 

Vad som avses med uppenbar betydelse framgår inte av lagtexten. Inte heller fö-

rarbeten ger någon vidare ledning mer än att bedömningen ska ske utifrån vad 

som får anses uppenbart för försäkringstagare i allmänhet. I doktrinen har även 

framförts att i de fall försäkringstagaren vetat om att uppgifterna är av stor bety-

delse för försäkringsgivaren bör dessa omfattas av den spontana upplysningsplik-

ten även då detta inte kan anses uppenbart för försäkringstagare i allmänhet. Detta 

tycks vara en ganska rimlig ståndpunkt.  

Att bedömningen ska ske utifrån vad som är uppenbart för försäkringstagare i all-

mänhet bör i första hand bygga på att detta är betydligt lättare att föra i bevisning. 

Dessutom vore det obilligt att en försäkringstagare som bevisligen förtigit en upp-

gift denne visste var av betydelse för riskbedömningen inte skulle drabbas av någ-

ra rättsföljder endast på grund av att uppgiften inte kan anses vara av uppenbar 

betydelse för försäkringstagare i allmänhet.    

Den spontana upplysningsplikten bör i viss mån påverkas av hur utförliga frågor 

som ställs till försäkringstagaren av försäkringsgivaren. Det ligger nära för handen 

att anta att de uppgifter som försäkringsbolaget frågar om också är de som har be-

tydelse för riskbedömningen. För att det ska framstå som uppenbart för en försäk-

ringstagare i allmänhet att andra uppgifter än de efterfrågade är av betydelse bör 

det förmodligen krävas att det finns väldigt speciella omständigheter i fallet som 

vanligtvis inte förekommer vid tecknandet av liknande försäkringar. Uppgifter som 

är av uppenbar betydelse för riskbedömningen och dessutom vanligt förekom-

mande bör ju försäkringsgivaren fråga efter i normalfallet. Det är rimligt att i dessa 

situationer låta försäkringsgivaren ansvara för bristerna i frågeformuläret.  

Förekommer det inga frågor bör denna upplysningsplikt dock kunna vidgas något, 

framförallt vid sådana förhållanden där försäkringstagaren normalt har omfattan-

de kunskap kring vad som är av betydelse för försäkringsgivaren.  

I doktrinen har det framförts ett krav på att försäkringstagaren måste insett vilka 

förhållanden som förelegat för att det ska bli aktuellt med ett brott mot den spon-

tana upplysningsplikten. Något sådant krav går dock inte utläsa ur varken lagtex-

ten eller förarbetena. Av ordalydelsen i paragrafen är det istället samma oaktsam-
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hetskrav som gäller vid den spontana upplysningsplikten som vid den passiva upp-

lysningsplikten. Det uppenbarhetsrekvisit som finns i paragrafen syftar endast till 

vilken betydelse som uppgiften har för riskbedömningen och inte på något krav på 

att det åsyftade förhållandet ska vara uppenbart.  

Skulle det vara uppenbart att ett visst förhållande är av betydelse för riskbedöm-

ningen har försäkringstagaren alltså samma skyldighet att ta reda på om förhål-

landet föreligger eller inte som om detta efterfrågats av försäkringsgivaren. För-

säkringstagaren borde alltså vara skyldig att spontant upplysa om sådana omstän-

digheter denne borde känt till.79  

 

3.4 Svek och strid mot tro och heder 

3.4.1 Svekparagrafens omfattning i FAL jämfört med avtalslagen 

8 kap 8 § 1st stadgar: ”Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysnings-

plikt enligt 8 § har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltigt 

enligt vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på för-

mögenhetsrättens område och försäkringsbolaget fritt från ansvar för försäkrings-

fall som inträffar därefter. I 17 § finns bestämmelser om betald premie.”  

Vad som avses med att ett förfarande varit svikligt eller stått i strid mot tro och 

heder ger varken lagtexten eller förarbetena någon vidare härledning om. Det bör 

dock vara möjligt att utgå från att begreppen ska ha samma betydelse som i 30§ 

och 33§ AvtL, framförallt med tanke på att liknande rättsföljder ska gälla. Både 

svikligt förledande och strid mot tro och heder är dessutom väl etablerade begrepp 

på förmögenhetsrättens område. Att dessa skulle anses ha en annan mening i FAL 

än i övrig lagstiftning får anses ytterst osannolikt om inte detta uttryckligen uttalas 

i förarbetena.  Bengtsson verkar vara av en liknande uppfattning även om han inte 

diskuterar ämnet direkt.80 Av den anledningen får även den praxis och doktrin som 

finns kring avtalslagens 30§ och 33§ betydelse vid bedömningen av försäkringsav-

tal.  

                                                        

79 Se diskussionen i 3.2.4. 

80 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 332. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050104.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19150218.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050104.htm#K8P17
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En stor skillnad mellan regleringen i FAL jämfört med avtalslagen är dock att FAL:s 

regler endast tar sikte på svikligt förfarande från försäkringstagarens sida. Detta 

innebär således att försäkringsbolagets svek inte omfattas av paragrafen.  

En annan skillnad är att FAL:s bestämmelser tar sikte på de tillfällen då försäk-

ringstagaren förfarit svikligt, medan Avtalslagens regler tar sikte på när en part 

blivit svikligt förledd, av sin medkontrahent eller annan. Frågan blir således om en 

försäkringstagare kan anses förfarit svikligt enligt FAL:s mening då försäkringsbo-

laget blivit svikligt förlett av någon annan enligt Avtalslagens mening. Här bör an-

märkas att även avtalslagens ogiltighetsregler är tillämpliga på försäkringsavtal. 

81Det finns dock en viss diskrepans mellan de lagstadgade rättsverkningarna vid 

ogiltighet enligt FAL jämfört med avtalslagen. I praktiken borde rättsverkningarna 

dock bli desamma i de flesta fall. En distinktion mellan dessa är dock åtminstone av 

akademiskt intresse.82  

Uttrycket svikligt förfarande används även i avtalslagens 30§ 2st.  ”Har den, gent-

emot vilken rättshandlingen företogs, svikligen uppgivit eller förtigit omständighe-

ter, som kunna antagas vara av betydelse för rättshandlingen, ska han anses hava 

därigenom framkallat densamma, såframt det ej visas, att det svikliga förfarandet 

icke inverkat å rättshandlingen.”  

Av ordalydelsen tycks regeln endast ta sikte på de fall då det är medkontrahenten 

som svikligen förlett sin motpart. Regeln kommenteras i förarbetena till lagen, med 

att det enligt allmänna rättsgrundsatser skulle vara upp till den som utsatts för det 

svikliga förfarandet att bevisa att detta föranlett den aktuella rättshandlingen. För 

att underlätta denna bevisbörda införs därför en presumtion för de fall då det är 

medkontrahenten som gjort sig skyldig till det svikliga förfarandet. Eftersom det 

inte kan anses obilligt att den som avsiktligen och i strid mot bättre vetande lurat 

någon får bevisbördan för att detta inte påverkat rättshandlingen.83  

                                                        

81 Prop. 2003/04:150 s. 171. 

82 Angående rättsverkningarna se avsnitt 5. 

83 Förslag till lag om avtal m.m. s. 127-128. 
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Förarbetena synes i detta fall jämställa ett svikligt förfarande med ett svikligt för-

ledande. Även den praxis som finns från HD verkar jämställa uttrycket svikligt för-

farande med uttrycket svikligt förledande.84 Inte heller i något av de rättsfall som 

granskats har svikligt förfarande tagit sikte på den situationen då någon i ond tro 

om ett svikligt förledande från tredje man ingått ett avtal.85 

Detta innebär således att den specialreglering rörande svek i FAL endast tar sikte 

på de fall då försäkringstagaren själv lämnat, eller förtigit de aktuella uppgifterna. 

Givetvis ansvarar dock försäkringstagaren för sådana eventuella svek som vidta-

gits av en försäkringsmäklare eller annan mellanman som haft fullmakt att för-

handla fram försäkringsavtalet på försäkringstagarens vägnar. Detta stadgas bok-

stavligen i författningskommentarerna.86 Lagrådet har här tillagt att enligt avtals-

rättsliga principer borde även handlande från mäklare utan fullmakt ligga försäk-

ringstagaren till last i ogitighetshänseende. med hänvisning till de principer som 

slagits fast i NJA 1949 s. 134 och NJA 2002 s. 244.87 Märk även att paragrafen en-

dast tar sikte på svikliga förfaranden vid fullgörandet av upplysningsplikten. Skulle 

svek förekomma i något annat sammanhang är FAL ej tillämpligt. 

  

3.4.2 Vad som utgör ett svikligt förfarande 

Vad gäller svek kan detta ske på två olika sätt, antingen att försäkringstagaren 

lämnar en oriktig uppgift eller att denne förtiger en uppgift. För att en oriktig upp-

gift ska utgöra svek måste den lämnats som ett avsiktligt vilseledande. Detta inne-

bär att försäkringstagaren måste förstått att uppgiften var oriktig och dessutom 

måste insett att försäkringsgivaren inte var medveten om det korrekta förhållan-

det. 88 I förarbetena till avtalslagen definieras svek då någon ”mot bättre vetande 

                                                        

84 Se exempelvis: NJA 1975 s. 517 och 1963 s. 516. 

85 En genomgång av samtliga rättsfall från HD upplagda på infotorg den 1 november 2010 innehål-
lande uttrycket ”svikligt förfarande” har gjorts. 

86 Prop. 2003/04:150 s. 465. 

87 Prop. 2003/04:150 s. 1064. 

88 Jfr Ramberg, C och J, allmän avtalsrätt, sjunde uppl., Nordstedts Juridik, Solna 2007, s. 71. 
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och i avsikt att därigenom förleda den andre till rättshandlingens företagande” 

lämnar oriktiga eller förtiger uppgifter.89  

Enligt Adlercreutz krävs det att den utsatta parten inte skulle ha slutit ett avtal 

med det innehållet om det svikliga förledandet inte hade skett.90 Enligt 30 § 2 st. 

avtalslagen föreligger det dock en presumtion om att det svikliga förfarandet på-

verkat rättshandlingen för de fall det kan antagas att den oriktiga uppgiften haft 

betydelse för avtalet.91 När det kan antagas att uppgiften haft betydelse för avtalet 

krävs det alltså att den som gjort sig skyldig till sveket kan visa att den som utsatts 

för sveket faktiskt skulle vidtagit rättshandlingen ändå för att rättshandlingen inte 

ska anses ogiltig.92 Någon sådan presumtion finns dock inte uttryckligen intagen i 

FAL. Med hänsyn till vad som anförts i avsnitt 3.4.1 om sambandet mellan Avtals-

lagens och FAL bör denna presumtion även kunna tillämpas vid svek enligt FAL. 

I stort sett samma rekvisit gäller vid förtigande av uppgifter. Uppgiften ska alltså 

ha förtigits i vilseledande syfte och påverkat rättshandlingen. Att uppsåt krävs in-

nebär enligt Ramberg att försäkringstagaren haft faktisk kännedom om uppgif-

ten.93 Hellner menar dock att även vissa fall då försäkringstagaren avsiktligen un-

derlåtit att skaffa sig sådan kännedom kan detta utgöra svek. Hellner illustrerar 

detta med ett skolboksexempel: En redare får ett brev som han misstänker inne-

håller uppgifter om att ett av dennes fartyg förlist. Innan han öppnar brevet väljer 

redaren att teckna en försäkring på fartyget från resans början.94 Detta skulle i så 

fall utgöra svek även om redaren inte hade faktisk kännedom om att fartyget hade 

förlist. Dessutom menar Hellner att det faktum att försäkringstagaren befann sig i 

en konfliktsituation vid lämnandet av uppgifterna skulle utesluta svek.95 Enligt mo-

                                                        

89 Förslag till lag om avtal m.m. s.128. 

90 Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, tolfte uppl., Studentlitteratur, Lund 2005, s. 253. 

91 AvtL 30 § 2st. 

92 NJA 1975 s. 517, jfr även Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, tolfte uppl., Studentlitteratur, Lund 2005, s. 
254. 

93 Jfr Ramberg, C och J, allmän avtalsrätt, sjunde uppl., Nordstedts Juridik, Solna 2007, s. 72. 

94 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 152. 

95 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 152.  
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tiven till avtalslagen krävs det generellt mer för att ett förtigande ska karakterise-

ras som svek än när en medvetet felaktig uppgift har lämnats.96 

Något krav finns inte uttryckligen om att försäkringstagaren ska ha vunnit på sitt 

svek för att bestämmelsen ska bli aktuell. Det räcker att avtalet ses som ofördelak-

tigt för försäkringsbolaget. 97 Motsatsvis utgör inte betydelselösa uppgifter som 

lämnats i svikligt avseende något svek.98 I praktiken blir det därför sällsynt att 

svek skulle aktualiseras om inte uppgifterna påverkat premien eller avtalets upp-

komst. Det är svårt att se hur uppgifter som inte påverkar premien ändå skulle 

kunna tillmätas avgörande betydelse för avtalets utformning och uppkomst. 

Ramberg är av åsikten att svekparagrafen bör tillämpas restriktivt och hänvisar 

delvis till att detta framgår av lagmotiven, utan att göra någon närmare hänvisning 

till var detta skulle framgå, samt att svek är den civilrättsliga motsvarigheten till 

bedrägeri.99 Även Grönfors är av uppfattningen att svekparagrafen bör tolkas re-

striktivt men menar samtidigt att civilrättsligt svek skulle kunna vara för handen 

även i fall som inte innebär bedrägeri eftersom det inte finns något motsvarande 

krav på vinning vid civilt svek som det gör vid bedrägeri. Dock menar Grönfors att 

anledningen till att svekbegreppet ska tolkas restriktivt är eftersom ett tillämpan-

de av regeln innebär ett sådant massivt fördömande av partens handlande. Dess-

utom finns ingen anledning att töja på svekbegreppet då ogiltighet även kan nås 

genom 33 § AvtL.100 

I rättspraxis finns ett antal fall där svek vid försäkringsavtalets ingående har disku-

terats. Dessa finns kort återgivna nedan. 

I NJA 1971 s 502 kom frågan upp huruvida en försäkringstagare var skyldig att 

upplysa att han varit dömd för brott, bland annat häleri, och varit intagen på sluten 

psykiatrisk vård vid tecknandet av en företagsförsäkring. Ärendet gällde ersättning 

                                                        

96 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar 1914 s. 128.  

97 Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, tolfte uppl., Studentlitteratur, Lund 2005, s. 254. 

98 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 152. 

99 Jfr Ramberg, C och J, allmän avtalsrätt, sjunde uppl., Nordstedts Juridik, Solna 2007, s. 71. 

100 Grönfors, K, Avtalslagen, 2:a uppl., Norstedts, Stockholm 1989, s. 148. 
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på grund av inbrott. HD kom i motsats till HovR fram till att någon sådan skyldig-

het inte förelegat. 

I NJA 1936:42 s 136 hade en försäkringstagare tecknad en brandskadeförsäkring 

för fem hästar som senare hade avlidit på grund av brand. Vid tecknandet av för-

säkringen hade försäkringstagaren åberopat ett värderingsintyg från en sakkunnig 

där denne efter felaktiga uppgifter från försäkringstagaren värderat hästarna till 

40 000 kr. 5 dagar innan intyget utfärdades hade försäkringstagaren utbjudit häs-

tarna vid en auktion och blivit erbjuden 2 290 kr. HD:s majoritet fastslår att försäk-

ringstagaren insett att värdet på intyget högst väsentligen översteg det verkliga 

värdet på hästarna. Två av ledamöterna fastslår även att hon har förtigit uppgifter 

som uppenbarligen är av intresse för försäkringsgivaren och hänvisar här till auk-

tionen. De två ledamöterna kommer sedan till slutsatsen att det skulle strida mot 

tro och heder att göra avtalet gällande. De andra två ledamöterna i HD:s majoritet 

anser att försäkringstagaren uppenbart har åberopat intyget för att vilseleda för-

säkringsgivaren och kommer till slutsatsen att avtalet är ogiltigt enligt svekpara-

grafen. En ledamot var skiljaktig och menade att försäkringsbolaget skulle förplik-

tigas att betala 5000 kr. Som framgår av fallet var majoriteten av uppfattningen att 

avtalet var ogiltigt däremot var de oense på vilken laglig grund ogiltigheten inträf-

fade.   

Ett nyare fall som dock inte varit uppe i HD är mål T 67-07 2008-02-19 vid HovR 

Nedre Norrland. I fallet bedömdes en försäkringstagare framkallat avtalet genom 

ett svikligt förfarande när denne förtigit omständigheten att huset redan var 

brandskadat vid tecknandet av en fullvärdesförsäkring på huset, trots att några 

frågor kring husets skick inte hade ställts. HovR motiverade domslutet med att det 

får anses uppenbart att en sådan uppgift har stor betydelse vid beräkningen av ris-

ken. Avtalet förklarades således ogiltigt. Noteras kan även att fallet gällde en kon-

sumentförsäkring där det normalt inte föreligger någon spontan upplysningsplikt 

för försäkringstagaren. 

 

3.4.3 Vad utgör ett förfarande i strid mot tro och heder 
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Som nämnts ovan i avsnitt 3.2.1 har även uttrycket i strid mot tro och heder sam-

ma betydelse i FAL som i 33§ AvtL. 33 § AvtL omnämns ofta som den lilla general-

klausulen.101 Regeln kom till för att komplettera de övriga ogiltighetsgrunderna 

och syftade till att undanröja risken att domstolarna skulle tvingas ge en rätts-

handling giltighet, på grund av att det saknas lagstöd för ogiltighet, trots att detta 

skulle strida mot rättskänslan.102 

För att denna rättsregel ska kunna tillämpas krävs att två rekvisit är uppfyllda. 

Dels att omständigheterna vid tillkomsten av rättshandlingen varit sådana att det 

skulle strida mot tro och heder att åberopa rättshandlingen när man har vetskap 

om omständigheterna. Dels att det måste kunna antagas att en av parterna haft så-

dan vetskap redan vid uppkomsten av rättshandlingen. 103  

Vad gäller det första rekvisitet ska detta tolkas helt objektivt. Det är utan betydelse 

huruvida den av parterna som åberopar rättshandlingen förstår att det skulle stri-

da mot tro och heder att göra så. Det andra rekvisitet är dock subjektivt, då det 

krävs att parten måste kunna antagas ha haft vetskap om de förutsättningarna som 

objektivt sett innebär att de skulle strida mot tro och heder att åberopa rättshand-

lingen.104  

Formuleringen ”kunna antas” syftar i detta fall endast på en bevislättnad, rekvisitet 

är fortfarande subjektivt i det avseendet att det ska bevisas är att parten haft fak-

tisk vetskap om omständigheterna och inte att parten borde haft den vetskapen. 

Om parten borde haft denna vetskap och kan anses handlat vårdslöst genom att 

inte skaffa sig den vetskapen ska detta inte ses som ohederligt.105  

Paragrafen tar alltså sikte på de fall där något av rekvisiten för de andra mer preci-

serade ogiltighetsgrunderna inte är uppfyllda. Att det något svävande begreppet 

tro och heder använts är just för att inte begränsa paragrafen till vissa speciella si-

                                                        

101 Grönfors, K, Avtalslagen, 2:a uppl., Norstedts, Stockholm 1989, s. 162. 

102 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar 1914 s. 133. 

103 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar 1914 s. 133. 

104 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar 1914 s. 133. 

105 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar 1914 s. 133. 
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tuationer. Motiven ger dock vissa exempel på situationer som skulle kunna träffas 

av ogiltighet på grund av regeln. Dels handlar det om situationer då en av parterna 

befunnit sig i sinnestillstånd, exempelvis sjukdom eller berusning, som innebär att 

den har svårt att bedöma handlingens innebörd. Dessutom tas sådana fall som 

skulle karakteriseras som insideraffärer upp. Av större relevans för upplysnings-

plikten är dock diskussionen kring hur paragrafens regel kan tillämpas vi motiv-

villfarelse.  Här uttalas att för de fall den ene parten inser att medkontrahenten har 

handlat under felaktiga förutsättningar som varit av sådan betydelse att medkon-

trahenten skulle krävt särskilda villkor eller överhuvudtaget inte vidtagit rätts-

handlingen, skulle det strida mot tro och heder att åberopa att några sådana villkor 

inte avtalats.106 

 

3.4.4 Analys 

Av lagtexten följer att ogiltighetsreglerna i FAL har i stort sett samma betydelse 

som deras motsvarigheter i avtalslagen. Av intresse här blir framförallt gränsdrag-

ningen mot de andra typerna av upplysningsplikt. Det bör i normalfallet vara så att 

ett sådant förfarande som innebär ogiltighet även skulle anses bryta mot de andra 

typerna av upplysningsplikt. Med tanke på de olika rättsföljderna kan det dock 

vara mer förmånligt att försöka åberopa ogiltighet eftersom detta alltid innebär att 

försäkringsbolaget är helt fritt från ansvar.107  

Vad gäller svek skiljer sig rekvisiten jämfört med andra typer av brott mot upplys-

ningsplikten på så sätt att det vid svek krävs att den oriktiga uppgiften lämnats el-

ler förtigits i avsikt att förleda försäkringsgivaren. Här finns det således ett uttryck-

ligt krav på att försäkringstagaren ska ha haft kännedom om det korrekta förhål-

landet. Något som inte krävs vid varken den passiva eller spontana upplysnings-

plikten. Dessutom ska försäkringstagaren avsiktligen förlett försäkringsgivaren, 

brottet mot upplysningsplikten ska alltså ha skett uppsåtligen. I det enda relativt 

nya rättsfall som finns på området ansåg HovR att i de fall försäkringstagaren för-

                                                        

106 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar 1914 s. 136. 

107 Rättsföljderna avhandlas i kap. 5. 
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tigit uppgifter som uppenbarligen är av stor betydelse för risken är det att anse 

som ett svikligt förledande. Detta kan jämföras med kravet på uppenbar betydelse 

för riskbedömningen vid spontana upplysningsplikten. 

Utifrån de förarbetsuttalanden och den praxis som finns på området kan således 

två rekvisit sättas upp för att en brist i upplysningsplikten ska anses utgöra ett 

svikligt förfarande.  

1. Försäkringstagaren ska ha haft faktisk kännedom om att uppgiften var 

felaktig. 

2. Uppgiften ska uppenbarligen varit av stor betydelse för risken.  

Vad gäller brott mot upplysningsplikten som innebär att det skulle strida mot tro 

och heder att åberopa avtalet är den stora skillnaden mot övriga brott mot upplys-

ningsplikten att det precis som vid svek krävs att försäkringstagaren haft faktisk 

kännedom om det rätta förhållandet. Det räcker alltså inte i detta fall att försäk-

ringstagaren borde haft denna kännedom. 
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4 Undantag från upplysningsplikten 

4.1 Inledning 

I 8 kap 9 § 4 st. finns stadgat att en försäkringsgivare inte kan åberopa brott mot 

upplysningsplikten i de fall då: 

1. försäkringsbolaget insett eller borde insett att uppgifterna var oriktiga eller 

ofullständiga eller 

2. de oriktiga eller ofullständiga uppgifterna antingen saknade betydelse för 

avtalets innehåll eller senare upphört att ha någon sådan betydelse. 

Detta kapitel behandlar således dessa två undantag från upplysningsplikten. 

4.2 Försäkringsgivarens onda tro 

Försäkringsbolaget kan alltså inte åberopa brott mot upplysningsplikten om det 

insett eller bort inse att uppgifterna var oriktiga. Regeln syftar till att förmå försäk-

ringsbolaget att noggrant gå igenom de svarade erhållit från försäkringstagaren 

och i de fall de skulle vara oklara, kontakta försäkringstagaren igen och ställa kom-

plimenterande frågor.108 Det som är avgörande i detta fall är om försäkringsbola-

get insåg eller bort inse att uppgifterna var felaktiga vid den tidpunkt då upplys-

ningsplikten skulle ha fullgjorts eller avtalet slöts. Det saknar således betydelse om 

försäkringsbolaget fått insikten efter denna tidpunkt.109  

I författningskommentarerna talas om två typexempel då försäkringsbolaget borde 

insett att uppgifterna var felaktiga. Det första exemplet är när försäkringsbolaget 

erhåller de korrekta uppgifterna från någon annan än försäkringsbolaget. Det 

andra exemplet tar sikte på när de aktuella uppgifterna redan lämnats till försäk-

ringsbolaget i samband med en tidigare försäkringsansökan. Framförallt i de fall då 

försäkringstagaren upplyser om att denne tidigare tagit en försäkring hos försäk-

ringsbolaget eller om försäkringen avlöser en tidigare försäkring. Försäkringstaga-

ren kan i dessa fall anta att denne inte behöver lämna uppgifterna en gång till. Där-

                                                        

108 Prop. 2003/04:150 s. 413. 

109 Prop. 2003/04:150 s. 414. 
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emot bör det inte kunna krävas att försäkringsbolaget alltid går igenom tidigare 

ansökningar i andra fall. Av betydelse här är framförallt hur stor och vilken typ av 

försäkring det rör sig om och om försäkringstagarens svar ger särskild anledning 

till vaksamhet.110 Enligt Hellner bör ett försäkringsbolag inte kunna åberopa brott 

mot upplysningsplikten om de lämnade uppgifterna varit av sådan karaktär att de 

borde föranlett ytterligare undersökningar och dessa undersökningar skulle ha re-

sulterat i att försäkringsbolaget skulle fått kunskap om de korrekta förhållande-

na.111  

Ett tredje alternativ som omnämns i förarbetena till GFAL är när försäkringen 

meddelats efter och på grund av en undersökning av den försäkrade egendomen 

från försäkringsbolagets sida. Försäkringsbolaget kan då inte åberopa sådana fel 

det borde upptäckt vid undersökningen.112 Johansson menar här att även i de fall 

då försäkringsgivaren avstått från att undersöka egendomen bör detta kunna ligga 

försäkringsgivaren till last. Vidare anser Johansson att ett försäkringsbolag även 

bör ha kännedom om sådant som är allmänt känt inom försäkringsbranschen. Ex-

empelvis bör försäkringsbolaget känna till handelsbruk, vanligen förekommande 

avtalsklausuler och priser som inte avviker från normalpriset. Även notorisk kun-

skap bör försäkringsbolaget känt till enligt hans mening. 113 

Enligt lagtextens utformning tycks det räcka att försäkringsbolaget borde insett att 

den lämnade uppgiften var oriktig eller ofullständig, något rekvisit för att försäk-

ringsbolaget även borde ha insett hur det verkliga förhållandena är finns inte ut-

tryckligen stadgat. Ett sådant rättsläge skulle i så fall innebära att en fråga som 

överhuvudtaget inte besvaras av en försäkringstagare aldrig skulle kunna utgöra 

brott mot upplysningsplikten då det torde vara ganska tydligt att detta är en ofull-

ständig uppgift. Försäkringsbolag bör dock i relativt ofta tolka detta som försäk-

ringstagaren anser att svaret saknar betydelse eller skulle varit att den efterfråga-

                                                        

110 Prop. 2003/04:150 s. 414. 

111 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 157. 

112 SOU 1925:21 s. 78. 

113 Johansson, S. O, Varuförsäkringsrätt, Jure Förlag, Stockholm 2004, s. 323-324. 
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de omständigheten inte föreligger.114 I författningskommentarerna stadgas dock 

att det som är avgörande är i fall försäkringsbolaget borde haft kännedom om det 

rätta förhållandet,115 vilket även de uttalanden som finns i doktrinen verkar utgå 

från. Att detta var rättsläget enligt äldre rätt framgår tydligt av ordalydelsen i 9§ 

GFAL. Det finns inget i förarbetena som tyder på att en ändring i rättsläget i detta 

varit ämnad fall.   

 

4.3 Uppgiften saknar betydelse 

Det andra kriteriet tar sikte på tre olika fall. Antingen då uppgiften redan från bör-

jan saknade betydelse för riskbedömningen, då uppgiften senare kommit att sakna 

betydelse för riskbedömningen eller då uppgiften slutat att vara oriktig. 

Vad gäller det första fallet är det frågan om uppgifter som helt saknat betydelse för 

avtalet. Här avses framförallt uppgifter som i och för sig är av betydelse för riskbe-

dömningen men som enligt försäkringsbolagets praxis inte tillmäts någon betydel-

se vid utformandet av avtal.116 

Det ändra fallet rör uppgifter som skulle haft betydelse för försäkringsavtalet vid 

avtalets slutande men som senare upphört att ha sådan betydelse. Utgångspunkten 

är således att den felaktiga uppgiften måste ha påverkat avtalet inte endast när den 

lämnades utan även skulle ha påverkat avtalet om den lämnades idag. Detta tar 

framförallt sikte på de fall då försäkringsbolaget ändrat sin praxis så att det inte 

längre tillmäter den aktuella uppgiften någon betydelse.117  

Det sista fallet tar sikte på sådana uppgifter som var felaktiga när de lämnades men 

som senare kommit att stämma överens med verkligheten. Ett skolexempel är när 

                                                        

114 Jfr NJA 1924 s. 385. 

115 Prop. 2003/04:150 s. 414. 

116 Prop. 2003/04:150 s. 414. I avsnitten 3.2 - 3.3 diskuteras i vilken mån sådana uppgifter överhu-
vudtaget omfattas av upplysningsplikten. 

117 Jfr Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 258. 
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en försäkringstagare felaktigt uppgivit att ett hus har åskledare och en sådan sena-

re har installerats.118 

 

4.4 Analys 

Vad gäller undantaget för de fall att försäkringsgivaren varit i ond tro kan det först 

diskuteras vad förgivaren borde insett för att undantaget ska bli tillämpligt. Lag-

textens lydelse kräver i detta fall endast att försäkringsgivaren insett att uppgiften 

varit felaktig. Det ställs alltså inget krav här på att denne borde haft kunskap om 

det verkliga förhållandet. Av de uttalanden som finns i förarbetena till lagen fram-

går det dock att undantaget endast är tänkt att användas för de fall då försäkrings-

givaren faktiskt haft kunskap om de rätta förhållandena. 

Slutsatsen blir att det bör krävas att försäkringsbolaget borde insett de rätta för-

hållandena. Paragrafens ordalydelse öppnar dock för en viss möjlighet även i de 

fall försäkringsbolaget måste insett att uppgifterna var felaktiga, utan att det för 

den sakens skull borde haft kännedom om de korrekta förhållandena. Här kan 

framförallt de fall som gränsar till förklaringsmisstag nämnas. 

Nästa fråga av intresse är vad försäkringsbolaget borde insett. I förarbetena stad-

gas att försäkringsgivaren åtminstone borde ha insett sådana uppgifter som för-

säkringstagaren lämnat till försäkringsgivaren i samband med tidigare ansökning-

ar. Att försäkringsgivaren borde insett sådana uppgifter ter sig ganska naturligt 

och har försäkringstagaren inte lämnat några nya uppgifter angående förhållandet 

borde försäkringsgivaren insett de korrekta uppgifterna. Saken hamnar dock i ett 

lite annorlunda situation i de fall då försäkringstagaren har lämnat uppgifter som 

strider mot uppgifter denne lämnat i en tidigare ansökan till försäkringsgivaren. 

Försäkringsgivaren borde i normalfallet kunna utgå från att förhållandena föränd-

rats och därmed borde de inte insett att förhållandet var så som det upplystes om i 

de tidigare ansökningarna. Detta följer av det syfte som finns bakom regeln, att 

försäkringstagaren inte ska behöva upprepa redan lämnade uppgifter.  

                                                        

118 Exemplet är taget från SOU 1925:21 s. 78. 
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I doktrinen har även framförts åsikter om att försäkringsgivaren inte ska kunna 

åberopa omständigheter denne borde upptäckt vid en undersökning om försäk-

ringstagaren uppmanat försäkringsgivaren att vidta en sådan undersökning. Den-

na ståndpunkt verkar vara logisk, i vart fall vid sådana försäkringar då det är van-

ligt med undersökningar. Att upplysningsplikten skulle reduceras i motsvarande 

mån även vid försäkringar då försäkringsgivaren normalt aldrig vidtar några un-

dersökningar endast på grund av att försäkringstagaren erbjudit försäkringsgiva-

ren detta verkar dock mindre lämpligt. Avgörande här torde vara vilken sedvänja 

som finns på området. Har försäkringsgivaren ändå vidtagit en undersökning bör 

denne givetvis inte kunna åberopa omständigheter som borde upptäckts vid un-

dersökningen. Något uttryckligt stöd för detta resonemang finns varken i FAL, fö-

rarbeten eller praxis utan bygger endast på uttalanden i doktrinen. Det ter sig dock 

ganska naturligt att försäkringsgivaren borde insett sådana förhållanden denne 

borde upptäckt vid en genomförd undersökning. För de fall försäkringstagaren av-

böjt att göra någon undersökning är dock rättsläget mera oklart. Skulle det dock 

föreligga en sedvänja att undersöka den försäkrade egendomen vid tecknandet av 

en viss typ av försäkring är det mest logiska att det är försäkringsgivaren som får 

stå risken om någon sådan undersökning inte görs. 

Vilka uppgifter som saknat betydelse för riskbedömningen bör bedömas enligt 

samma principer som diskuterats i avsnitt 3.2.2 rörande vilka uppgifter som behö-

ver lämnas. Detta kan främst motiveras av att lagstiftningen har en liknande ut-

formning i båda fallen. Detta bör alltså gälla såväl uppgifter som saknade betydelse 

från början och sådana uppgifter som senare kommit att sakna betydelse. 

Vad gäller sådana felaktiga uppgifter som senare kommit att stämma överens med 

det verkliga förhållandet bör detta inte vålla några större tolkningsproblem. Det 

saknar alltså betydelse att en uppgift var felaktig när den lämnades om den stäm-

mer överens med verkligheten då ett eventuellt brott mot upplysningsplikten ak-

tualiseras, vanligen i samband med ett försäkringsfall. 
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5 Rättsverkningar av bristande upplysningsplikt 

5.1 Inledning 

Hela tanken bakom upplysningsplikten är att få en försäkringstagare att lämna de 

relevanta uppgifterna. För att lagstiftningen ska ha någon verkan krävs det således 

att ett brott mot upplysningsplikten får några rättsverkningar. Det är därför av vikt 

att förstå vilka dessa rättsverkningar är. I detta kapitel behandlas därför vilka 

rättsverkningar ett åsidosättande av upplysningsplikten kan få. De olika rättsfölj-

derna stadgas i huvudsak i 8 kap 9 § i FAL. Paragrafen är tvingande till försäkrings-

tagarens fördel och ger tre olika möjliga rättsföljder.  

I första stycket stadgas att i fall då åsidosättandet av upplysningsplikten inneburit 

svek eller om åberopandet skulle strida mot tro och heder är avtalet ogiltigt. I 

andra stycket stadgas att om försäkringstagaren i annat fall åsidosatt sin upplys-

ningsplikt ska en eventuell försäkringsersättning sättas ned antingen enligt prora-

taregeln eller enligt kausalitetsregeln. Dessutom finns en regel som ger försäk-

ringsgivaren rätt att säga upp avtalet i 8 kap. 6 § FAL. 

 

5.2 Ogiltighet 

Ogiltighet inträffar när försäkringstagaren antingen förfarit svikligt eller om det 

skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. Rättsföljderna vid ett ogiltigt 

försäkringsavtal följer i stort sett samma regler som vid ogiltighet av andra rätts-

handlingar på förmögenhetsrättens område, vilket följer av ordalydelsen i 8 kap 9§ 

1st i FAL. Detta innebär alltså att parterna inte är bundna av avtalet och att redan 

utförda prestationer ska återgå och den utsatta parten kan i vissa fall ha rätt till 

skadestånd.119 Detta innebär således att det inte föreligger någon skyldighet för 

försäkringsbolaget att utge någon försäkringsersättning vid ett eventuellt försäk-

ringsfall. Vad gäller den premie som försäkringstagaren redan betalat in så finns 

                                                        

119 Jfr Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, tolfte uppl., Studentlitteratur, Lund 2005, s. 232 och Ramberg, C 
och J, allmän avtalsrätt, sjunde uppl., Nordstedts Juridik, Solna 2007, s. 78. 
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specialbestämmelser i 5 kap 6 § FAL.120 Där stadgas att för de fall avtalet är ogiltigt 

får försäkringsbolaget ändå behålla den premie som betalts och som avser förflu-

ten tid. Denna prestation ska således inte återgå. I motiven har det inte ansetts 

vara lämpligt att en försäkringstagare under sådana omständigheter någonsin ska 

ha rätt att kräva tillbaka premien för förfluten tid som försäkringsbolaget uppburit 

i tro om att avtalet var giltigt.121 Det är här inte fråga om något skadestånd utan om 

ett förverkande av premien enligt Bengtsson.122 

Skulle försäkringsersättning redan betalats ut kan denna återkrävas enligt allmän-

na förmögenhetsrättsliga principer. I praktiken skulle detta innebära att condicto 

indebiti tillämpas. Den försäkrade, i de fall denne inte själv tecknat försäkringen, 

skulle möjligtvis kunna ha varit i god tro även om försäkringstagaren agerat svik-

ligt.123  

 

5.3 Prorataregeln 

5.3.1 Inledning 

Vad gäller brott mot upplysningsplikten som inte utgör en ogiltighetsgrund stad-

gas det enligt 9 kap 9 § 2 st. att om försäkringsbolaget kan visa att det överhuvud-

taget inte skulle meddela försäkringen om upplysningsplikten fullgjorts är det helt 

fritt från ansvar. Skulle försäkringsbolaget ha meddelat försäkring mot högre pre-

mie eller på andra villkor än de som avtalats, begränsas ansvaret till att endast gäl-

la vad som svarar mot den premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har för-

säkringsbolaget inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats, ska ansva-

ret anpassas efter detta. Dock finns det en möjlighet att avtala om att kausalitets-

regeln, som behandlas i nästa avsnitt, ska användas. 
                                                        

120 8 kap 9 § hänvisar till 8 kap 17 § som hänvisar till 5 kap 6 § i FAL. Regeln omfattar enligt sin or-
dalydelse endast ogiltighet enligt 4 kap 2 §. Enligt motiven ska dock samma rättsföljder gälla även 
vid företagsförsäkringar (prop. 2003/04:150 s. 212). Dessutom talar hänvisningarna i 8 kap. 9 
och 17 §§ för att regeln ska tillämpas även vid företagsförsäkringar. 

121 Prop. 2003/04:150 s. 171. 

122 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 288. 

123 Jfr Prop. 2003/04:150 s. 409 och Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stock-
holm 2006 s. 258. 
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Denna regel kallas prorataregeln och bygger enligt motiven till GFAL på två olika 

grundtankar som i sig ligger väldigt nära varandra. Dels ska försäkringsbolagets 

ansvar motsvara det ansvar som det hade haft om de riktiga uppgifterna hade 

lämnats. Dels har försäkringstagaren rätt att erhålla en försäkring som motsvarar 

vad denne skulle erhållit för den lagda premien om en riktig uppgift lämnats.124 

Regeln fanns med redan i GFAL. Vid beräkningen av en eventuell nedsättning ska 

utgångspunkten vara hur försäkringsbolaget hade agerat om upplysningsplikten 

fullgjorts.125 Ledning härom bör i första hand sökas i bolagets egen praxis och om 

detta inte går bör det bedömas utifrån hur försäkringsgivare i allmänhet hade age-

rat.126  

Regeln ska tillämpas på samma sätt som innan nya FAL infördes förutom att bevis-

bördan har flyttats till försäkringsbolaget.127 Regeln innebär i stora drag att försäk-

ringstagaren erhåller det skydd som den har betalat för. Här bör påpekas att det 

inte spelar någon roll huruvida det finns något samband mellan den bristande upp-

lysningen och den inträffade skadan. En felaktig upplysning som påverkar risken 

för brand kan till och med innebära att en eventuell ersättning på grund av vatten-

skada sätts ned.128 

Prorataregeln kan innebära en nedsättning av försäkringsersättningen i tre fall. 

1. Om premien skulle varit högre 

2. Om andra villkor hade meddelats 

3. Om försäkringsgivaren hade tagit en mer omfattande återförsäkring 

Dessutom faller försäkringsbolagets ansvar helt bort om försäkringsbolaget kan 

visa att de överhuvudtaget inte skulle meddelat någon försäkring. I de följande av-

snitten behandlas var och ett av de tre fallen samt hur bedömningen ska göras om 

                                                        

124 SOU 1925:21 s. 74-75. 

125 Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 334 och Hellner, J, 
Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 200. 

126 Prop. 2003/04:150 s. 464. 

127 Prop. 2003/04:150 s. 464 jfr även Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Nordstedts Juridik, 
Stockholm 2006 s. 332-333. 

128 Jfr Lagerström, P och Roos, C J, Företagsförsäkring en försäkringsrättslig introduktion, Juristförla-
get Stockholm 1991, s. 31. 
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försäkringsgivaren kan visa att de både hade tillämpat en högre premie och tagit 

en större återförsäkring. 

 

5.3.2 Högre premie 

Om försäkringsbolaget kan visa att det skulle meddelat försäkringen till en högre 

premie är det endast skyldigt att betala ut ersättning motsvarande den premie som 

erlagts.  Detta belyses lättast genom ett exempel: 

A har tecknat en brandförsäkring för ett varulager värderat 900 000 kr och för det-

ta fått betala en premie på 1 000 kr hos försäkringsbolaget B. Egendomen är också 

försäkrad för 900 000. Hela A:s varulager brinner upp och A begär ersättning. A 

har dock brustit i sin upplysningsplikt. Hade B vetat om de korrekta omständighe-

terna hade det meddelat försäkringen med en premie på 1 500 kr.   

Som framgår av uppgifterna har A endast betalat 2/3 av den premie A borde ha be-

talat. Försäkringsersättningen sätts därför ned med 1/3 och A erhåller därför en-

dast 600 000 kr.  

Enligt Hellner har försäkringstagaren dock rätt att tillgodoräkna sig eventuella 

överförsäkringar.129 Det innebär alltså att om egendomen istället skulle varit för-

säkrad till 1 350 000 kr skulle försäkringsersättningen bli 2/3 av 1 350 000 kr= 

900 000. I det senare fallet skulle försäkringsersättningen bli lika stor som om 

upplysningsplikten fullgjorts eftersom en försäkringstagare i normalfallet inte har 

rätt att få en försäkringsersättning som överstiger egendomens värde.130 

Fallet vad gäller överförsäkring får dock inte blandas ihop med ett fall då egendo-

mens totala värde överensstämmer med vad den blivit försäkrad till men eventuell 

försäkringsersättning understiger 2/3 av det försäkrade värdet eftersom endast en 

del av den försäkrade egendomen förstörts. Skulle egendomen vara försäkrad till 

900 000 kr och hälften av egendomen förstörs i branden sker beräkningen enligt 

följande. Den förstörda egendomen är i detta fall försäkrad till ½ av 900 000 = 

                                                        

129 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 200. 

130 Jfr 8 kap 18§ och 6 kap 1-2 §§ 
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450 000 ersättningen ska fortfarande sättas ned med 1/3 av vad egendomen är 

försäkrad till = 150 000. Försäkringsersättningen blir alltså 300 000 kr. 

 

5.3.3 Andra villkor 

Kan försäkringsbolaget visa att det skulle ha meddelat försäkringen på andra vill-

kor än de som avtalats har försäkringsgivaren rätt att tillämpa dessa villkor. Hell-

ner ger exempel på fyra olika typer av villkor som typiskt sett kan få stor betydelse 

i dessa fall. De villkor Hellner nämner är villkor som helt undantar en viss typ av 

risk från försäkringsansvaret, villkor gällande säkerhetsföreskrifter, villkor om 

högre självrisk och de fall då försäkringsgivaren skulle använt en kortare försäk-

ringstid. Vad gäller villkor som helt undantar en viss risk skulle detta innebära att 

försäkringsersättningen helt faller bort om försäkringsfallet berott på den speciella 

risken annars bör ingen nedsättning bli aktuell. Vid villkor gällande säkerhetsföre-

skrifter får utredning göras huruvida försäkringstagaren brutit mot dessa och ned-

sättning ske enligt reglerna kring detta brott. Den nya självrisken tillämpas rakt av. 

Vad gäller villkor om kortare försäkringstid är detta kanske det mest problematis-

ka. Att ingen nedsättning sker om försäkringsfallet inträffar inom den ändrade an-

svarstiden. Enligt Hellner kan försäkringsgivaren här tillämpa den kortare tiden. 

131  

  

                                                        

131 Jfr Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 202-203. 
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5.3.4 Återförsäkring 

Vad gäller återförsäkring ansvarar bolaget endast för den del som ingen återför-

säkring skulle tas för. Regeln överensstämmer väl med grundprincipen om att ut-

gångspunkten ska vara hur försäkringsgivaren skulle agerat om upplysningsplik-

ten fullgjorts men regeln har dock kritiserats i doktrinen, framförallt för att den är 

svårtillämpad och leder till godtyckliga resultat. Anledningen till detta är att för-

säkringsgivare ofta har väldigt olika återförsäkringspolicy. 132 Samma fel kan där-

för få väldigt olika konsekvenser beroende på vilken försäkringsgivare det är. Om 

försäkringsgivaren i exemplet i föregående avsnitt i stället för att premien skulle 

öka kunnat visa att en återförsäkring på 600 000 kr skulle tecknats om upplys-

ningsplikten fullgjorts har försäkringsgivaren rätt att sätta ned ersättningen med 

motsvarande belopp. Försäkringsgivaren ansvarar alltså endast för den del som 

skulle behållits om det hade skett en korrekt upplysning. Endast 300 000 kr skulle 

då betalas ut. 

 

5.3.5 Både högre premie och återförsäkringsgrad 

Om det kan visas att bolaget hade vidtagit flera av de ovan nämnda villkoren blir 

det extra krångligt. Framför allt om såväl premien som återförsäkringsgraden hade 

ökat. Åsikterna i doktrinen om hur denna situation ska lösas går isär. De flesta är 

dock överens om att de belopp som utfaller för den summa försäkringsgivaren fak-

tiskt har återförsäkrat trots den bristande upplysningsplikten ska tillfalla försäk-

ringstagaren utan någon ytterligare nedsättning. Här bör dock anmärkas att även 

återförsäkringens utfall reduceras enligt prorataregeln. Oenigheten rör den del av 

försäkringen som försäkringsgivaren behållit.133 Exempel: 

A har tecknat en brandförsäkring för ett varulager värderat 900 000 kr och för det-

ta fått betala en premie på 1 000 kr hos försäkringsbolaget B. Egendomen är också 

försäkrad för 900 000. B har tecknat en återförsäkring för 100 000 kr. Hela A:s va-

rulager brinner upp och A begär ersättning. A har dock brustit i sin upplysnings-

                                                        

132 Jfr Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 203. 

133 Jfr Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 203. 
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plikt. Hade B vetat om de korrekta omständigheterna hade det meddelat försäk-

ringen med en premie på 1 500 kr och återförsäkrat sig för 200 000 kr.   

I exemplet har en återförsäkring tagits på 100 000 kr. Denna utbetalning sätts allt-

så ned, enligt reglerna för högre premie, med 1/3. Försäkringstagaren erhåller då 

66 000 kr. Eftersom försäkringsgivare B kan visa att endast 900 000-200 000= 

700 000 hade behållits(inte återförsäkrats) om försäkringstagaren fullgjort sin 

upplysningsplikt ansvarar B aldrig för mer. Frågan är dock hur det faktum att pre-

mien skulle öka påverkar denna del. Doktrin ger här tre olika lösningar. 

Drachmann och Bentzon menar att det kvarvarande beloppet ska sättas ner enligt 

samma princip som gäller i övrigt vid en högre premie, i detta fall 1/3 av 

700 000kr. Försäkringstagaren skulle då erhålla 2/3 av 700 000kr= 467 000kr 

plus ersättningen från återförsäkringen 2/3 av 100 000kr= 67 000kr. Totalt cirka 

534 000kr.134 

Ignatius menar att hänsyn måste tas till hur stor del av premien som härrör sig till 

den risk som försäkringsgivaren behållit. I exempel har försäkringsgivaren behållit 

8/9 av risken och således även premien. Detta motsvarar således 8/9 av 1 000 kr = 

889 kr. Denna premie jämförs sedan med den korrekta premien för hela risken 

1 500 kr. 889/1 500= 59 %. Försäkringsgivaren är då skyldigt att ersätta försäk-

ringstagaren med 59 % av försäkringsbeloppet vilket motsvarar 533 400 kr (59 % 

av 900 000). Denna ersättning får dock aldrig överstiga det belopp som försäk-

ringstagare själv skulle ha behållit risken för, i detta fall 700 000. Den totala för-

säkringsersättningen blir då cirka 600 000 kr (533 400 plus 67 000). Den försäk-

rade får i detta fall lika stor ersättning som då någon återförsäkring inte skulle 

skett. Skillnaden uppkommer endast i de fall då det uträknade beloppet överstiger 

det belopp som försäkringsgivaren själv skulle ha behållit.135 

Schmidt menar att de ovanstående teorierna bygger på ett tankefel och att det av-

görande borde vara i vilken utsträckning en återförsäkring hade skett om ansvaret 

                                                        

134 Drachmann och Bentzon, lov om forsikringsaftaler, 1:a uppl. 1931 s. 27 (referensen hämtad från 
Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 203). 

135 Ignatius, NFT 1935 s. 393-401 (referens hämtad från Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan 
Lund 1965 s. 203).  
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endast hade uppgått till vad försäkringsgivaren är skyldig att betala ut efter ned-

sättningen som följer av en högre premie. Istället för att undersöka hur stor del av 

försäkringsbeloppet 900 000 som ska återförsäkras bör istället utredas hur stor 

återförsäkringen av ett ansvar på 667 000 skulle blivit. Endast i de fall försäkrings-

givaren kan visa att återförsäkringen skulle varit större trots det minskade ansva-

ret skulle en ytterligare nedsättning bli aktuell.136 

Hellner anser att Ignatius och Schmidts metoder är de som har mest fog för sig och 

att det bör vara Schmidts metod som tillämpas. De två olika metoderna leder dock 

oftast till liknande resultat.137  

 

5.3.6 Analys 

Vad gäller prorataregeln så är rättsverkningarna i många fall ganska oproblema-

tiska rent juridiskt i de fall det endast förekommer en grund för nedsättning. I des-

sa fall ger lagtexten en relativt bra ledning och tillsammans med de förklaringar 

som ges i motiven till GFAL och i doktrinen tycks det vara relativt klart hur dessa 

fall ska lösas.  

En fråga som dock är värd att diskutera är det fall då försäkringsgivaren kan visa 

att denne skulle ha tillämpat en kortare tidsperiod. I doktrin har här framförts att 

försäkringsgivaren i dessa fall skulle vara fri att tillämpa den kortare tidsperioden, 

vilket innebär att försäkringsgivaren inte skulle ansvara för försäkringsfall som in-

träffar efter denna tidpunkt.  

För egen del anser jag att försäkringstagaren i dessa fall även borde visa att försäk-

ringen inte skulle ha förnyats, om försäkringstagaren skulle ansökt om det, för att 

försäkringsersättningen ska falla bort. Resonemanget bygger på grundprincipen 

om att utgångspunkten ska vara hur försäkringsgivaren skulle agerat om upplys-

ningsplikten fullgjorts. Hade försäkringen förnyats hade försäkringstagaren haft 

försäkringsskydd. 

                                                        

136 Schmidt faran och försäkringsfallet, 1943 s. 138-148. 

137 Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 204-205. 
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En annan del av prorataregeln där rättsläget är relativt oklart är de fall då försäk-

ringsgivaren kan visa att den skulle tillämpat både en högre premie och en högre 

återförsäkringsgrad. Varken lagtexten, förarbeten eller praxis ger någon bra väg-

ledning om hur dessa fall ska bedömas. Det verkar inte heller föreligga någon kon-

sensus i doktrinen. 

Här bör först anmärkas att prorataregeln bygger på ett avvägande av två skilda in-

tressen, dels försäkringsgivarens intresse att inte behöva betala ut mer än vad 

denne skulle gjort om en riktig uppgift hade meddelats och dels försäkringstaga-

rens intresse av att erhålla det försäkringsskydd som motsvarar den erlagda pre-

mien. Utgångspunkten bör dock vara hur försäkringsgivaren hade agerat om upp-

lysningsplikten hade fullgjorts. Gällande rätt bör alltså vara en lösning som har sin 

utgångspunkt i försäkringsgivarens tänkta handlanden och som samtidigt uppfyl-

ler de två intressena så långt som möjligt. Enligt denna princip borde det alltså 

först utredas hur stort försäkringsansvar som försäkringsgivaren skulle behållit 

om upplysningsplikten fullgjorts. Detta bör sedan utgöra ett tak för vad försäk-

ringsgivaren kan bli skyldig att betala ut. Frågan blir då om utgångspunkten i detta 

fall bör vara i vilken utsträckning återförsäkring hade tagits för det fall att bolaget 

ansvarar för full ersättning eller ersättning nedsatt enligt prorataregeln. Här kan 

anmärkas att det faktum att ett försäkringsbolag känt till att en uppgift var oriktig 

medför att möjligheten till ersättning helt faller bort. Någon praxis för hur sådana 

situationer hanteras är därför omöjlig och får i dessa fall utgå från rent teoretiska 

resonemang. Dessutom hade ju försäkringsbolaget ansvarat fullt i de fall upplys-

ningsplikten hade fullgjorts. Utgångspunkten bör i detta fall vara därför vara det 

fulla ansvaret och inte det nedsatta ansvaret.  

I nästa steg bör försäkringstagaren ha rätt att få den försäkring denne betalt för. 

Eftersom den nya premien är beräknad utifrån att fullt ansvar föreligger bör ned-

sättningen ske med utgångspunkt i det fulla ansvaret precis som vid endast en 

högre premie. Denna summa får dock inte överstiga det tak som utgörs av vad för-

säkringsgivaren skulle behållit själv. Detta skulle således innebära att ersättningen 

endast sätts ner ytterligare i de fall då försäkringsgivaren skulle behållit en mindre 

del av ansvaret än vad denne är skyldig att betala ut efter att ansvaret satts ned en-
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ligt principerna som tillämpas vid en högre premie. Enligt min mening bör alltså 

den lösning som Ignatius föreslår vara den som utgör gällande rätt. 

 

5.4 Kausalitetsregeln 

I 8 kap 9§ 2 st. 4 men. FAL stadgas att det ”[i] försäkringsvillkoren kan föreskrivas 

att försäkringsbolaget […] ansvarar bara i den utsträckning som det visas att det 

oriktigt uppgivna förhållandet varit utan betydelse för försäkringsfallets inträffan-

de eller för skadans omfattning.” Denna regel brukar kallas kausalitetsregeln. Till 

skillnad mot prorataregeln tar kausalitetsregeln helt sikte på vilket samband det 

uppkomna försäkringsfallet har med den bristande upplysningen. Om försäkrings-

fallet hade skett och fått samma omfattning även om verkligheten hade överens-

stämt med de felaktiga uppgifterna sker ingen nedsättning annars faller rätten till 

ersättning bort helt.138 Om exempelvis försäkringstagaren har uppgett att ett hus 

är försett med åskledare och så inte är fallet är försäkringsbolaget helt fritt från 

ansvar om åskan skulle slå ner i huset, även om vissa skador skulle uppkommit om 

åskledaren hade funnits. Skulle huset istället brinna ner av någon annan orsak ex-

empelvis elfel, ansvarar försäkringsbolaget fullt. Detta eftersom branden hade 

uppstått även om en åskledare hade funnits på huset. I vissa fall går det dock att 

dela upp skadorna om effekten av bristen är uppdelbar. Skulle en försäkringstaga-

re uppgivit att det finns tillgång till brandsläckare i huset och sådan saknas ansva-

rar försäkringsgivaren för de skador som uppkommit innan branden upptäcktes 

eftersom avsaknaden av brandsläckare är utan betydelse för storleken av dessa 

skador. Skador som uppkommit efter upptäckten ansvarar försäkringsbolaget inte 

för.139 

Frågan här är hur nära sambandet mellan den felaktiga upplysningen och försäk-

ringsfallet måste vara för att försäkringsgivaren ska undgå ansvar. Av lagtexten 

framgår att den felaktiga upplysningen måste vara utan betydelse för försäkrings-

                                                        

138 Jfr Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 207-208. 

139 Jfr Hellner, J, Försäkringsrätt, 2:a upplagan Lund 1965 s. 207-208. 
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fallet samt att det är försäkringstagaren som har bevisbördan för detta. Här ställs 

således ett ganska hårt krav på försäkringstagaren.  

Enligt Hellner krävs det dock att det är den risk som ökat på grund av den felaktiga 

upplysningen som sedan leder till försäkringsfallet för att ansvaret ska falla bort. 

Hellner exemplifierar detta med att om en båt uppger att den ska företa sin resa 

under en tidsperiod med normalt bra väder men istället reser under en period med 

vanligtvis dåligt väder. I detta fall ökar risken för eventuella försäkringsfall på 

grund av det förväntade dåliga vädret. Skulle båten sedan kollidera med en annan 

båt då det trots perioden faktiskt var fint väder faller inte försäkringsansvaret bort 

trots att båten uppenbarligen inte hade befunnit sig på platsen, och kollisionen inte 

ägt rum, om resan hade skett enligt upplysningarna. Orsaken till att ansvaret inte 

faller bort är för att den ökade risken bestod i att resan skulle ske under dåligt vä-

der. När försäkringsfall inträffar under bra väder finns inget orsakssamband mel-

lan den ökade risken och försäkringsfallet. 

 

5.5 Övriga rättsverkningar 

Förutom nedsättning av försäkringsersättningen har försäkringsbolaget även rätt 

att säga upp försäkringsavtalet i förtid vid brott mot upplysningsplikten. Detta 

framgår tydligt av författningskommentarerna till 8 kap 6 § i FAL som gäller rätten 

för försäkringsgivaren att säga upp försäkringen i förtid.140 

 

  

                                                        

140 Prop. 2003/04:150 s 461. 
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6 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är i första hand till att analysera hur långtgående försäk-

ringstagarnas upplysningsplikt är vid tecknande av företagsförsäkring gällande 

egendom. Hur långt denna skyldighet sträcker sig beror framförallt på om försäk-

ringsgivaren begärt eller efterfrågat den aktuella informationen. I dessa fall är för-

säkringstagaren skyldig att lämna korrekt information om den är av betydelse för 

både försäkringsgivarens riskbedömning och för den faktiska risken eller storle-

ken av ett eventuellt försäkringsfall. Exakt vilka typer av uppgifter som omfattas av 

upplysningsplikten får avgöras från fall till fall. Generellt sett kan dock konstateras 

att en felaktig uppgift rörande de exakta ägarförhållandena kring egendomen inte 

har ansetts omfattas av upplysningsplikten. 

Vad gäller sådana uppgifter som inte försäkringsgivaren frågat efter sträcker sig 

försäkringstagarens skyldighet endast till att omfatta uppgifter av uppenbar bety-

delse för riskbedömningen. Frågan om en uppgift är av uppenbar betydelse be-

döms utifrån vad som får anses uppenbart för en försäkringstagare i allmänhet i en 

liknande situation. Skulle försäkringstagaren dock ha faktisk vetskap om uppgif-

tens betydelse bör denne vara skyldig att lämna uppgiften trots att det inte kan an-

ses uppenbart för försäkringstagare i allmänhet. 

För att det ska föreligga ett brott mot upplysningsplikten krävs att de felaktiga 

uppgifterna lämnats eller förtigits antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det 

ställs inget krav på att försäkringstagaren ska ha insett uppgiftens betydelse för att 

denne ska kunna anses varit oaktsam. Försäkringstagarens kunskap om uppgiftens 

betydelse är dock en av de faktorer som vägs in vid aktsamhetsbedömningen. 

Framförallt kan ett handlande från försäkringsgivarens sida som gör att försäk-

ringstagaren får en befogad anledning att tro att uppgifterna saknade betydelse 

leda till att försäkringstagaren inte anses varit oaktsam. 

Försäkringstagaren kan dessutom endast anses ha handlat oaktsamt om denne 

borde känt till att de lämnade uppgifterna var felaktiga eller borde känt till det för-

hållande som förtigits. Om försäkringstagaren således varken kände till eller borde 

känt till den omständighet som det eventuella brottet mot upplysningsplikten rör 
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kan försäkringstagaren således inte anses ha handlat oaktsamt. Samma aktsam-

hetsk 

 

rav ställs alltså för såväl den spontana som den passiva upplysningsplikten. 

Vid bedömningen av vad försäkringstagaren borde känt till är framförallt uppgif-

ternas betydelse, försäkringens storlek och försäkringstagarens kvalifikationer av 

betydelse. Ju större och mer betydelsefull försäkringen är ju större krav kan det 

ställas på att försäkringstagaren undersöker vilka de faktiska förhållandena är. 

Av intresse är även vilka personers agerande som ska ligga försäkringstagaren till 

last i detta sammanhang. Givetvis omfattas försäkringstagarens eget agerande. 

Skulle försäkringstagaren vara en juridisk person omfattas personer i ledande 

ställning, VD, styrelseledamöter och särskilda firmatecknare samt personer med 

ställningsfullmakt i frågan. Dessutom ansvarar försäkringstagaren för mellanmän 

med fullmakt att företräda försäkringstagaren vid tecknandet av försäkringen. 

Trots att försäkringstagaren oaktsamt brutit mot upplysningsplikten är det inte 

säkert att det blir aktuellt med några rättsföljder, eftersom det finns två undantag. 

Det första undantaget tar sikte på när försäkringsgivaren borde insett att de läm-

nade uppgifterna var felaktiga eller ofullständiga. Trots regelns utformning bör det 

dock i de allra flesta fall inte bara krävas att försäkringsgivaren insett att uppgiften 

var felaktig eller ofullständig utan även att denne borde insett vad den korrekta 

uppgiften skulle varit. 

Det andra undantaget tar sikte på uppgifter som antingen saknat betydelse när 

försäkringen tecknades eller senare kommit att sluta ha sådan betydelse. Uppgif-

terna ska alltså ha varit felaktiga eller utelämnade och haft betydelse vid såväl 

tecknandet av försäkringen som vid försäkringsfallet för att försäkringsersättning-

en ska kunna sättas ned. 

Vad gäller brott mot upplysningsplikten kan fyra olika rättsföljder bli aktuella, 

Ogiltighet, nedsättning enligt prorataregeln, nedsättning enligt kausalitetsregeln 

och uppsägning av avtalet. 
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För att ett åsidosättande av upplysningsplikten ska leda till ogiltighet krävs det att 

försäkringstagaren förfarit svikligt eller att det skulle strida mot tro och heder att 

åberopa avtalet. I dessa fall är försäkringsbolaget helt fritt från ansvar och får dock 

behålla premien. 

För att en försäkringstagare ska anses ha förfarit svikligt krävs det att denne av-

siktligen förlett försäkringsgivaren i syfte att få tillstånd ett visst avtal. Det krävs 

alltså att försäkringstagaren har haft faktisk kännedom om att uppgiften varit 

felaktig och att detta var av betydelse för försäkringsgivaren. Dessutom krävs det 

att uppgiften lämnats i avsikt att förleda försäkringsbolaget. Regeln bör i första 

hand ta sikte på de situationer då det är uppenbart att den felaktiga eller förtigna 

uppgiften haft stor betydelse för riskbedömningen. 

Vad gäller sådana förfaranden som skulle innebära att det skulle strida mot tro och 

heder att åberopa avtalet krävs det även här att försäkringstagaren haft faktisk 

kunskap om den felaktiga eller bristande uppgiften och dessutom insett att försäk-

ringsgivaren handlat utifrån felaktiga förutsättningar. Däremot krävs ingen sviklig 

avsikt i detta fall. 

För de fall att brottet mot upplysningsplikten inte är tillräckligt grovt för att utgöra 

grund för ogiltighet har försäkringsbolaget ändå en möjlighet att sätt ner en even-

tuell försäkringsersättning. Enligt FAL ska denna nedsättning ske enligt proratare-

geln, det finns dock en möjlighet att i försäkringsavtalet istället avtala om att kau-

salitetsregeln ska tillämpas. Oavsett vilken av nedsättningsreglerna som avtalats 

har försäkringsgivaren dock rätt att säga upp avtalet. 

Prorataregeln innebär att en bedömning görs av hur försäkringsgivaren skulle age-

rat om upplysningsplikten fullgjorts och således vilken försäkring försäkringstaga-

ren hade erhållit i detta fall för den premie som betalts. Denna bedömning sker i 

första hand utifrån försäkringsgivarens egen praxis och i andra hand utifrån hur 

försäkringsgivare i allmänhet hade agerat. Kan försäkringsgivaren visa att premien 

hade blivit dubbelt så hög reduceras försäkringsersättningen med hälften. Om för-

säkringsgivaren hade tagit in andra villkor i avtalet tillämpas dessa villkor och om 

försäkringsgivaren hade behållit en mindre del av ansvaret är denne aldrig skyldig 

att betala ut en ersättning som överstiger det belopp som skull ha behållits. Det 
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saknar här helt betydelse om försäkringsfallet har något samband med den bris-

tande upplysningen. 

Kausalitetsregeln däremot tar endast sikte på de fall det finns ett samband mellan 

den bristande upplysningen och det inträffade försäkringsfallet. För att någon för-

säkringsersättning överhuvudtaget ska betalas ut i detta fall krävs det att den fel-

aktiga uppgiften varit utan betydelse för försäkringsfallet. Det bör dock räcka att 

uppgiften varit utan betydelse för bedömningen av den risk som realiserades i och 

med försäkringsfallet för att ersättningen ska utgå. Skulle uppgiften vara utan be-

tydelse för försäkringsfallet betalas full ersättning ut annars faller hela ersättning-

en bort. Någon partiell nedsättning som vid prorataregeln är dock inte aktuell.  
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