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Sammanfattning

Syftet med min uppsats har varit att undersöka rättsläget och konsekvenserna av
personförsäkringsbedrägerier såvitt avser framkallande av försäkringsfall enligt 18
§, 100-100 a §§ FAL och 12 § TSL samt oriktiga upplysningar vid
skaderegleringen enligt 21-23 §§ FAL. För att avgränsa mig har jag valt att
endast behandla de privata försäkringarna inom personförsäkringsområdet som
olycksfallförsäkring, sjukförsäkring samt livförsäkring (kapitalförsäkring och
dödsfallsförsäkring). Jag behandlar även trafikförsäkringen.

Genom att teckna olycksfalls- och sjukförsäkring skaffar försäkringstagaren  ett
skydd mot oväntade förluster vid personskador och sjukdom, medan ett
tecknande av livförsäkring kan syfta till att tillgodose efterlevandes försörjning vid
ett eventuellt dödsfall. Härvid utökas även det grundskydd som existerar i form av
t.ex. den allmänna försäkringen eller eventuell avtalsförsäkring. Trafikförsäkringen
å sin sida är en obligatorisk försäkring där försäkringsersättning utgår även om
försäkringstagaren inte betalt premien. Tyvärr är nu inte alla försäkringstagaren av
det ärliga slaget och visserligen dominerar bedrägerierna klart mot
sakförsäkringsområdet, men även inom personförsäkringsområdet har
bedrägerierna blivit vanligare.

Jag har i början av uppsatsen beskrivit det civilrättsliga avtalet, försäkringsavtalet,
som vid tecknandet av en försäkring uppkommer mellan de båda kontrahenterna.
Försäkringsbolaget åtar sig härigenom, när fråga är om personförsäkring, att utge
det överenskomna försäkringsbeloppet vid inträffade försäkringsfall. Några av
försäkringstagarens förpliktelser består i att betala premien och att inte med
uppsåt framkalla försäkringsfall eller lämna oriktiga uppgifter vid skaderegleringen
i syfte att bedrägligen tillskansa sig försäkringsersättning. Härvid har även
kringliggande frågeställningar fått aktualitet såsom de påföljder som kan bli
aktuella vid ett åsidosättande av biförpliktelserna, identifikationsproblematiken
samt de bevisproblem som gör sig gällande vid en eventuell rättslig process.

Genom uppsatsen har jag kommit fram till att för att ett framkallande av
försäkringsfall skall anses vara för handen, så krävs att uppsåt har förelegat hos
försäkringstagaren till skadan och att denna har inträffat som en adekvat följd av
den uppsåtliga handlingen. Försäkringstagaren måste genom uppsåtet således ha
sett skadan som en given följd av sitt handlande varvid försäkringsgivarens
ansvar, med vissa undantag beroende på vilken försäkringstyp frågan är om, faller
bort och försäkringstagaren eller den försäkrade helt blir utan
försäkringsersättning.

För att försäkringsbolaget skall kunna göra en korrekt skadereglering och
bedöma sin ersättningsskyldighet, har försäkringstagaren att lämna
försäkringsgivaren uppgifter om tidigare inkomstförhållanden och liknande. Om
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försäkringstagaren inte medverkar till skaderegleringen kan det innebära,
beroende på om försäkringsgivaren lidit skada, att försäkringsersättningen
reduceras i förhållande till skuld hos försäkringstagaren enligt 22 § FAL. För
försäkringsbolagets ansvarsfrihet då försäkringstagaren undanhållit eller lämnat
felaktiga uppgifter genom svek, krävs dock att försäkringsbolaget förbehållit sig
rätten därtill. Domstol kan emellertid frångå förbehållet.

De beviskrav som civilrättsligt kan sägas gälla generellt sett vid framkallade
försäkringsfall, är att det är försäkringstagaren som skall visa att ett ersättningsgillt
försäkringsfall föreligger enligt försäkringsvillkoren samt avsaknaden av ett
kausalsamband mellan handling och skada. Beroende på vilken försäkringstyp det
är frågan om kan emellertid avvikelser härifrån förekomma och exempelvis när
det gäller 100 a § FAL, är det gärningsmannen som skall visa på synnerliga skäl
som eventuellt utesluter förverkad försäkringsersättning. Bevisbördan för att
försäkringstagaren handlat uppsåtligen ligger på försäkringsbolaget. I fråga om de
oriktiga uppgifterna vid skaderegleringen är det försäkringstagaren som har att
styrka sitt anspråk och även att visa att han varit i god tro, medan
försäkringsgivaren torde ha att visa att uppgiften eller sveket varit av betydelse för
densamme. Vidare kan, genom att olika beviskrav gäller i brottmål och civilmål,
försäkringstagaren bli utan försäkringsersättning trots att han blivit frikänd i ett
brottmål från den gärning han åtalats för.

Jag har även funnit att försäkringsbolagen agerar relativt kraftfullt vid misstänkta
försäkringsbedrägerier, men eftersom det lätt kan uppfattas som ett ingrepp i den
personliga integriteten att ifrågasätta den skadelidandes uppgifter vid
personskada, kan det vara negativt för bolagen att aktivt bekämpa
försäkringsbedrägerier. Risken finns också att kostnaderna för försäkringsbolaget
ökar i och med den djupgående utredningen, vilket i sin tur går ut premiemässigt
över merparten av hederliga försäkringstagare.
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Förord

I detta förord vill jag först och främst tacka Eva Lindell-Frantz vid Juridiska
fakulteten i Lund för den handledning jag fått då jag skrivit denna uppsats och ett
alltid lika glatt och trevligt bemötande. Jag vill även tacka Ulf Rönndahl, Head of
Special Services Unit vid If Skadeförsäkring, för den tid han tagit sig då vi träffats
för diskussioner kring personförsäkringsbedrägeri och för att ha hjälpt mig med
intressant och relevant material i form av rättsfall och försäkringsbranschens eget
material kring försäkringsbedrägeri. Med tanke på att rättspraxis ofta varit mycket
sparsam eller helt lyst med sin frånvaro, har denna hjälp varit av stort värde för
mig.

Trots de svårigheter som jag funnit vara förenade med att skriva kring
personförsäkringsbedrägeri är min förhoppning att jag genom denna uppsats
lyckats i min föresats att besvara de frågeställningar jag ämnade finna ett svar på
då jag började mitt skrivande och att den skall vara lika lärorik att läsa som det
varit för mig att skriva den.

Malmö i maj 2001

Angelica Järvhammar
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1 INLEDNING

1.1 Syfte och problemavgränsning

Människor söker skydda sig mot oväntade förluster genom att skaffa sig
försäkringsskydd i olika avseenden. Det skydd man kanske upplever att samhället
inte står till förfogande med, skaffar man sig genom att teckna en försäkring
istället. Tyvärr är det ju så att inte alla försäkringstagare är av det ärliga slaget.
Vissa ser försäkringen och det skydd som denna erbjuder, som en väg till
lättförtjänta pengar. En av de negativa effekterna av vissa försäkringstagares
bedrägliga beteende är, att premierna blir så mycket tyngre att bära för resten av
försäkringstagarkollektivet.

Syftet med min uppsats är att undersöka försäkringsbedrägerier såvitt avser
framkallande av försäkringsfall samt oriktiga upplysningar vid skaderegleringen.
Frågeställningar jag ämnar söka besvara är som följer. Vad menas med
framkallande av försäkringsfall samt oriktiga uppgifter vid skaderegleringen och
vad är det som konstituerar ett försäkringsbedrägeri? Vilka skyldigheter har
försäkringstagarna genom berörda biförpliktelser? Vilka krav på bevisningen ställs
på försäkringsbolaget för att visa att ersättningsgill skada inte föreligger kontra
försäkringstagaren som har att visa att försäkringsfall inträffat? Vilka är
skillnaderna när det gäller den civilrättsliga sidan av försäkringsbedrägeriet jämfört
med den straffrättsliga sidan? Vilka påföljder blir aktuella vid konstaterat
försäkringsbedrägeri? Och slutligen, hur agerar försäkringsbolagen vid ett
misstänkt försäkringsbedrägeri och vad medför bedrägerierna för
försäkringstagarna i framtiden? Denna uppsats avser att endast behandla privata
försäkringar inom personförsäkringsområdet, då jag ansett det vara intressant att
utreda rättsläget och konsekvenserna av ett personförsäkringsbedrägeri med
anledning av att försäkringsbolagen upplevt en kumulering av
försäkringsbedrägerier inom just detta område1, samt trafikförsäkringen då även
inom denna försäkringstyp kan förekomma uppsåtligen framkallade
försäkringsfall. Jag kommer inom personförsäkringsområdet koncentrera mig på
olycksfallförsäkring, sjukförsäkring samt livförsäkring och avseende den
sistnämnda försäkringstypen, kapitalförsäkring samt dödsfallsförsäkring. När det
gäller livförsäkring avser jag på grund av utrymmesskäl bortse från
pensionsförsäkring även om efterlevandeskydd kan komma ifråga vid denna typ
av försäkring. Rörande livränteförsäkring avstår jag också från behandla denna,
främst eftersom det är en försäkring för livfall.2 Jag kommer inte heller göra någon
distinktion mellan lång och kort sjuk- och olycksfallsförsäkring, eftersom det

                                                
1 Detta enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl, Head of Special Services Unit, vid
försäkringsbolaget If.
2 Angående livränteförsäkring och pensionsförsäkring, se t.ex. Emtesjö, Göran m.fl.,
”Personförsäkring” (1998), s. 37ff
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saknar relevans här. Även om försäkringsbedrägeri kan utföras på tre sätt, har jag
valt att som jag ovan poängterat djupgående endast behandla framkallande av
försäkringsfall samt försäkringstagarens oriktiga upplysningar vid
skaderegleringen. Således är de regler jag avser göra en fördjupad studie i, 18-19
§§, 21-23 §§ samt 100-100 a §§ lagen (1927:77) om försäkringsavtal (FAL).
Även 12 § Trafikskadelagen (1975:1410), fortsättningsvis kallad TSL, kommer
jag att behandla. Dock avstår jag från att ta upp 17 § TSL, då jag måste
begränsa omfattningen på uppsatsen.

Avseende100 § FAL samt 12 § TSL vill jag påpeka att även om självmord är en
uppsåtlig handling torde det vara ovanligt att detta sker med det bedrägliga syftet
att bereda efterlevande ekonomisk vinning eller trygghet.3 Dock är det något som
kan förekomma4, varför jag valt att även ta upp självmordsfallen i de kapitel i
uppsatsen som berör nämnda stadganden.

1.2 Disposition

I uppsatsen inleder jag med ett kapitel där jag gör en kortfattad historisk
tillbakablick. Detta för att ge en viss bakgrund till personförsäkringsväsendet.
Härefter fortsätter jag med att allmänt behandla relevant lagstiftning för uppsatsen
i fråga. I efterkommande kapitel berör jag försäkringsavtalet som sådant,
försäkringstagarens biförpliktelser, påföljder som kan bli aktuella vid åsidosatt
förpliktelse, identifikationsproblematiken och även syftet med försäkring. Följande
kapitel behandlar, relativt ytlig, de olika försäkringstyper som här är av intresse.
Livränteförsäkringar samt pensionsförsäkring bortser jag som sagt från, även om
det är olika former av livförsäkring. Härefter kommer jag in på själva kärnan i
uppsatsen, varpå jag diskuterar försäkringsbedrägerier i mera allmänna ordalag,
för att sedan gå mera på djupet rörande de olika frågeställningarna. I anslutning till
denna framställning kommer sedan diskussionen om försäkringsbedrägeriets
”tvåsidighet", där jag tar upp brottet sett ur civilrättslig och straffrättslig synvinkel
och de olika bevisfrågor som aktualiseras i samband med detta. I kap. 7
diskuteras framkallande av försäkringsfall. Eftersom praxis ännu är mycket
sparsamt utvecklad både civilrättsligt och straffrättsligt inom
personförsäkringsområdet och framkallande av försäkringsfall, har jag här till stor
del fått använda mig av doktrin och förarbeten och det gäller även för det
efterföljande kapitlet, det åttonde kapitlet. Detta kapitel behandlar oriktiga
uppgifter vid skaderegleringen. Under framställningen tar jag kontinuerligt upp de
rättsfall som är av intresse. Några av dem kanske inte har särskilt stort
prejudicerande värde, men visar något av de nya moderna bedrägliga beteenden
som de senaste åren riktats mot personförsäkringssidan. Jag behandlar även
bevisfrågor och identifikation i anslutning till både kap. 8 och 9, var för sig. För att
avrunda uppsatsen har jag slutligen med ett avsnitt om hur utredningen av ett
försäkringsbedrägeri går till och olika sätt att bekämpa dessa bedrägerier. I min

                                                
3 SOU 1986:56 s. 338f
4 Se t.ex. resonemanget i NJA 1981 s. 920 samt SOU 1986:56 s. 338f
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avslutning för jag fram de slutsatser jag kommit fram till under arbetets gång och
de synpunkter jag har för övrigt.

1.3 Metod och material

I arbetet med uppsatsen har jag använt mig av sedvanlig juridisk metod genom att
granska lagtext, förarbeten, doktrin, samt rättsfall. Jag har även använt mig av
tidningsartiklar och olika typer av material tillhandhållet av försäkringsbolaget If
Skadeförsäkring. Tyvärr har jag inte kunnat använda mig av någon egentlig
nämndpraxis, då jag inte lyckats i mina ansträngningar att skaffa fram
nämndavgöranden som behandlar just de spörsmål som är av intresse för min
uppsats. Fotnoter förekommer kontinuerligt i den löpande texten.

Jag har valt, när det gäller tolkningen av 18 § FAL och kringliggande
frågeställningar, att inte bara använda mig av doktrin och praxis som rör
stadgandet i FAL, utan dessutom använt mig delvis av vad som sägs i förslaget till
Personförsäkringslagen (PFL) och Nya Försäkringsavtalslagen (NFAL) samt vad
som framkommit i viss praxis kring motsvarande regel i
Konsumentförsäkringslagen (1980:38), KFL. Detta motiveras av, att tillgången på
rättspraxis, doktrin och förarbeten etc. inom personförsäkringsområdet avseende
framkallande av försäkringsfall är begränsat.

Vidare, med anledning av att NFAL verkar dröja, kommer jag göra hänvisningar
kontinuerligt i fotnotsapparaten då NFAL i stort motsvarar eller överensstämmer
med gällande rätt. I de kapitel jag ansett det varit nödvändigt för den fortsatta
framställningen, har jag berört NFAL något mera ingående och då oftast i en
fotnot.
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2 HISTORIK OCH ÖVERSIKT
FÖRSÄKRINGSLAGSTIFTNING

2.1 Kortfattad historisk tillbakablick
försäkringar

Landskapslagarna uppvisade de första tecknen på att något som kan liknas vid
försäkringsverksamhet förekom i Sverige. Som exempel på detta kan nämnas den
lagstadgade brandstoden. Brandstoden innebar att invånarna i ett härade var
skyldiga att hjälpa den häradsbo ekonomiskt som förlorat sin egendom genom
brand som inte uppstått genom eget vållande. Även landslagarna samt 1734 - års
lag kom att uppta regler om brandstod, vilka dock slutligen upphävdes genom en
förordning av den 26 april 1853.5

Under medeltiden och i Italien, utvecklades den första riktiga försäkringstypen att
tala om, sjöförsäkringen. Denna typ av försäkring kom också att nå Sverige på
1700-talet. Redan i 1667 års Sjölag upptogs bestämmelser kring
sjöförsäkringsavtal, men det var först på 1860-talet sjöförsäkringsverksamhet var
i full gång i Sverige.6

Den inhemska föregångaren till personförsäkringen var den organiserade
försörjningshjälpen mot vederlag, d.v.s. den ömsesidiga hjälpen genom skråen.
Äldre personförsäkringens huvudgren, sjuk- och begravningskasseväsendet7

utvecklades härifrån. Utvecklingen ledde till att även andra samhällsklasser än
skråna kunde ta del av denna äldre personförsäkringsgren i mitten av 1700-talet.
Personförsäkringen kom även att utvecklas i form av änke- och pupillekassor8,
vilka skulle understödja prästänkorna. Dessa understöddes på detta sätt fram till
pensionsväsendets genombrott på 1800-talet.9 1762 var året då den moderna
livförsäkringen infördes i England. För Sveriges del var det Skandia som första
försäkringsbolag som kom att driva fullständig livförsäkringsrörelse. Skandias
verksamhet startades 1855.10

Den svenska försäkringsrätten har under hela dess framväxt påverkats av den
internationella utvecklingen. De äldsta försäkringsbranscherna, vilka som sagt

                                                
5 Eklund/Hemberg , ”Lagen om försäkringsavtal” 1946, s. 1.
6 Bengtsson, Bertil, ”Försäkringsrätt – några huvudlinjer” (1999), s. 16 samt Hellner, Jan,
”Försäkringsrätt” (1965), s. 18
7 Begravningshjälpen kan ses som en typ av livförsäkring och dödsfallsförsäkring.
Söderberg, Tom, ”Försäkringsväsendets historia i Sverige intill Karl Johanstiden” (1935), s.
502
8 Dessa är att hänföra till livränteväsendet. Söderberg, Tom, A. a. (1935), s. 502
9 Söderberg, Tom, A. a. (1935), s. 440, 448, 502
10 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 18f
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utbildades under 1700-talet, var sjö- och brandförsäkringen samt änke- och
puppillekasseväsendet.11 Avtalsfrihet rörande försäkringar rådde ända fram till
och med 1927, då FAL (se kap.2.2) tillkom.12 FAL har ända sedan dess
stiftande ägt högt anseende, men behov av reform ansågs föreligga, varför en
Konsumentförsäkringslag (1980:38) infördes (se vidare under 2.3).13 Inom
området motorfordon var 1916 års Bilansvarighetslag den första lagen att uppta
regler om ersättning vid skador orsakade av motorfordon och 1929 stiftades
Trafikförsäkringslagen, vilken innehöll regler om obligatorisk trafikförsäkring.
Även inom detta område påkallades så småningom ett reformbehov, varför
Trafikskadelagen (1975:1410) infördes.14

2.2 Lag om försäkringsavtal (1927:77)

1927 tillkom, i nordiskt samarbete, för Sveriges del lag (1927:77) om
försäkringsavtal15 (FAL), vilken var den första lagstiftningen gällande hela
försäkringsavtalsrätten.16 Då man utarbetade FAL influerades man av
rättsgrundsatser som kommit till uttryck i 1891 års Sjölag rörande sjöförsäkring
(vilka i sin tur ägde en stark internationell prägel) och ytterligare en källa var
allmänna försäkringsvillkor i försäkringsbrev.17 Enligt Jan Hellner har FAL en
tendens att vilja skydda försäkringstagare mot hårda villkor, vilket skulle ha sin
grund i att försäkringsvillkoren före lagens tillkomst hade en benägenhet att vara
så stränga mot försäkringstagarna, att de inte kunde ta tillvara sina intressen på ett
adekvat sätt.18 På grund av dessa tidigare hårda försäkringsvillkor konstruerades
FAL med avsikt att ge försäkringstagarna ett visst tvingande skydd.19 Här kan det
också vara på sin plats att påpeka att den associationsrättsliga regleringen samt
den offentliga tillsynen av försäkringsbolagens verksamhet styrs av
Försäkringsrörelselagen (1982:713), förkortad FRL. I lagen behandlas bl.a.
Finansinspektionens kontroll av försäkringsbolagen samt hur de skall bedriva sin
försäkringsverksamhet.20

Det är viktigt att vara medveten om att försäkringsavtalsrätten inte bara består av
vad som stadgas i FAL, utan även av det som framgår av försäkringsvillkoren,
vilka preciserar och kompletterar samt även kan ersätta de dispositiva reglerna i
                                                
11 Söderberg, Tom, A. a. (1935), s. 532
12 Prop.1979/80:9, s. 20
13 Bengtsson, Bertil, ”Försäkringsteknik och civilrätt” (1998), s. 19, Bengtsson, Bertil, A. a.,
(1999), s. 17 samt Prop.1979/80:9, s. 19
14 Nordenson, Ulf, ”Trafikskadeersättning – kommentar till trafikskadelagstiftningen” (1977),
s. 11
15 En ny lag om försäkringsavtal är dock under utarbetande. Bengtsson, Bertil, A. a. (1999),
s. 16
16 Hellner, Jan, A. a., s. 19
17 Eklund/Hemberg , A. a. (1946), s. 3, Bengtsson, Bertil, A. a. (1998), s. 58 samt NJA II 1927
s. 343
18 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 20f
19 SOU 1986:56, s. 123
20 Nilsson/Strömbäck , ”Konsumentförsäkringslagen” (1984), s. 17 samt Bengtsson, Bertil,
A. a. (1999), s. 20
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FAL.21 FAL är annars som sagt i relativt stor utsträckning tvingande lagstiftning.
Full avtalsfrihet gäller dock för försäkringsbolagen i fråga om omfattningen av
försäkringen och rörande vilka risker försäkringen skall erbjuda skydd för.22

När det gäller kontraktsbrott menar Bertil Bengtsson, att det i förarbetena till
FAL kan konstateras skillnader mellan försäkringstagarens kontraktsbrott i två
fall. I det första fallet åsyftar han bl.a. reglerna om upplysningsplikt och
fareökning, här bygger lagen på ett förutsättningsresonemang vad det gäller
avvikelser från varaktiga förhållanden vilka påverkar risken. I det andra fallet
åsyftas de s.k. momentana kontraktsbrotten, t.ex. brott mot säkerhetsföreskrifter
och framkallande av försäkringsfall. Här kan man snarare se att reglerna präglas
av ett preventionsintresse. I övrigt menar Bertil Bengtsson, att inställningen i FAL
varit den att försäkringstagarens skydd vid skada varit en dominerande synpunkt,
såtillvida inte försäkringstekniska hänsyn gjort sig gällande.23

I FAL särskiljs två huvudgrupper av försäkringar, skadeförsäkring och
personförsäkring och lagen består av fyra avdelningar. Lagens första avdelning,
d.v.s. 1-33 §§, behandlar försäkringsavtal i allmänhet. I dess andra avdelning
behandlas skadeförsäkringar, 35-58 §§ upptar bestämmelser gemensamma för
alla skadeförsäkringar. Härefter, i 59-96 §§, upptas bestämmelser som rör olika
speciella skadeförsäkringar, t.ex. kan nämnas transportförsäkring och
brandförsäkring. I lagens tredje avdelning, 97-118 §§, regleras livförsäkring.
Slutligen den fjärde avdelningen och 119-124 §§, behandlar olycksfalls- och
sjukförsäkring.24

2.3 Kort om Konsumentförsäkringslagen
(1980:38)

Ett reformbehov ansågs föreligga då FAL inom vissa väsentliga områden framstod
som föråldrad. Det skydd FAL gav försäkringstagarna ansågs inte
tillfredsställande, varför Konsumentförsäkringslagen (1980:38), KFL, kom att
utarbetas.25 Genom KFL skulle konsumentens intresse av trygghet sättas i
förgrunden och denne skulle få en starkare ställning gentemot
försäkringsbolagen.26 KFL sågs dock endast som ett första steg mot en reform av
försäkringsrätten och nästa steg i reformarbetet var bl.a. förslaget till en ny
Personförsäkringslag (SOU 1986:56).27

                                                
21 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 20 samt SOU 1986:56, s.110f
22 SOU 1986:56, s. 111
23 Bengtsson, Bertil, A. a. (1998), s. 60ff
24 se FAL (1927:77)
25 Nilsson/Strömbäck , A. a. (1984), s. 19. Det var den s.k. försäkringsrättskommittén som
utarbetade KFL. Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 17
26 Hesselgren/Otterheim, ”Konsumenträtt och försäkring” (1999), s.36
27 Lindell-Frantz, Eva, ”Nedsättning av försäkringsersättning” (1998), s. 21
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KFL är avsedd att vara tillämplig när en konsument28 sluter avtal rörande vissa i
lagen angivna försäkringstyper29 och dess bestämmelser är av tvingande karaktär.
Personförsäkringar regleras dock inte av KFL, utom i de fall då sådan ingår som
en del i någon av de försäkringstyper som faller under lagens
tillämpningsområde.30 Värt att observera är, att i förarbetena till NFAL framförs,
att även personförsäkringsreglerna bör präglas av ett konsumentvänligt synsätt.31

Regler i KFL som behandlar nedsättning av försäkringsersättning finner man  i
dess 30-34§§. När det gäller oriktiga uppgifter vid försäkringens tecknande, är
detta reglerat i lagens 30 §, medan framkallande av försäkringsfall behandlas i
dess 32 §. Slutligen avseende oriktiga uppgifter vid skaderegleringen, är 34 §
tillämpbar.32

2.4 Förslag till ny Personförsäkringslag (SOU
1986:56)

Efter det att KFL införts fortsatte som ovan nämnts (se kap. 2.3) arbetet i riktning
mot en förnyelse av försäkringsrätten. Ett förslag till ny Personförsäkringslag,
PFL, presenterades i ett delbetänkande (SOU 1986:56).33 I betänkandet sades,
att konsumenterna genom FAL inte var tillgodosedda det konsumentskydd man
ansåg sig kunna fordra.34 En av tankarna bakom förslaget till PFL var således att
det på personförsäkringsområdet skulle införas det motsvarande starka skydd
som gäller på konsumentförsäkringsområdet.35 Dock kom förslaget till PFL att
omarbetas och inarbetas i förslaget till NFAL (Ds 1993:39). NFAL avser uppta
regler om både personförsäkring och skadeförsäkring. Eftersom det dessutom är
tänkt att lagen inte bara skall ersätta KFL, utan även 1927 års FAL, kommer
NFAL omfatta såväl konsumentförsäkring som företagsförsäkring.36 För
personförsäkringarnas del kommer den föreslagna nya lagstiftningen innebära ett
starkare konsumentskydd.37

                                                
28 Konsument är den som ingår avtal, såsom enskild person, om köp av t.ex. vara eller tjänst
och varan eller tjänsten är avsedd att användas för huvudsakligen enskilt bruk. Lindell-
Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 34
29 Enligt KFL 1 § omfattar lagen hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring,
reseförsäkring, trafikförsäkring eller annan motorfordonsförsäkring samt båtförsäkring.
30 Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 18, 31 samt Prop. 1979/80:9, s. 28ff
31 Ds 1993:39, s. 149
32 KFL (1980:38)
33 Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s.21
34 SOU 1986:56, s. 217
35 Bengtsson, Bertil, A. a. (1998), s. 67
36 Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 21
37 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 31 samt Ds 1993:39, s. 126f, 160
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2.5 Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelagen (1975:1410), TSL, gäller trafikförsäkring för motordrivet
fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada som uppkommit till följd av
trafik med motordrivet fordon.38 Vid en eventuell personskada erhåller samtliga
skadelidande skydd genom TSL och ersättningen beräknas efter
skadeståndsrättsliga grunder.39 TSL är tvingande lagstiftning till förmån för den
skadelidande.40

TSL ger rätt till ersättning åt den som enligt lagens 8 § råkat ut för personskada i
följd av trafik med motordrivet fordon.41 Jämkning42 av trafikskadeersättningen
kan dock ske bl.a. i de fall den skadelidande uppsåtligen medverkat till
trafikskadan enligt 12 §, t.ex. då en person slängt sig framför en bilist.43 Härutöver
kan skadelidandes rätt till ersättning enligt 17 § inskränkas endast på grund av
omständigheter som inträffat efter skadehändelsen, varvid hänvisas till FAL (21-
23 §§) samt KFL (34 §). Dessutom inträder försäkringsbolaget enligt 20 § i den
skadelidandes rätt till skadestånd av skadevållaren vid bl.a. uppsåtligen vållade
skador för vilka trafikskadeersättning utgått.44 Jag kommer att återkomma och
behandla 12 § TSL senare i kap. 8.3.

Här förtjänar även att uppmärksammas att TSL i trafikförsäkringsfall är den
primära rättskällan både i förhållande till FAL och KFL.45

                                                
38 Se TSL 1 § 1 st.
39 Strömbäck, Erland m.fl., ”Trafikskadelagen” (1999), s. 13, 15
40 Hellner, Jan, A.a. (1995), s. 285
41 Strömbäck, Erland m.fl., A. a. (1999), s. 40 samt Nordenson, Ulf, A. a. (1977), s.110f
42 Vid jämkning, jfr 6 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207). Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s.
94 samt Nordenson, Ulf, A. a. (1977), s. 161
43 Strömbäck, Erland m.fl., A. a. (1999), s. 15, 40
44 se TSL
45 se FAL 1 § 4 st., Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 37 samt KFL 1 § 2 st. Motsvarande
bestämmelse finns i NFAL 1 kap. 1 § 2 st.
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3 FÖRSÄKRINGSAVTALET

3.1 Allmänt

Enligt 2 § FAL skall med försäkringsgivare förstås, den som enligt
försäkringsavtal åtagit sig att vid inträffande försäkringsfall betala ersättning för
uppkommen skada, eller där avtalet gäller livförsäkring eller annan
personförsäkring, det överenskomna försäkringsbeloppet. Som försäkringstagare
skall förstås, den som ingått avtal om försäkring med försäkringsgivare. Med
försäkringshavare skall förstås den vars intresse är försäkrat mot inträffande
skada.

I lagens mening avses med försäkringsgivare den part som meddelar försäkring
och som försäkringstagare den som sluter avtal med den förstnämnda parten. När
det gäller personförsäkring kan man inte säga att ett intresse försäkras, varför man
inte kan använda termen försäkringshavare. Här kan uttrycket förmånstagare
istället användas, d.v.s. försäkringen gäller till förmån för en specifikt förordnad
person. Vanligt är också att man vid personförsäkring46 talar om den
försäkrade47, och då menar man den person vars sjukdom, olycksfall eller
dödsfall är avgörande för om försäkringsersättning skall utges.48 Jag avser dock
att använda mig av termerna försäkringstagaren och den försäkrade, utan att göra
någon egentlig åtskillnad på dem båda i den fortsatta framställningen.

Försäkringsavtalet är således ett avtal där försäkringstagarens grundprestation är
att betala en premie49 och försäkringsgivaren åtar sig en ansvarsförpliktelse50, att
vid eventuellt försäkringsfall utge ersättning51.52 Den premie försäkringstagaren
betalar måste stå i proportion till både risken han löper och till den ersättning han
är berättigad till.53 Försäkringstagaren måste dock på olika sätt bidra till att
försäkringsgivaren kan göra en riktig bedömning av faran för ett försäkringsfall.
Försäkringsbolaget är ju i förhållande till andra typer av säljare på ett helt annat

                                                
46 Enligt Jan Hellner förstås här med det försäkrade objektet den försäkrade personen.
Objektet, i detta fall som sagt en person, framgår normalt av de individuella delarna i ett
försäkringsavtal. Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 58, 85
47 När det gäller trafikförsäkring kan de kallas vilkas skadeståndsskyldighet täcks av
försäkringen, både för försäkrade och försäkringshavare. Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 58
48 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 57ff, 85
49 Premien åsyftar att täcka kostnader för försäkringsbolaget i form av utbetalningar vid
inträffat skadefall, administration och skadereglering. Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 23
50 Detta åtagande kan vara att jämföra med ett borgensåtagande. Bengtsson, Bertil, A. a.
(1998), s. 12
51 Om en försäkringsskada skulle inträffa har försäkringsbolaget att tillse att skyndsam,
objektiv skaderegleringen sker. Helena Herold, ”Försäkringsbedrägeri ur rättssociologiskt
perspektiv” Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) nr. 1/1993, s. 68ff
52 Bengtsson, Bertil, A. a. (1998), s. 20
53 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 9
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sätt beroende av sin medkontrahent för att han skall kunna kalkylera risken54,
varför bl.a. försäkringstagarens upplysningsplikt är av stor betydelse. Ett
förtroendeförhållande kan sägas existera mellan de båda parterna och även efter
det att försäkringsavtalet slutits, är försäkringsbolaget synnerligen beroende av sin
medkontrahents åtgärder.55 Därför är försäkringstagarens uppgifter vid ett inträffat
skadefall (se kap. 8) om skadans omfattning och slag viktiga, då skaderegleringen
ofta måste bygga på just denna information. Observeras skall dock att
försäkringstagaren när det gäller försäkringsavtalet är den svagare parten, dels
ekonomiskt och dels när det gäller att bedöma om premien han betalar är skälig
gentemot det skydd han får genom försäkringen. Normalt har han ju ingen insyn i
de utredningar av försäkringsteknisk och juridisk art som försäkringsavtalet och
premien bygger på.56 Preventionshänsyn gör sig också gällande i
försäkringsavtalet och försäkringslagstiftningen, det går inte komma ifrån att det
finns en risk att den försäkrade blir mindre aktsam då han har en försäkring. I
enlighet med detta får inte försäkringstagaren uppmuntras till nonchalans och
obetänksamhet. Om skadorna ökar i storlek och antal, kan resultatet bli att
försäkringen blir dyrare i förlängningen. Detta preventionsresonemang framträder
även i regler om framkallande av försäkringsfall.57

För försäkringsavtalet finns inget formkrav föreskrivet. Försäkringsbolaget brukar
utfärda ett försäkringsbrev, vilket upptar försäkringsvillkor vari
försäkringsgivarens ansvar preciseras58 samt uppgifter om försäkringen i fråga.59

Någon kontraheringsplikt60 för försäkringsbolagen finns inte stadgad i FAL när
det gäller personförsäkringar. Allmänna avtalsrättsliga principer gäller annars i
övervägande del för försäkringsavtalets tillkomst och upphörande.61

Försäkringsavtalet som kontraktstyp intar en särställning och en skillnad som
utmärker försäkringsavtalet jämfört med andra varaktiga avtal, är som Bertil
Bengtsson säger ”det intresse som knyts till en eventuell inträffande framtida
händelse, försäkringsfallet”. Det har begränsad betydelse för avtalspart om
försäkringsavtalet skulle komma att upphöra i förtid, såtillvida det inte skulle

                                                
54 Försäkringsbolaget kan även vidta egna åtgärder för att kalkylera risken, t.ex. kan nämnas
läkarundersökning eller frågeformulär. Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 25, 56
55 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s.25ff, 50
56 Nilsson/Strömbäck , A. a. (1984), s. 15
57 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 26
58 Försäkringsvillkoren blir gällande i de fall spörsmålet endast reglerats dispositivt i FAL.
Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 17 samt Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 67
59 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 66f samt Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 17, 34f
60 Kontraheringsplikt är däremot föreskrivet enligt 9 § KFL, vilket innebär att
försäkringsbolag inte kan vägra en konsument att teckna försäkring som normalt
tillhandahålls allmänheten av bolaget. Detta såtillvida inte särskilda skäl (saklig grund)
föreligger för vägran. Som särskilda skäl anses t.ex. fall då försäkringsbedrägeri ligger
försäkringstagaren i fatet sedan tidigare eller risken för försäkringsfall. Absolut
kontraheringsplikt är också föreskrivet enligt TSL 2 § 1 st. Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s.
34f. I förslaget till NFAL finner man motsvarande regel i 12 kap. 1 §.
61 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 34f, 49
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inträffa ett försäkringsfall. Huvudsaklig påföljd vid ett kontraktsbrott är att
försäkringsgivarens ansvar och huvudprestation faller bort, och inte att parternas
prestationer återgår62.63

3.1.1 Försäkringstagarens biförpliktelser

Som jag redan sagt i kap. 3.1 består försäkringstagarens huvudförpliktelse i och
med försäkringsavtalet att betala premien.64 Därutöver har försäkringstagaren
även andra skyldigheter, så kallade biförpliktelser65, gentemot
försäkringsgivaren.66 Till försäkringstagarens biförpliktelser hör vid själva
avtalsslutet hans upplysningsplikt. Under själva avtalstiden tillhör det
biförpliktelserna att försäkringstagaren har att anmäla fareökningar, att iaktta
säkerhetsförpliktelser samt att underlåta att framkalla försäkringsfall. Vid ett
inträffat skadefall åligger honom vidare en räddningsplikt, en skyldighet att anmäla
skadefallet och att samarbeta vid utredningen av skadan samt att lämna riktiga
uppgifter om densamma.67 I kap. 7-8 kommer jag närmre beröra vissa av dessa
biförpliktelser.

3.1.1.1 Påföljder

Om en förpliktelse (det kan röra sig om både huvud- eller biförpliktelse)
åsidosatts av försäkringstagaren, någon som kan identifieras med denne (se kap
3.1.2), eller annan försäkrad, är ett kontraktsbrott för handen varför en
civilrättslig repressalie kan bli aktuell.68 När det gäller kontraktsbrott vid ett
försäkringsavtal, blir det dock i regel inte tal om vanliga påföljder såsom hävning69

och skadstånd.70 Den huvudsakliga påföljden av ett kontraktsbrott är istället att
den försäkrade helt förlorar sin rätt till ersättning eller att ersättningen
reduceras71.72

                                                
62 Detta är den traditionella uppfattningen. Idag finns kanske modernare tendenser att inte
göra så stor åtskillnad mellan andra typer av avtal och försäkringsavtalet. Bengtsson, Bertil,
A. a. (1998), s. 21f
63 Bengtsson, Bertil, A. a. (1998), s. 21
64 Schmidt, Folke, ”Faran och försäkringsfallet” (1943), s. 8
65 Vissa författare har här istället diskuterat förutsättningar för avtalet och att det inte skulle
vara frågan om några egentliga förpliktelser. Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 132f
66 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 132
67 Bengtsson, Bertil, A. a. (1998) s. 20 samt Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 49f
68 Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s.51
69 Jan Hellner menar att de allmänna kontraktsrättsliga påföljderna som t.ex. hävning,
ogiltighet och uppsägning, inte inom försäkringsavtalsrätten är lämpliga såsom begrepp.
Den väsentliga skillnaden mellan att försäkringstagaren delvis eller helt kan gå miste om
försäkringsersättningen, eller där skyddet för framtida skador kringskärs, ger snarare en
bättre uppdelning, eftersom motstycke saknas vid andra typer av kontraktsförhållanden.
Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 141
70 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 51
71 Nedsättning kan ske exempelvis ske enligt prorataregeln, FAL 6 § 2 st., se vidare Hellner,
Jan, A. a. (1965), s. 141ff
72 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 51
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3.1.2 Identifikation

Eftersom det även vid personförsäkring kan uppstå problem med identifikation73

då skyldigheter enligt försäkringsavtalet åsidosatts på den försäkrades sida, har
jag valt att ta upp identifikation på ett mera allmänt plan här för att senare i varje
delkapitel göra en mera ingående framställning.74 Identifikation handlar om att
även andra än försäkringstagaren kan orsaka att försäkringsersättningen sätts
ned.75 I vissa fall kan saken vara den att någon annan än försäkringstagaren själv,
exempelvis hans familjemedlemmar, anställd eller annan med honom förbunden
person76 brutit mot en biförpliktelse (se kap. 3.1.1). Frågan om identifikation rör
då huruvida dessa andra personers handlande kan tillmätas samma verkan
gentemot försäkringsgivaren, som försäkringstagarens (den försäkrades) eget
handlande. Främst vid uppsåtligt och vårdslöst framkallande av försäkringsfall
uppkommer frågan om identifikation skall ske.77

Både Bertil Bengtsson och Jan Hellner tar upp olika ståndpunkter och åsikter
rörande identifikationens omfattning vid uppsåtligen framkallade försäkringsfall
och enligt en av dessa teorier, vilken Jan Hellner anslutit sig till, står moraliska skäl
och preventionssynpunkter bakom 18 § FAL. Endast skuld hos den egna
personen skulle härmed i stort sett göra att rätten till ersättning uteblir, varför
stadgandet bara bör drabba den försäkrade och kanske vissa representanter för
denne.78 Annorlunda skulle det förhålla sig om oriktiga uppgifter lämnats vid
skaderegleringen, då enligt Jan Hellner identifikationen borde kunna utsträckas
förhållandevis långt som en följd av biförpliktelsens karaktär av vanlig
kontraktsmässig skyldighet.79

Dock skall uppmärksammas att rättsläget uppfattas som något oklart, enligt Bertil
Bengtsson, när det gäller FAL och identifikationen som kan komma i fråga.80

Problemet med identifikation vid uppsåtligen framkallade försäkringsfall samt i fall
då oriktiga upplysningar lämnats vid skaderegleringen, återkommer jag till i kap.
7.4 samt 8.3.

                                                
73 I NFAL se 4 kap. 8 §. Observera dock att vid personförsäkring skall enligt NFAL
identifikation inte ske, frånsett att försäkringstagarens oriktiga upplysningar kan påverka
rätten till ersättning för den försäkrade eller efterlevande. Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s.
76
74 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 288f, 297
75 Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 42
76 T.ex. förmyndare eller medbolagsman. Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 288
77 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 288f
78 se vidare Bengtsson, Bertil, A. a. (1999) s. 75 samt Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 289ff
79 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 297
80 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 74 På konsumentförsäkringens område förekommer
identifikation i tre fall. Mycket kortfattat kan sägas att; i det första fallet kan identifikation
ske om en handling företagits med den försäkrades samtycke, i det andra fallet om det med
den skadelidande en väsentlig ekonomisk intressegemenskap föreligger och det tredje fallet
har att göra med tillsynen över den försäkrade egendomen. Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998),
s. 267ff
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3.2 Syftet med försäkring

Försäkringens syfte som sådan är att ge viss ekonomisk trygghet vid bl.a.
förluster81 som är oväntade.82 Den ekonomiska förlust som den försäkrade annars
riskerar att lida vid ett tillfälle, kan han undvika genom att regelbundet betala en
försäkringspremie. På så sätt delar han upp kostnaden. Förluster som den
skadelidande egentligen skulle ha fått stå för själv, delas istället upp på
försäkringskollektivet och sålunda på alla som betalar försäkringspremier.83 Oftast
är det bolag84 som yrkesmässigt driver försäkringsrörelse som handhar
riskutjämningen. Avtalen med försäkringstagarna blir massavtal med i stort sett
lika villkor, genom att riskfördelningen bygger på att ett större antal personer är
med och delar på den eventuella förlust som kan uppstå för någon av
deltagarna.85 Gemenskapen av personer som utsätts för likartade risker, d.v.s.
ovissheten om att en viss händelse skall inträffa, utgör således grunden för
försäkringsavtalet.86

Den som ingår ett försäkringsavtal behöver inte nödvändigtvis ingå detta för att
erhålla ett skydd mot skada eller liknande. Livförsäkringen kan t.ex. användas
som ett sätt till kapitalplacering och kapitalförsäkringens syfte kan vara att
tillgodose de efterlevandes försörjning.87

                                                
81 När det gäller personskador anses dessa utgöra ett samhällsproblem, då förlusterna vid
denna typ av skador är betydande. Som personskada anses fysiska skador på kroppen.
Hellner, Jan, ”Skadeståndsrätt” (1995), s. 50, 97
82 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999) s. 21
83 Hellner, Jan, A. a., (1995), s. 40
84 Försäkringsverksamheten bedrivs oftast i aktiebolagsform eller i form av ett ömsesidigt
bolag och i denna sistnämnda typ av bolag är det försäkringstagarna som äger bolaget.
Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 21 samt Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 35
Försäkringsverksamhet kan även bedrivas i form av understödsförening, vilka är föreningar
för inbördes bistånd utan affärsmässig drift som meddelar annan personförsäkring än
arbetslöshetsförsäkring för huvudsakligen anställda i vissa företag etc. enligt 1 § lag
(1972:262) om understödsföreningar.
85 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 8
86 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 7 samt Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 22
87 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 8, 16f
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4 OLIKA TYPER AV
PERSONFÖRSÄKRINGAR

4.1 Allmänt om personförsäkring

Det syfte de individuella personförsäkringarna tecknas för88, kan t.ex. vara att en
privatperson önskar att förstärka det grundskydd som existerar i form av allmän
försäkring och ev. avtalsförsäkring. Man vill helt enkelt bibehålla en någorlunda
god ekonomisk standard om exempelvis make avlider eller då arbetsförmågan blir
nedsatt. Syftet kan vidare vara av arvs- och gåvoskatterättslig karaktär (arvs- och
gåvoskattefri överföring till senare generation) eller att man helt enkelt vill
tillgodose de efterlevandes försörjning. 89

Man kan dela upp personförsäkringarna i två olika huvudgrupper, i den första
gruppen finner man t.ex. olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring, och i den andra
gruppen finns bl.a. livförsäkring och dödsfallsförsäkring.90 Som skadeförsäkring
klassas varje annan typ av försäkring91 och ersättningen beräknas efter den
faktiska förlusten.92 Personförsäkring som försäkringstyp tillhör inte offentlig
försäkring utan klassas som privat försäkring. Vanligen brukar de också vara
konstruerade som summaförsäkringar, d.v.s. oberoende av storleken på den
verkliga förlusten, utgår ett på förhand avtalat belopp.93 Sjuk- och
olycksfallsförsäkring kan dock vara konstruerad som en förening av både
summaförsäkring och skadeförsäkring94. I dessa fall utges då både ersättning i
form av ett i förväg avtalat invaliditetsbelopp samt i form av ersättning för
konkreta kostnader för sjukvård.95 Som kan förstås av försäkringarnas namn,
tecknas försäkringar av denna typ å persons liv och hälsa96. Försäkringen kan
tecknas även för andra, såsom barn eller hustru. Det kan även här påpekas att det
inte är ovanligt att det också ingår ett personförsäkringsskydd i de olika typer av
                                                
88 Observera att man även kan få en olycksfallsförsäkring eller kanske en livförsäkring ”på
köpet” i vissa fall då man t.ex. betalar en charterresa via kontokort eller med betalkort.
Schönning/Svendenius, ”Skadad – vart vänder jag mig, vilken ersättning kan jag få”? (1999),
s. 40
89 Emtesjö, Göran m.fl., A. a.  (1998), s. 11f
90 Emtesjö, Göran m.fl, A.a. (1998), s.12 samt SOU 1986:56, s. 156
91 I FAL görs en distinktion mellan personförsäkring och skadeförsäkring, som redan nämnts
i kap. 2.2.
92 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 56
93 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 12
94 I privaträttsligt avseende kan man säga att sjuk- och olycksfallsförsäkring är ett mellanting
mellan livförsäkring och skadeförsäkring. Genom att en förutsättning för ersättning är att en
skada skall ha inträffat, skiljer den sig från livförsäkringen, samtidigt som den liknar
skadeförsäkringen. Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 484
95 SOU 1986:56, s. 156
96 Ett förmånstagarförordnande kan även göras vid sjuk- och olycksfallsförsäkring.
Lewander, Lars, ”Juridik – personförsäkring” (1997), s. 72
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”paketförsäkringar”, t.ex. hemförsäkring, som finns på marknaden.97 Denna
sistnämnda typ av försäkring avser jag dock inte behandla närmre i fortsättningen.

I regel görs en hälsobedömning då en person vill teckna en individuell olycksfalls-,
sjuk- eller livförsäkring. Den försäkringsform som avses tecknas,
försäkringsbeloppet samt åldern och hälsotillståndet hos den person som skall
försäkras, är avgörande för hur omfattande underlaget vid riskbedömningen98

behöver vara.99

4.2 Olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring

Som redan har berörts i kap. 4.1, kan sägas att olycksfallsförsäkring och
sjukförsäkring fungerar som ett komplement till den offentliga försäkringen och
andra försäkringar som t.ex. trafikförsäkring och avtalsförsäkring.100 De förluster
som kan uppkomma i och med en personskada p.g.a. olycksfallshändelse avser
olycksfallsförsäkringen att täcka.101 Försäkringsvillkoren brukar vanligen definiera
olycksfallsskada som ”kroppsskada som drabbat den försäkrade genom ofrivillig,
plötslig, yttre händelse”. Kroppsskada får inte vara alltför bagatellartad och
genom kravet på ofrivillighet102, inte heller medvetet förorsakad. Vidare undantas
långvariga förslitningar i och med kriteriet plötslighet, och slutligen krävs det att en
yttre händelse gett upphov till kroppsskadan.103 Obligatorisk ersättning vid
individuell olycksfallsförsäkring104 är invaliditetsersättning samt rese-, läke- och
tandskadekostnader. Därutöver kan omfattningen av försäkringen variera mellan
olika bolag, varvid ersättning kan utges för exempelvis lyte och men, dödsfall samt
nödvändiga och skäliga merkostnader.105 När det gäller invaliditetsersättningen,
som berörts i kap. 4.1, är olycksfallsförsäkringen konstruerad som en
summaförsäkring. Storleken på kapitalbeloppet106, som ligger till grund för
ersättningen vid ett olycksfall, bestäms redan då en person tecknar försäkring.107

Försäkringsavtalet och dess villkor är sedan helt avgörande då

                                                
97 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999) s. 14
98 Denna bedömning kan leda till att försäkring nekas, att försäkringen inte gäller vid vissa
typer av olycksfall t.ex. vid farligare hobbys, eller sjukdomar. Den kan också innebära en
högre premie. Parkheden, Karin m.fl ., ”Försäkring och läkarintyg” (1988), s. 29f
99 Parkheden, Karin m.fl ., A. a. (1988), s. 29f
100 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 483f
101 Öjmar Leif, ”Sjuk- och olycksfallsförsäkring” (1995), s. 22
102 Som olycksfall kan man därför inte anse självstympning eller självmord. Hellner, Jan, A. a.
(1965), s. 489
103 Öjmar, Leif, A. a. (1995), s. 23ff
104 En olycksfallsförsäkring är att anse som individuell i de fall försäkringen tecknats av den
enskilde personen. Emtesjö, Göran m.fl., A. a. (1998), s. 20
105 Öjmar, Leif, A. a. (1995), s. 27 samt Schönning/Svendenius, A. a. (1999), s. 42
106 D.v.s. kapitalbeloppet vid invaliditet. Parkheden, Karin m.fl ., A. a. (1988), s. 31 Det skall
också påpekas att invaliditetskapitalet kan sägas motsvara ersättningsbehov i form av
inkomstförlust, lyte, men, ideell ersättning samt olägenheter i övrigt. Öjmar, Leif, A. a. (1995),
s. 28 Vidare är det avtalet som anger om invaliditetsersättningen utges som kapitalbelopp
eller livränta. Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 496
107 Öjmar, Leif, A. a. (1995), s. 27
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försäkringsersättningen betalas ut oaktat inkomstförlusten. Det invaliditetskapital
som betalas ut utgörs av en mot invaliditetsgraden svarande del.108 Invaliditeten
kan vara av antingen medicinsk eller förvärvsmässig art. Vid bedömningen av
den förvärvsmässiga invaliditeten, d.v.s. en med minst 50 % bestående
nedsättning av arbetsförmågan, ser man på den skadades förmåga att trots
handikappet utföra sitt yrke eller ”annat arbete som motsvarar hans krafter och
färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till ålder, tidigare
utbildning och verksamhet”.109 I de fall den förvärvsmässiga invaliditeten är mindre
än 50 %, gör man istället en bedömning av den medicinska invaliditeten, d.v.s. en
nedsättning av kroppsfunktionen (fysisk och psykisk) som är bestående. Även här
görs bedömningen i procent, med hjälp av vissa särskilda tabeller gemensamma
för försäkringsbranschen.110 Härvid är det svårighetsgraden som anger
invaliditetsgraden111 hos de kroppsliga besvären.112

När det gäller sjukförsäkring113 meddelas dessa i vissa fall enbart i kombination
med olycksfallsförsäkring, till skillnad från olycksfallsförsäkringar vilka gärna
tecknas för sig själva. Man kan även försäkra sig mot särskilda sjukdomar i
förening med olycksfallsförsäkring.114 Normalt tecknas sjukförsäkring att gälla
fram till pensionsåldern.115 Ersättning ur sjukförsäkringen116, vilken utbetalas
månadsvis med ett på förhand avtalat belopp, ges vid en nedsättning av
arbetsförmågan av minst 50 % vid både sjukdom och olycksfallsskada.
Utbetalningen sker så länge sjukperioden varar117 under försäkringstiden, dock
först efter viss karenstid. En optionsrätt följer ofta med sjukförsäkringsavtalet,
d.v.s. försäkringstagaren kan få försäkringsbeloppet höjt inom särskilda ramar,
t.ex. måste han vid sådan ansökan vara fullt arbetsför, för att inte behöva göra
någon hälsoprövning.118

                                                
108 Parkheden, Karin m.fl ., A. a. (1988), s. 31
109 Emtesjö, Göran m.fl., A. a. (1998), s. 24f
110 Parkheden, Karin m.fl ., A. a. (1988), s. 31
111 När det gäller medicinska invaliditetsgrader anges i Göran Emtesjös bok enl. 1996 års
tabell att t.ex. att fullständig blidhet på ett öga ger 14 %, förlust av hand ger alt. 34 % och 37
% (beroende på om den sämre eller bättre handen skadats), förlust av pekfinger ger i båda
alt. 7 % och instabilitet efter en knäskada ger 17 %. Emtesjö, Göran m.fl., A. a. (1998), s. 25
112 Öjmar, Leif, A. a. (1995), s. 29
113 Denna typ av sjukförsäkring brukar betecknas som lång sjukförsäkring. Företagare
tecknar å sin sida ofta även så kallad sjukavbrottsförsäkring och privat sjukförsäkring.
Öjmar, Leif, A. a. (1995), s. 48, 56ff
114 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 484
115 Öjmar, Leif, A. a. (1995), s. 51
116 Kompensationen får högst vara 90 % av inkomsten. Emtesjö, Göran m.fl., A. a. (1998), s.
32
117 Ett indextillägg tillkommer efter sjukperiod varat i 12 månader dock. Dessutom sker en
premiebefrielse efter minst tre månaders sjukperiod. Öjmar, Leif, A. a. (1995), s. 50
118 Emtesjö, Göran m.fl., A. a. (1998), s. 31f samt Öjmar, Leif, A. a. (1995), s. 49f
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4.3 Livförsäkring

Den försäkrades liv eller död avgör om ersättning skall utges ur livförsäkringen.119

Förutsättningen för att utbetalning skall ske är också att en eller flera personer
lever och kan ske antingen genom periodisk utbetalning, med ett fixerat belopp
eller båda utbetalningssätten i kombination.120 Det är försäkringstagaren som har
att välja försäkringssumman, sättet på vilket utbetalningen skall ske på och till
vem.121 Civilrättligt sett delas livförsäkring in i två huvudtyper, vilka är
kapitalförsäkring och livränteförsäkring.122

4.3.1 Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en försäkring där man inte får göra avdrag i deklarationen
för premien man betalar och det utbetalade beloppet är inkomstskattefritt.123 Den
vanligaste typen av kapitalförsäkring är den sammansatta kapitalförsäkringen124,
vilken är en blandning av liv- och kapitalförsäkring. När det gäller denna typ av
försäkring utbetalas ersättning antingen då den försäkrade dör eller då han
uppnått en viss ålder och är således en försäkring för både dödsfall och livfall.125

4.3.2 Dödsfallsförsäkring

Förutsättningen för att försäkringsersättningen skall utfalla är att den försäkrade
dör under försäkringstiden. Skulle försäkringstagaren uppnå den i
försäkringsavtalet bestämda tidpunkten, utbetalas ingenting.126

4.4 Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring och skall i princip finnas för ett
motordrivet fordon. Vållande behöver inte påvisas för att rätt till ersättning ur
försäkringen skall föreligga vid personskador, då den är en så kallad no-fault
försäkring.127 Vid en eventuell personskada erhåller samtliga skadelidande skydd i
enlighet med TSL128 och ersättningen beräknas efter skadeståndsrättsliga
grunder129. Dock kan jämkning komma ifråga (se nedan kap. 7.3), om den
skadelidande t.ex. uppsåtligen medverkat till skadan. Även om försäkringstagaren
inte skulle ha betalt sin premie föreligger rätt till ersättning. Ersättning för sveda

                                                
119 Parkheden, Karin m.fl ., A. a. (1988), s. 30
120 Hanseus, Kjell, ”Livförsäkringsrätt – en introduktion” (1986), s. 35
121 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 519
122 Hanseus, Kjell, A. a., (1986), s. 35
123 Emtesjö, Göran m.fl., A. a. (1998), s. 38
124 Vanlig är även den s.k. livstidsförsäkringen, varvid premien betalas fram t.o.m. en viss
bestämd ålder och där utbetalning sker vid försäkringstagarens dödsfall. Emtesjö, Göran
m.fl., A. a. (1998), s. 44
125 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 520 samt Emtesjö, Göran m.fl., A. a. (1998), s. 42
126 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 520 samt Emtesjö, Göran m.fl., A. a. (1998), s. 38
127 Hellner, Jan, A. a. (1995), s. 279 samt  Strömbäck, Erland m.fl., A. a. (1999), s. 12ff
128 se TSL 8 §.
129 se TSL 9 §.  Här är 5 kap. Skadeståndslagen att tillämpa. Hellner, Jan, A. a. (1995), s. 279
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och värk, lyte och men vid personskador sker vanligtvis enbart ur
trafikförsäkringen, medan ersättningen i övrigt (som t.ex. sjukvårds- och
läkarkostnader, resekostnader etc. samt ersättning för inkomstförlust) kan sägas
vara ett komplement till annan ersättning. Även efterlevande har rätt till viss
ersättning såsom för begravningskostnader och för förlust av underhåll vid ett
inträffat dödsfall.130 Det är alltid den egna bilens försäkring som träder in vid
personskador131.132 Försäkringsbolaget har att direkt ta över ansvaret om en
skada inträffat, varför man som skadelidande har att vända sig till
försäkringsbolaget som meddelat trafikförsäkringen istället för till t.ex. föraren
eller ägaren av fordonet.133

                                                
130 Strömbäck, Erland m.fl., A. a. (1999), s. 13ff, 43, 49
131 Om även annan än förare och passagerare av den egna bilen skadats, kan ersättning
krävas av dessa skadade från så gott som vilket fordon som helst av dem som gett upphov
till skadan. Hellner, Jan, A. a. (1995), s. 282
132 Hellner, Jan, A. a. (1995), s. 281f
133 Strömbäck, Erland m.fl., A. a. (1999), s. 13, 40 samt 10 och 11 §§ TSL
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5 ALLMÄNT
FÖRSÄKRINGSBEDRÄGERIER

5.1 Försäkringsbedrägerier – ett problem

Försäkringsbedrägerierna är att anse som ett allt större problem.134 Bidragande
orsaker till ökningen av denna brottslighet står att finna i bl.a. internationella
trender från USA och Storbritannien som nu nått oss, samt det gränslösa Europa.
Dessutom har försäkringsbolagen blivit bättre på att upptäcka
försäkringsbedrägerier135. Intressant när det gäller t.ex. olycksfallsförsäkringar
och försäkringsbedrägerier är också att det inte är själva ersättningen i form av de
i förväg fastställda beloppen, den medicinska invaliditeten, för olika typer av
personskador som driver försäkringstagaren att genomföra bedrägeriet, utan det
är ersättningen som blir aktuell p.g.a. inkomstbortfallet, den förvärvsmässiga
invaliditeten, som är den drivande kraften i sammanhanget. Ersättningsnivåerna
blir i denna del så mycket högre, eftersom personen i fråga är garanterad livslång
ersättning.136 Dominerande är bedrägerierna riktade mot sakförsäkring, dock
visar tydliga tecken på att det blivit allt vanligare med bedrägeri riktat mot
personförsäkringsområdet. Det antal försäkringsbedrägerier som aldrig upptäcks
tros vara stort. Leif GW Persson uppskattar kostnaderna enbart på
sakskadesidan till mellan 1 200 och 1 600 miljoner kronor137 årligen för
försäkringsbolagen till följd av primär och sekundärbrotten (se nedan).
Försäkringsbranschen själv uppskattar kostnaden till 2 000-3 000 miljoner
kronor.138

Försäkringsbedrägeriet kan ske på tre olika sätt. För det första kan bedrägeri ske
vid tecknandet av själva försäkringen och det bedrägliga beteendet kan då bestå i
antingen att oriktiga uppgifter lämnas om inkomstförhållanden eller om tidigare

                                                
134 ”Nödvändigt med egna utredare” Försäkringstidningen (FT)  nr. 4/86, s. 10, Strömbäck,
Erland,  ”Gemensamt skaderegister kommer äntligen till stånd” FT nr. 1/2000, s. 1, Ds
1993:39, s. 160 samt Christina Tengbom, ”Forskningsrapport från Pedagogiska institutionen,
Stockholms universitet” nr. 7/78, s. 1
135 Hela tiden identifieras nya trender i sätt att utföra bedrägerierna och den senaste
varianten har man upptäckt vid SOS i Köpenhamn. Här har det rört sig om flera fall då person
tecknat t.ex. reseförsäkring och sedan redan vid framkomsten till resemålet plötsligt blivit
sjuk. I dessa fall har man konstaterat att personerna i fråga redan utvecklat sjukdomen i
hemlandet, men valt att resa utomlands för att ta in på ett privat sjukhus och låta
försäkringen betala kostnaderna. Allt detta p.g.a. de långa väntetiderna inom sjukvården.
Detta enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl.
136 Enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl.
137 Den kostnad man pratar om här är enbart den ekonomiska överföring som sker från
kollektivet av försäkringstagare till bedragarna. Persson/Svanberg , ”Försäkringsbedrägerier
– en kriminologisk kartläggning” (1998), s. 46
138Persson/Svanberg , A. a. (1998), s. 9, 40f, 46f
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sjukdomar och kroppsliga defekter. Denna form av bedrägeri är dock något som
jag inte behandlar i uppsatsen. För det andra kan bedrägeri ske vid själva
skadans inträffande, då antingen skadan kan arrangeras139 vilket resulterar i att ett
försäkringsfall framkallas eller om skada inträffar, denna uppsåtligen förvärras
eller överdrivs (se. kap. 7). Det sista och tredje sättet att utföra ett bedrägeri rör
själva skaderegleringen. Här kan det vara frågan om att felaktiga intyg inges
rörande förlorad arbetsinkomst p.g.a. skadan eller att skadans betydelse för
framtida inkomstförluster överdrivs samt att den försäkrade undanhåller
upplysningar avseende ändrade inkomstförhållanden och om förändrad
arbetsoförmåga (se kap. 8).140 De mest förekommande är de så kallade
sekundärbrotten, d.v.s. fall då skada faktisk uppkommit och försäkringstagaren
passar på att överdriva ersättningskraven. Primärbrotten, d.v.s. de brott där
man helt enkelt hittat på eller arrangerat skadan anses inte vara lika vanliga, även
om ersättningskraven vanligtvis är avsevärt högre i dessa fall.141

Det har blivit vanligt att fingera personrån (som sedan ofta täcks av
hemförsäkringen), varvid de fysiska skadorna i regel är ganska små men
medicinskt dokumenterade vid anmälan om rånet, medan de materiella förlusterna
ofta uppgår till betydande värden. I övrigt förekommer fall, där olyckor med
”dödlig utgång” iscensatts, varefter anhöriga på falska grunder uppburit
försäkringsersättning142. Fall finns också där olyckshändelser fingerats och olika
kroppsdelar skadats (t.ex. fingrar och händer), för att få ut
försäkringsersättning143.144

Anmälan om försäkringsbedrägeri sker främst från försäkringsbolagen, men det är
inte ovanligt att även polisen anmäler försäkringsbedrägeri som man upptäckt
under utredningen av andra brott. Att en privatperson inkommer med anmälan är
mera sällsynt. En uppskattning Persson/Svanberg gjort är dock att
försäkringsbolagen endast anmäler ett av trettio misstänkta
försäkringsbedrägerier.145 Mörkertalet är således stort, av det ungefärliga antal
om 10 000 försäkringsfall som utreds per år, är det bara i c:a 400 fall som en
efterföljande anmälan sker. På personförsäkringsområdet menar Ulf Rönndahl att
det antal fall som blir föremål för utredning hos försäkringsbolagen är c:a 800-
1000 per år, då olika projekt påbörjats hos bolagen för att beivra
personförsäkringsbedrägerierna.146 Bara av försäkringsbolaget If Skadeförsäkring
gjordes 1 500 utredningar av ”oklara försäkringsfall” (både inom sak- och

                                                
139 Exempelvis kan nämnas NJA 1984 s. 501 I och II,  HovR:s dom B 1078-97, TR:s dom B
4033-94
140 Material från Utredningsenheten, Skandia/If.
141 Enligt samtal 20/5-01 med Ulf Rönndahl. Se även GW Persson, Leif ”Att lura sitt
försäkringsbolag” FT nr. 5/95, s. 26 samt  Persson/Svanberg , A. a. (1998), s. 7, 48
142 se TR:s dom B 4033-94 samt TR:s dom B 1335-97
143 jfr HovR:s dom B 1078-97
144 Persson/Svanberg , A. a. (1998), s. 41ff
145 Persson/Svanberg , A. a. (1998), s. 9
146 Enligt samtal 20/5-01 med Ulf Rönndahl.
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personförsäkring) år 2000, varav 75 % av försäkringsanspråken avvisade helt på
grund av arrangerade bedrägerier och fall av påplussningskaraktär. Dock blev
endast 5 % av de helt avvisade anspråken polisanmälda.147

                                                
147 Enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl.



26

6 FÖRSÄKRINGSBEDRÄGERI
OCH BEVISBÖRDEFRÅGOR

6.1 Brottet sett ur civilrättslig och straffrättslig
synvinkel

Det är viktigt att kunna skilja mellan den straffrättsliga och civilrättsliga sidan av
försäkringsbedrägeriet.148 Straffrättsligt sett är ju detta ett brott enligt 9 kap. BrB
och civilrättsligt sett ett brott mot försäkringsavtalet och FAL, alternativt TSL och
KFL.149

Försäkringsbolaget har att fastställa huruvida ersättning skall betalas, i enlighet
med det civilrättsliga avtal som försäkringsavtalet är, till försäkringstagaren150.
Dess primära uppgift är således att utreda151 om en ersättningsbar skada
föreligger och om villkoren är uppfyllda för att ersättning skall utges. Om vag
misstanke om försäkringsbedrägeri skulle uppstå, görs en fördjupad utredning för
att kunna undanröja eller bekräfta misstankarna och således antingen utge
ersättning eller avvisa ersättningsanspråket.152 Skulle bolagets utredning stödja
misstankarna om försäkringsbedrägeri, men tillräckligt underlag saknas för en
polisanmälan, har försäkringstagaren att vända sig till domstol för att där få en
civilrättslig prövning rörande det avvisade ersättningsanspråket.153 Utredningen
syftar till att skydda bolaget mot obehöriga angrepp och inte att utöva
polisverksamhet. Om misstankarna om försäkringsbedrägeri däremot förstärkts
väsentligt, sker en polisanmälan, varvid polisen får göra en kompletterande
utredning och bl.a. hålla förhör med den misstänkte.154 I de fall misstankarna varit
så starka att de utmynnat i en brottmålsprocess, men åtalet sedermera ogillats
eller åtal inte kunnat väckas och försäkringsbolaget härefter ändå avvisar
försäkringstagarens ersättningskrav, kan det även i detta fall bli aktuellt med en
civilrättslig prövning i ersättningsfrågan.155

                                                
148 Thunström, Anders, ”Okunniga journalister skrämmer skadecheferna”
Försäkringstidningen (FT) nr. 6-7/85, s. 4
149 Herold, Helena, ”Försäkringsbedrägeri ur ett rättssociologiskt perspektiv”  NFT nr.1
1993, s. 69 samt Thunström, Anders, A. a., FT nr. 6-7/85, s. 4ff
150 Dock medför regler om identifikationen att även andra än försäkringstagaren kan orsaka
att försäkringsersättningen sätts ned. Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 42. Se även nedan
kap.8.4.
151 Försäkringsbolaget skall i samråd med försäkringsinspektionen följa utarbetade riktlinjer
vid utredningen av ett försäkringsärende. ”Det är skillnad på brottmål och civilmål” FT nr.
4/86, s. 3
152 Enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl.
153 ”Det är skillnad på brottmål och civilmål” FT nr. 4/86, s. 3
154 Enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl.
155 ”Det är skillnad på brottmål och civilmål” FT nr. 4/86, s. 3
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6.2 Skillnader i bevisstyrka och bevisbörda i
straffrättsliga och civilrättsliga mål

När det gäller brottmål är det åklagaren som har att bevisa samtliga relevanta
omständigheter som skall föreligga för att ett som i detta fall bedrägeribrott skall
anses vara för handen. Kravet på bevisningen är satt högre än i tvistemål, det
måste ha gjorts ”uppenbart” eller som det också kan uttryckas, ”ställt utom allt
rimligt tvivel” att den tilltalade är skyldig till det han åtalats för.156 Åklagaren har
därvid att föra bevisning kring brottets objektiva och subjektiva rekvisit.157 Med
brottets objektiva rekvisit menas det yttre händelseförloppet och med det
subjektiva rekvisitet menas gärningsmannens uppsåt.158 Genom 9 kap. BrB
straffbeläggs bedrägeribrott och paragrafer aktuella vid försäkringsbedrägeri är 9
kap. 1, 3 och 11 §§ BrB159.

Som exempel på rättsfall där bedrägeri i personförsäkringsfall enligt 9 kap. BrB160

varit för handen kan nämnas HovR:s dom B 325-99 och HovR:s dom B1078-97.
I det förstnämnda rättsfallet som både rörde personskada och sakskada, hade en

                                                
156 Ekelöf/Boman, ”Rättegång IV” (1992), s. 116f.
157 Thunström, Anders, A. a., FT nr. 6-7/85, s. 4f
158 Bolding, Per-Olof, ”Har försäkringsfallet inträffat?” (1952), s. 7  Angående brottets
objektiva och subjektiva rekvisit, se vidare Jareborg, Nils, ”Straffrättens ansvarslära” (1994)
samt Thunström, Anders, A. a., FT nr. 6-7/85
159 se vidare exempelvis Holmqvist, Lena m.fl. ”Brottsbalken – en kommentar” del I
Studentutgåvan (1998), s. 386ff
160 se även TR:s dom B 4033-94 samt TR:s dom B 1335-97. I det förstnämnda fallet stod en
kvinna åtalad för bl.a. försök till grovt bedrägeri, för att ha hjälpt en man iscensätta sin egna
död för utfående av livförsäkringsbelopp enligt ett förmånstagarförordnande till förmån för
kvinnan. En dag inkom kvinnan med anmälan till försäkringsbolaget om att mannen
försvunnit. Då kroppen aldrig hittades, kom kvinnan vidare att ansöka om dödförklaring hos
TR. I målet uttalades av TR bl.a. att kvinnan aktivt medverkat till bedrägeriet genom sin
ansökan om dödförklaring. TR dömde kvinnan till ansvar enligt 9 kap. 3 §, 11 § 1 st. samt 23
kap. 1 § BrB.
I det andra ovan nämnda rättsfallet hade en man hade tecknat tre livförsäkringar i tre olika
livförsäkringsbolag där förmånstagare var hustrun eller sonsonen. Försäkringsbeloppen vid
dödsfall var totalt 2 450 000 SEK. Skriftliga anmälningar undertecknade med hustruns
namnteckning inkom till försäkringsbolagen under sommaren 1996 att mannen avlidit i
Montenegro i mars samma år. Mannen som erkänt gärningarna grovt bedrägeri och försök
till grovt bedrägeri, uppgav i TR att han planerat att fingera sin död för att sedan
ersättningarna utbetalats kunna leva med en ny kvinna utomlands. Hustrun skulle därvid
medverka och ta del av pengarna för att kunna ta hand om sonsonen. Först sedan mannen i
Jugoslavien föranstaltat om att få ett falskt dödsfallsintyg hade han rest till Sverige och
tecknat försäkringarna. TR fann bl.a. genom mannens erkännande åtalet för grovt bedrägeri
enligt 9 kap. 3 § BrB och försök till grovt bedrägeri enligt 9 kap. 3 § och 11 § 1 st. samt 23
kap. 1 § BrB styrkt gentemot honom. TR uttalade vidare att hustrun, som erkänt sig skyldig
till försök till grovt bedrägeri, haft större insikt i gärningarna än hon velat medge, varför
även åtalet gentemot henne för försök till grovt bedrägeri enligt 9 kap. 3 §, 11 § 1 st. samt 23
kap. 1 § BrB ansågs styrkt. Dock ogillades åtalet för grovt bedrägeri.
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man gemensamt med sin bror och en kvinna sett till att en bil körts in i ett träd för
att få ut försäkringsersättning. I skadeanmälan till försäkringsbolaget hade
uppgivits att kvinnan väjt för ett djur och därvid kört in i ett träd och skadat sig.
HovR ansåg, i den del av domen som avsåg personskadan, det visat att mannen
genom telefonanmälan och skriftlig anmälan vilselett handläggare vid
försäkringsbolaget, som utbetalat visst försäkringsbelopp till kvinnan, vilket
inneburit vinning för kvinnan och skada för försäkringsbolaget. Genom 23 kap. 7
§ BrB ansågs mannen vidare haft direkt uppsåt att bereda kvinnan vinning, varför
mannen av HovR dömdes för bedrägeri.

Det sistnämnda rättsfallet gällde en man som stod åtalad för bl.a. förberedelse till
grovt bedrägeri. Kort innan skada inträffade hade mannen tecknat en
olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Lita med bl.a. ett basskydd för
medicinsk invaliditet intill 700 000 kr. Han hade även kollektiv hemförsäkring
samt stor hemförsäkring i två olika försäkringsbolag sedan tidigare. Mannen
anmälde en natt att han blivit misshandlad och bakbunden av tre män som stulit en
dator och slutligen lämnat honom i en brinnande lägenhet. Männen skulle även då
han varit bakbunden skadat hans tumme så att en tvärfraktur samt led- och
nervskador uppstått. Vid bedömning av rättsläkare ansågs skadan troligtvis vara
tillfogad av mannen själv eftersom bl.a. skadans utseende gav intryck av ett
kontrollerat utförande. HovR menade att vad som framkommit i målet inte kunde
leda till en annan bedömning än att mannen skulle anses ha gjort sig skyldig till
förberedelse till grovt bedrägeri enl. 9 kap. 3 § samt 11 § 2 st. och 23 kap. 2 §
BrB.

I civilmål ställs olika krav på bevisningens styrka avseende tvistiga rättsfaktum. En
metod då styrkan på beviskraven fastställs, är att använda en graderad skala där
det rättsfaktum som skall bevisas placeras i den ena änden av denna skala.
Skalan är sedan graderad i en fallande skala med ordningen säkert, uppenbart,
styrkt/visat, sannolikt och slutligen antagligt. I skalan finns även medtaget
rättsfaktumets motsats, och mitt emellan de båda ”ändarna” finns en nollpunkt.
Bevisbördepunktens placering på de olika sidorna om nollpunkten avgör sedan
vilken av parterna i målet som har bevisbördan rörande ifrågavarande rättsfaktum.
Bevisbördans placering regleras i vissa fall genom den civilrättsliga lagstiftningen,
genom s.k. bevisbörderegler. Vanligtvis är dock reglerna enbart utformade som
materiella regler, d.v.s. regler där en viss rättsföljd knutits till existensen av ett
sakförhållande. Problem kan härvid uppstå för domstolarna, då bevisbördan
normalt är fördelad mellan de tvistande parterna och får då avgöras av domstolen
utan direkt lagstöd. I många fall kan finnas prejudikat att följa när det gäller att
bestämma bevisbördans placering. Finns inget prejudikat att följa får domstolen,
som jag förstått det, utgå från den materiella regelns ändamål. I mål där parts
bevisbörda är begränsad till att enbart behöva göra en viss omständighet sannolik
eller antaglig, har parten fått en viss bevislättnad vilket kan vara följden av t.ex.
särskilda omständigheter. Normalkravet man utgått från är att bevisningen för
rättsfakta har att uppgå till nivån ”styrkt”. Beviskravet ”styrkt” anses annars gälla
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om den som ålagts bevisbördan kan säkra bevisning utan större svårighet. Enligt
en annan metod kan den s.k. överviktsprincipen161 användas, varvid
bevisbördepunkten står på en nollpunkt. Bevisbördan åligger härvid inte någon av
parterna, utan alla bevis kan vara av betydelse oavsett hur starka de är bara en
förflyttning från nollpunkten sker.162

Civilrättsligt har försäkringstagare som gör gällande att försäkringsfall inträffat,
bevisbördan härför.163 Avseende beviskravet när frågan är om
konsumentförsäkring och skadeförsäkring, anses det för att försäkringstagaren
skall ha fullgjort sin bevisbörda, att det vid en helhetsbedömning måste framstå
som mera antagligt164 att försäkringsfall inträffat än att så inte är fallet. Åsikten är
också den att om den tekniska utredningen skulle ha brister och dessa rimligen
hade gått att avhjälpa, så är det försäkringsgivaren detta går ut över.165 Per Olof
Ekelöf säger att det som motiverat ett sänkt beviskrav, är den skadelidandes
bevissvårigheter.166 På bolaget ligger det att förebringa motbevisning om att
inträffad skada inte omfattas av försäkringsvillkoren eller undantas häri.167 Högre
beviskrav ställs på försäkringstagaren när det handlar om företagsförsäkring.
Detta är följden av att en företagare lättare anses kunna ta tillvarata sina
rättigheter än konsumenten.168 Beviskravet härvid är då att det skall göras klart
mer sannolikt att försäkringsfall inträffat än att så ej är fallet.169

Det är försäkringsbolaget som har bevisbördan i de fall klausul i försäkringsavtalet
stadgar omständighet som medför utebliven ersättningsskyldighet. Beviskravet är
att rättsfaktumet skall vara styrkt.170 En sådan undantagsklausul kan t.ex. vara att
vid en av försäkringstagaren uppsåtligen anlagd brand, försäkringsersättning
uteblir.171 Ett rättsfall av intresse här är NJA 1990 s. 93, i vilket tvistades om
försäkringstagaren genom att ha anlagt brand uppsåtligen framkallat
försäkringsfallet och därvid skulle mista rätten till ersättning i enlighet med ett för
försäkringen gällande villkor172. I målet menade HD att bevisbördan för

                                                
161 jfr NJA 1936 s. 439
162 Ekelöf/Boman, A. a. (1992), s. 55ff, 60ff, 67ff, 83ff, 87, 103ff, 140. Vidare om bevisfrågor, se
nyss refererade titel.
163 Se t.ex. NJA 1992 s. 114 samt NJA 1984 s. 501 I och II. Jfr även RH 1996:54 samt HovR:s
dom T449-96
164 Detta anses vara en avvägning mellan motstående intressen, samtidigt som den ”lojale
försäkringstagaren” måste kunna känna att försäkringen tillhandahåller verkligt skydd, är
försäkringstagarkollektivet som helhet intresserat av att risktagandet inte ökar vilket i annat
fall kan driva upp premienivåerna. Se NJA 1990 s. 93 (se även motsvarande resonemang i
NJA 1984 s. 501 I). Jfr även RH 1996:54 samt HovR:s dom T449-96
165 Se NJA 1984 s. 501 I och II, vilka i och för sig behandlade motorfordonsförsäkring. Se
även NJA 1986 s. 358 varvid även behandlas försäkringstagares trovärdighet.
166 Ekelöf/Boman, A. a. (1992), s. 108 not 154b.
167 Herold, Helena, A. a. NFT nr. 1 (1993), s. 69
168 Bengtsson, Bertil, A. a. (1998), s. 48
169 Se NJA 1992 s. 113. Jfr även RH 1996:54
170 Ekelöf/Boman, A. a.  (1992), s. 108 not 154b
171 Bengtsson, Bertil, A. a. (1998), s. 48
172 Detta villkor hade dessutom samma innebörd som 32 § 1 st. KFL. Se NJA 1990 s. 93
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påståendet att försäkringsfallet framkallats vilade på försäkringsbolaget samt att
beviskravet skulle motsvara det som gäller normalt i tvistemål. Lojala
försäkringstagare måste kunna lita på försäkringsskyddet med tanke på de
ekonomiska förluster som kan uppkomma då en byggnad brinner ned. HD
uttalade vidare avseende beviskravet att detta kunde uppfyllas inte enbart genom
teknisk utredning, utan att även omständigheter som försäkringstagarens
ekonomiska förhållanden, hans allmänna trovärdighet samt åtgärder och
handlande i samband med brand kunde ha betydelse i sammanhanget.

Ett annat rättsfall värt att observera är HovR:s dom T449-96, meddelad 1999-
12-13, där tvisten gällde om det förelåg ett försäkringsfall. I rättsfallet som
visserligen rör en hemförsäkring i vilken ingick försäkringsskydd för
sjukdomskostnader som en försäkrad kunnat ådra sig utomlands, uttalade HovR
utan någon egentlig närmre motivering, att det i ett fall som det förevarande
saknades anledning att frångå det normala beviskrav som annars gäller i tvistemål
för försäkringstagaren.173

                                                
173 En reflektion från min sida här är att HovR kan ha influerats av resonemanget angående
bl.a. beviskrav i en svarsskrivelse rörande målet daterad den 26/8 1996, inlämnad från
Folksam. I denna skrivelse framfördes att det lindrade beviskravet ”mer antagligt” för
försäkringstagaren att visa att försäkringsfall inträffat än att så inte är fallet, uppställts i
försäkringsmål avseende stulna bilar där, jag citerar, ”helt andra bevissvårigheter gör sig
gällande för försäkringstagaren än vad som är fallet i förevarande mål”. Se bilaga till HovR:s
dom T449-96
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7 FRAMKALLANDE AV
FÖRSÄKRINGSFALL

7.1 Uppsåtligt framkallande av försäkringsfall

Av 18 § FAL framgår att försäkringsgivaren är fri från ansvarighet gentemot den
som uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall174.

18 § FAL är inte tvingande, varför försäkringsbolaget genom sina villkor kan
utforma sitt ansvar annorlunda än vad som stadgas i själva paragrafen.175 Folke
Schmidt menar att när det gäller denna typ av biförpliktelse, kan man tala om
”biförpliktelser av allmän kontraktsrättslig färg”.176 Jan Hellner betecknar vidare
ett försäkringsfall som ”förverkligande av den fara en försäkring täcker
beträffande försäkrad person eller egendom”.177 Det sägs också i förarbetena till
FAL, att den händelse som utlöser försäkringsgivarens skyldighet att utbetala
försäkringsersättning, måste ha inträffat oberoende av viljan hos den som är
berättigad till försäkringsersättning, detta som en följd av försäkringens natur.178

Med anledning härav, att försäkringens syfte är att ge ett ekonomiskt skydd vid
oförutsedda skador, kan aldrig uppsåtligen framkallade försäkringsfall ersättas
genom en försäkring, med undantag för 19 § FAL (se not 174) och 100 § FAL
(se kap. 7.2).179

En förutsättning för att 18 § skall kunna bli tillämplig och försäkringsbolaget undgå
ansvar (påföljd inträder), krävs att skadan inträffat till följd av den uppsåtliga
handlingen, d.v.s. att adekvans föreligger180. Folke Schmidt anser att den vanliga

                                                
174 Motsvarande bestämmelse finns i 32 § KFL.  Där stadgas i dess 1 st., att om den
försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall, så lämnas inte ersättning från
försäkringen såvitt gäller honom. I NFAL, se 13:8.
Observera att undantag görs från 18 § FAL och ersättning således utgår från försäkrings-
bolaget enligt den dispositiva 19 § FAL , bl.a. i fall då skadan uppsåtligen orsakats av
person som handlat under en allvarlig psykisk störning, eller om han var under 15 år. Ds
1993:39, s. 310 samt Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 184.
175 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999), s. 70, Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 181ff , Prop. 1979/80:9, s.
73
176 Schmidt, Folke, A. a. (1943), s. 105. Jan Hellner framför att man kan se det antingen som
en avtalsförpliktelse vilken inte skall brytas mot och som annars kan resultera i begränsning
av försäkringsbolagets ansvar, eller som att försäkringstagaren har en förpliktelse att inte
framkalla försäkringsfall. Han använder sig dock av själva termen biförpliktelse i detta
avseende.  Hellner, Jan, A. a. (1965) s. 181
177 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 180
178 NJA II 1927, s. 383
179 Eva Lindell-Frantz framför också att ett framkallande av försäkringsfall kan ske genom
både handling och underlåtenhet. Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 122f, 429
180 jfr HovR:s dom T 1247/98.
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adekvansbedömningen181 bör användas då man undersöker orsakssambandet.
Med adekvans menas att ansvar kan inträda till följd av en handling, i fall då den
efterföljande händelsens inträffande varit en beräknelig följd av handlingen.182

Komplicerade medicinska förlopp vid personskador kan dock göra att den
adekvata kausaliteten är besvärligare att avgöra.183 Enligt Jan Hellner kan även
kausalitetsregeln184 (6 § 3 st. FAL) sägas vara tillämplig i förevarande fall. Genom
att använda sig av denna regel, kan man göra en bedömning om ett handlande
med uppsåt att framkalla försäkringsfall, skall göra att försäkringstagaren inte får
ut någon försäkringsersättning. Dock menar han, att när det gäller överträdelse av
denna typ av biförpliktelse som det är frågan om här, bör en riktig
adekvansbedömning ske. Klausuler genom vilka försäkringsbolaget bortser från
kravet på kausalitet, accepteras troligen inte.185

Avseende uppsåtet186 hos den som utför handlingen, kan i vissa fall en större
skada ha uppstått än vad den försäkrade syftade till och Jan Hellner menar att
man får undersöka personens eventuella uppsåt avseende även den mera
omfattande skadan, men troligtvis skulle man vid en bedömningen anse grov
vårdslöshet vara för handen.187 Jag ämnar dock inte gå in vidare på vad grov
vårdslöshet hos försäkringstagaren innebär. Enligt lagtexten i dessa fall, såtillvida
det inte rör sig om livförsäkring, medför den grova vårdslösheten att
försäkringsersättning uteblir.188

Som jag redan sagt i kap.4.2, brukar försäkringsvillkoren i en
olycksfallsförsäkring vanligen definiera olycksfallsskada som ”kroppsskada som
drabbat den försäkrade genom ofrivillig, plötslig, yttre händelse”189.  Detta innebär
att kroppsskada, genom kravet på ofrivillighet, inte får vara medvetet
förorsakad.190 Som olycksfall kan man därför inte anse självstympning191 eller

                                                
181 För att påföljd skall kunna inträda krävs ett orsakssamband. Lindell-Frantz, Eva, A. a.
(1998), s. 122
182 Schmidt, Folke, A. a. (1943), s. 126, 206
183 Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 439
184 Kausalitetsproblematiken kan uppkomma i två sammanhang, enligt Eva Lindell-Frantz.
Det första tillfället rör det fall då försäkringsbolaget har att dra upp gränsen för de risker
försäkringsbolaget svarar för och det andra fallet rör huruvida brott mot en biförpliktelse
skall medföra påföljd. Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 128 För att förlust av rätt till
ersättning skall bli en realitet enligt kausalitetsregeln, måste överträdelsen av biförpliktelsen
haft faktiskt inflytande på försäkringsfallet i fråga. Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 207
185 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 183, 185, 207f
186 Angående uppsåt och eventuellt uppsåt, se vidare Jareborg, Nils, A.a. (1994), s. 201ff
187 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 183
188 se FAL 18 § 2 st.
189 Till skillnad från liv – och sjukförsäkring där det handlar om vilken effekt en händelse fått
för den försäkrade, det viktiga vid olycksfallsförsäkring är typen av händelse som framkallat
försäkringsfallet. SOU 1986:56, s. 345
190 Öjmar, Leif, A. a. (1995), s. 23f samt SOU 1986:56, s. 345
191 Se här t.ex. Sjuk- och olycksfallsförsäkringsnämndens  avgörande (SjON) 25/1951 genom
Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 489, not 23. Nämnden fann här att den försäkrade ”mot de av
bolagen åberopade omständigheterna inte förmått visa att skadan orsakats av sådant
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självmord192. Skulle person begå självmord genom exempelvis drunkning eller
förgiftning, är detta således inte att anse som olycksfall193. Även om 18 § FAL
inte är tillämplig då försäkringen gäller till förmån för tredje man, faller skador av
denna typ utanför olycksfallsförsäkringen.194

Även när det gäller sjukförsäkring är 18 § FAL tillämplig.195 Förslagen till PFL
samt NFAL, tar även inom denna försäkringstyp upp försäkrads eget uppsåtliga
framkallade försäkringsfall. Därvid sägs att i fall försäkrad uppsåtligen ser till att
han blir sjuk för att utfå försäkringsersättning, bör försäkringsbolaget vara fritt från
ansvar och detta framhåller man skall gälla oavsett syfte med insjuknandet. Det
anförs att det inte finns anledning att ändra huvudregeln att uppsåtsfallen skall
innebära förlorad rätt till ersättning.196

Skulle det förhålla sig så att en insatt förmånstagare till en livförsäkring med
uppsåt dödar den som är försäkrad, mister han rätten till ersättning som annars
skulle utgått i enlighet med det till hans förmån gjorda förmånstagarförordnandet,
vilket kan sägas följa av 18 § FAL.197 Dock stadgas i 20 a § FAL, att i det i
lagens 100 a § finns bestämmelser om förlust av rätt till ersättning från
livförsäkring i vissa fall (se kap. 7.2) I den mån dessa bestämmelser är tillämpliga
gäller de istället för 18 § FAL.

7.2 Livförsäkring – särskilda bestämmelser

Av 100 § FAL framgår att i de fall den, på vars liv försäkring tagits, berövat sig
livet innan tre år förflutit från det att försäkring tecknades eller senast
återupplivades, är försäkringsgivaren fri från ansvarighet, om det inte kan antagas,
att försäkringen tagit eller återupplivats utan en tanke på självmordet och att
handlingen skulle företagits även om försäkring ej funnits198.

                                                                                                                           
olycksfall som avses i 1 § av de för försäkringen gällande villkoren”, då han uppsåtligen
huggit av sig det vänstra pekfingret.
192 Se här t.ex. Livförsäkringens villkorsnämnd, LVN-Dnr 6/1988 genom ”Rättsfall försäkring
och skadestånd” del B 1989:1. En kvinna hade i detta fall tecknat en olycksfallsförsäkring i
maj 1979. Åtta år senare inträffade en händelse, vilken kom att rubriceras som
självmordsförsök i polisens register. I skadeanmälan anmäldes dock det som inträffat som ett
olycksfall. Nämnden yttrade, att oavsett omständigheterna i ärendet och oavsett kvinnans
sinnestillstånd, det inte kunde antagas annat än att vett och vilja förelegat för handlingen,
varför man inte kunde se det inträffade som en olyckshändelse och därför ej heller som att
ett försäkringsfall inträffat.
193 Detta lär gälla också om handlandet från försäkringstagaren skett under inflytande av
psykisk störning, enligt Jan Hellner. Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 489 samt SOU 1986:56, s.
346
194 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 489
195 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 503
196 SOU 1986:56, s. 341f samt Ds 1993:39, s. 316
197 SOU 1986:56, s. 119
198 I NFAL 13:8, svarar försäkringsbolaget redan ett år efter det att försäkringsavtal slutits
om den försäkrade begått självmord.
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Normalt kan, som jag redan ovan sagt i kap. 7.1, den försäkrade aldrig förvänta
sig att försäkringsersättning utges vid ett uppsåtligt framkallat försäkringsfall, detta
med tanke på att försäkringen åsyftar att ge skydd mot skador som är oväntade.
Som framgår av 100 § FAL199 gäller dock särskild reglering vid försäkrads
självmord.200 Från det att försäkringen meddelats börjar tiden på tre år löpa i
enlighet med lagtexten. I vissa fall då försäkringstagaren begått självmord kan
ändock försäkringsersättning utgå och det gäller fall där personen i fråga skulle
begått självmord även om han inte hade haft någon försäkring och utan en tanke
på detsamma då han valde att teckna försäkring, d.v.s. om samband saknas
mellan försäkringen och självmordet.201 Samma gäller om självmordet begåtts
under tidpunkt då personen i fråga inte varit psykiskt tillräknelig.202 Emellertid lär
självmord, begångna av person i psykisk balans, med bedräglig avsikt att hjälpa
efterlevande ekonomiskt tillhöra ovanligheterna.203 Dock är det som jag uppfattat
det något som kan förekomma, varför lagstiftaren genom den lagstadgade
”karenstiden” velat motverka sådan avsikt, det menas att en normal person har
svårt att hålla fast vid en självmordsplan under en längre tid.204

Ett rättsfall av intresse, där visserligen inte var fråga om något bedrägligt syfte, är
NJA 1936 s. 439, ”Ernst Rolf-fallet”. Skådespelaren Ernst Rolf hade tecknat en
livförsäkring, med hustrun som förmånstagare. Enligt försäkringsvillkoren
föreskrevs att om den försäkrade begick självmord innan tre år förflutit från
ikraftträdandet av försäkringen, skulle försäkringsbolaget vara fritt från ansvar.
Bara något år efter det att försäkringsavtal ingåtts, dog mannen och tvist uppkom
huruvida han skulle ansetts ha begått självmord som befriade försäkringsbolaget
från att utge livförsäkringsbelopp. HD ansåg att Ernst Rolf av omständigheterna
som framkommit i målet hade haft för avsikt att beröva sig sitt liv, varför
försäkringsbolaget var fritt från ansvar.

Enligt 100 a § 1 st. FAL stadgas att om någon genom brott uppsåtligen har dödat
försäkringstagaren, den försäkrade eller en förmånstagare, gäller bestämmelserna
i 15 kap. ärvdabalken om förlust av rätt att ta arv eller testamente avseende
gärningsmannens rätt till försäkringen eller försäkringsersättningen205.

100 a § FAL är dispositiv och paragrafens första stycke är alltså tillämpligt om en
förmånstagare dödar försäkrad eller en förmånstagare med bättre rätt än han
själv. I det förstnämnda fallet innebär detta att han förlorar all rätt till försäkringen
och i det sistnämnda fallet en förlust av den vunna rätten genom förmånstagarens

                                                
199 18 § FAL kan sägas vara tillämplig även på livförsäkring, men som Jan Hellner uttrycker
det är 100 § en ”korsande regel för självmord” Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 533 Se även Prop.
1990/91:194, s. 31f.
200 Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 429
201 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 533f samt SOU 1986:56, s. 338f
202 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 534
203 SOU 1986:56, s. 338f
204 SOU 1986:56, s. 338f samt SOU 1925:21, s. 196
205 se ÄB 15:1. I NFAL se 15:15
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död. Är det fråga om ett förmånstagarförordnande har dess utformning således
betydelse för försäkringsersättningens förverkande. Om gärningsmannen är det
ende insatte förmånstagaren, förfaller förordnandet enligt 106 § FAL och
försäkringsbeloppet ingår istället i kvarlåtenskapen efter försäkringstagaren,
varvid bodelning och arvskifte har att ske i vanlig ordning. Skulle det vara så att
våldsverkaren också är t.ex. arvinge hindras han slutligen via Ärvdabalkens (ÄB)
regler att ta arv efter den avlidne. Som ytterligare ett exempel då paragrafen är
tillämplig, kan nämnas fall där försäkringstagare dödar den vilken han tecknat
livförsäkring på, den försäkrade. Försäkringsbolaget behöver i sådana fall inte
betala ut någon ersättning alls, såtillvida inte ett förmånstagarförordnande är för
handen206. Det uttalas även i propositionen av departementschefen, att det inte
skall ha någon betydelse om gärningsmannen handlat under en allvarlig psykisk
störning, förverkande skall ändock kunna ske såtillvida inte synnerliga skäl
föreligger. Departementschefen uttalar vidare, att bedömningen om rätten till
ersättning skall förverkas eller ej bör vid regleringen av ett försäkringsfall kunna
skötas av försäkringsbolagen. Dock kan ytterst domstol komma att avgöra om
det föreligger sådana synnerliga skäl att förverkande ej skall ske, t.ex. genom att
talan väckts av gärningsmannen för utfående av försäkringsersättningen. Vid
bedömningen om synnerliga skäl207 kan anses föreligga skall denna primärt ske
med hänsyn till gärningens beskaffenhet. I denna bedömning beaktas inte
gärningsmannens ekonomiska situation, utan starkt förmildrande omständigheter
kan exempelvis föreligga om uppsåtliga dödandet varit en reaktion mot t.ex.
sexuella trakasserier som pågått under en längre tid. Betydelse kan dock även
omständigheter få som är hänförliga till gärningsmannens person och om de
påverkat hans handlande. Fall som nämns i detta avseende i förarbetena är, om
gärningen begåtts under en allvarlig psykisk störning208 varvid även här krävs att
starkt förmildrande omständigheter209 föreligger (29 kap. 3 § 2 p. samt 30 kap. 6
§ BrB) samt att ett kausalsamband finns mellan störningen och gärningen eller om
gärningsmannen var under 18 år. I det sistnämnda fallet skall handlingen ha skett
p.g.a. uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. Barn
under 15 år kan dock aldrig får sin rätt förverkad, i enlighet med 1:6 BrB.210

Vidare följer av 100 a § 2 st. FAL att vad som sägs i första stycket gäller även
när någon annars har orsakat försäkringstagarens, den försäkrades eller
förmånstagarens död genom en uppsåtlig gärning som innefattat våld på den
dödades person och utgjort brott för vilket lindrigare straff än fängelse i ett år inte
är förskrivet. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant
tillstånd.

                                                
206 Se ytterligare exempel angående paragrafens tillämplighet vid olika konstellationer
avseende förmånstagarförordnande etc. i Prop. 1990/91:194, s. 51
207 Regeln om synnerliga skäl skall tillämpas restriktivt.  Prop. 1990/91:194, s. 50
208 I princip skall uppsåtsbedömningen avseende själva brottet inte göras på annat sätt än
vad hade gjorts om det begåtts av en ”frisk” gärningsman. Prop. 1990/91: 194, s. 27
209 Exempelvis nämns att gärningsmannen allvarligt provocerats till handlingen.
Prop. 1990/91:194, s. 51
210 Prop. 1990/91: 194, s. 27, 30, 34f, 50f, 56f
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När dödsfall inträffat till följd av annat brott än mord och dråp, gäller vad som
sägs i paragrafens första stycke (se ovan). Vidare motsvarar 100 a § 2 st. FAL
vad som sägs i 15 kap. 1 § 2 st. ÄB om förverkande av rätt att ta arv och är
därmed tillämpligt även ifråga om förverkande av rätt till försäkring eller
försäkringsersättning. I förarbetena uttalas för det första att den brottsliga
gärningen måste varit orsaken, d.v.s. adekvat kausalitet måste föreligga, till
dödsfallet. Gärningen skall även innefattat våld mot den avlidne. Med våld å
person jämställs försättande i vanmakt och dylika tillstånd. Dock anses utrymmet
vara större avseende detta andra stycke vid en bedömning om synnerliga skäl kan
anses föreligga (se ovan) vid fråga om förverkande skall ske eller ej. För det
andra måste i straffskalan vara stadgat minst ett års fängelse för brottet, varför de
typer av brott som omfattas är grov misshandel samt grovt rån, rån och grov
våldtäkt som innefattar våld mot person eller försättande i vanmakt eller annat
sådant tillstånd. Även här gäller att barn under 15 år inte kan få sin rätt förverkad.
Någon dom fordras inte för någon av ifrågavarande gärningar för förverkande och
domstol kan t.o.m. i tvistemål genom domskälen fastställa att gärningsmannen
gjort sig skyldig till något av ifrågavarande brott.211 Förverkandet drabbar dock
inte barn till arvinge som förverkat sin arvsrätt.212

Slutligen enligt 100 a § 3 st. stadgas att vad som sägs i första och andra styckena
om den som begått ett brott gäller var och en som medverkat till brottet på sätt
som beskrivs i 23 kap. 4 och 5 §§ BrB.

Avseende 100 a § 3 st. motsvarar denna paragraf 15 kap. 3 § ÄB, vilket innebär
att ett förverkande av rätten till försäkringsersättning eller försäkring även kan
komma ifråga vid medverkan213 till brottet. Dock kan vid en bedömning huruvida
förverkande skall ske eller ej, en mildare bedömning komma ske om medverkan
skett endast i ringare mån. Är det fråga om en nödvärnssituation där ej
ansvarsfrihet inträder, kan omständigheterna någon gång också vara sådana att
rätten till försäkringen eller försäkringsersättningen kvarstår.214

7.3 Uppsåtligt framkallad trafikskada

12 § 1 st. TSL stadgar att trafikskadeersättning med anledning av personskada
kan jämkas om den skadelidande uppsåtligen, själv har medverkat till skadan.
Har personskadan lett till döden, kan även ersättningen till efterlevande jämkas,
om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet. Enligt dess 3 st. skall
också jämkningen ske efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan
som förekommit på ömse sidor och efter omständigheterna i övrigt.

                                                
211 Prop. 1990/91: 194, s. 31, 49f, 57
212 Grauers, Folke, ”Familjerätt i vardagslag” (1992), s. 166
213 Läs vidare om medverkan, 23 kap. 4 och 5 §§ BrB i Holmberg, Carl m.fl., ”Brottsbalken –
en kommentar” del II Studentutgåvan (1998), s. 533ff
214 Prop. 1990/91: 194, s. 50, 57
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Denna paragraf behandlar bl.a. jämkning av ersättning vid uppsåtlig medverkan till
personskada. Regeln är i stort överensstämmande med 6 kap. 1 st.
Skadeståndslagen (SkL) och avsedd att tillämpas på i princip samma sätt som
nyss nämnda regel i SkL.215 Som framgår av lagregelns lydelse kan jämkning ske
rörande trafikskadeersättningen vid uppsåtligen framkallade försäkringsfall både
gentemot den skadelidande216 själv och om dödsfall inträffat, i undantagsfall
gentemot de efterlevande217.218 Motsvarande gäller även enligt SkL 6:1 1 st. vid
uppsåtlig medverkan till personskada eller dödsfall. Ofta rör det sig om
självmordförsök eller fullbordade självmord.219 Enligt psykiatrisk expertis torde
det emellertid vara mycket ovanligt att en person i full psykisk balans begår
självmord i syfte att tillgodose efterlevandes ekonomiska behov.220 Föreligger
uppsåt avseende att viss skada skall inträffa, men en del av de skador som
verkligen uppstår inte omfattas av uppsåtet kan således en viss jämkning av
ersättning ske utan att rätten till ersättning helt faller bort. Exempel på ett sådant
fall är där en person försökt begå själmord, men överlevt och istället blivit svårt
skadad.221 Jämkning vid medvållande till personskada kan även ske om den
medvållande är ett barn eller psykiskt abnorm person. Dock skall
medverkansbedömningen då ske efter en något ”mildare måttstock”.222 Som
exempel på ”omständigheter i övrigt” nämner Jan Hellner den skadelidandes
ekonomiska situation.223

Ett rättsfall som tar upp frågan om jämkning av trafikskadeersättning enligt 12 §
TSL vid självmordsförsök är NJA 1983 s. 522 II224. I fallet hade en man som
vårdades på ett sinnessjukhus för psykisk abnormitet under frigång hamnat under
en lastbil och därvid ådragit sig betydande kroppsskador. Efter stämning av
försäkringsbolaget yrkade mannen att utfå ojämkad trafikskadeersättning, varvid
bolaget bestred käromålet. HD fann utrett att mannen vid tillfället i fråga önskat
begå självmord samt att skäl fanns att anta att hans tillstånd vid olyckan kunde
jämställas med sinnessjukdom. HD yttrade vidare att ”valet av tillvägagångssätt
för det tillämnade självmordet inte föregåtts av några som helst andra
överväganden än rena ändamålssynpunkter samt att det slutliga valet skett

                                                
215 Nordenson, Ulf, A. a. (1977), s. 161
216 se NJA 1983 s. 522 II
217 se NJA 1981 s. 920
218 Nordenson, Ulf, A. a. (1977), s. 161 samt Prop. 1975/76:15, s. 68
219 Hellner, Jan, A. a. (1995), s. 227ff
220 SOU 1986:56, s. 338
221 Nordenson, Ulf, A. a. (1977), s. 162. Jfr även NJA 1983 s. 522 II
222 Prop. 1975:12, s. 173 samt NJA 1983 s. 522 II
223 Hellner, Jan, A. a. (1995), s. 229
224 Se även NJA 1983 s. 522 I. I detta fall hade en man som led av tinninglobsepilepsi kastat
sig framför en lastbil. HD yttrade, att stöd ansågs föreligga för att han vid tidpunkten för
olyckan varit utsatt för ett långvarigt, akut epilepsianfall. Vidare menade man att utredningen
inte gav stöd för att anta att det varit fråga om ett självdestruktivt handlade. HD fann därför
att övervägande skäl talade för att mannen inte varit så medveten om sitt handlande att det
kunde anses innefatta sådan medverkan som krävs enligt 12 § TSL, varför någon jämkning
av trafikskadeersättningen inte skulle ske.
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förhållandevis hastigt och slumpmässigt” och att det inträffade inneburit betydande
försämringar för mannen både socialt och ekonomiskt. Skäligt ansåg HD var att
tillerkänna mannen ett till två tredjedelar jämkat skadestånd225.

Passiv identifikation226, tillämpas inte vid medverkan till personskador, med ett
undantag att de efterlevande vid dödsfall kan få ersättning jämkad då den döde
själv medverkat till dödsfallet.227 Även här finns ett rättsfall av betydelse, NJA
1981 s. 920, där fråga var om jämkning av trafikskadeersättning för
begravningskostnader och underhåll till efterlevande. Föraren till en bil hade
uppsåtligen kört in i ett mitträcke på en motorväg. De efterlevande till mannen,
hustrun och sonen, yrkade ersättning för begravningskostnader och förlorat
underhåll. HovR uttalade i sin dom, vilken fastställdes av HD, att 12 § TSL mot
”bakgrund av bl.a. trafikförsäkringens socialförsäkringsrättsliga aspekter” skulle
ges den innebörden att ojämkad ersättning som regel också skulle utgå i
självmordsfallen. I undantagsfall skulle dock jämkning kunna ske om det annars
kunde te sig stötande. Vidare ansåg HovR att det sätt på vilket självmordet
begåtts inte tydde på någon avsikt att bereda de efterlevande ett ekonomiskt
framtida skydd och att de efterlevandes ekonomi var sådan att det inte kunde
anses stötande att full ersättning utgick. Slutligen yttrades att det inte heller i övrigt
framkommit några omständigheter som talade för ett stötande resultat, varför
jämkning ej skulle ske.

Genom detta rättsfall kan, som jag ser det, dras den slutsatsen att jämkning bör
kunna ske i självmordsfall om det begåtts med uppenbar avsikt att bereda
efterlevande ett ekonomiskt framtida skydd, eftersom det annars kan anses
stötande att full försäkringsersättning utges.228

7.4 Identifikationsfrågan

Som jag redan tagit upp i kap. 3.1.2 rör identifikation huruvida andra personers
handlande kan tillmätas samma verkan gentemot försäkringsgivaren, som
försäkringstagarens eget handlande. Det är dock främst vid uppsåtligt och
vårdslöst framkallande av försäkringsfall som problemet uppkommer om
identifikation ska ske.229

Enligt Jan Hellner torde inte problem behöva uppstå vid sjuk- och
olycksfallsförsäkring avseende identifikation vid framkallat försäkringsfall av t.ex.
anhöriga. Identifikation p.g.a. äkta makars nära ekonomiska gemenskap torde

                                                
225 Jan Hellner anser dock HD:s bedömning sträng, detta med hänsyn till mannens
sinnesbeskaffenhet samt den milda bedömningen som skedde i NJA 1981 s. 920 vid
genomfört självmord. Hellner, Jan, A. a. (1995), s. 228
226 Om passiv identifikation, se vidare Hellner, Jan, A. a. (1995), s. 231f
227 Nordenson, Ulf, A. a. (1977), s.173, Hellner, Jan, A. a. (1995), s. 229
228 se även Strömbäck, Erland, A. a. (1999), s. 42
229 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 288f
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inte heller vara aktuellt.230 Bertil Bengtsson menar, att Jan Hellner förordat
identifikation i begränsad omfattning231 och att det skulle krävas en ekonomisk
intressegemenskap232 i fråga om framkallande av försäkringsfall mellan den
handlande och den försäkrade.233

Dessutom finns det, när det gäller framkallande av försäkringsfall, en
identifikationsregel av allmän karaktär i Allmänna bestämmelser 1981. Med den
försäkrade jämställs där annan som handlat med den försäkrades samtycke.234

Observera i fråga om konsumentförsäkringar att identifikation kan förekomma
t.ex. om uttryckligt samtycke för handlingen förelegat hos försäkringstagaren till
att ett försäkringsfall framkallats. Bevisbördan för att samtycke funnits till
handlingen som lett fram till skadan ligger troligtvis hos försäkringsbolaget. Enligt
Eva Lindell-Frantz kan det dock innebära ett underlättande till
försäkringsbedrägeri, varför kanske den skadelidande själv borde åläggas
bevisbördan och visa att han inte samtyckt till det framkallade försäkringsfallet.
Hon framför vidare att även dödsbo efter en avliden försäkringstagare kan
identifieras med denne och att anledningen till detta skulle vara ekonomiska band
mellan de båda. Motstående omständigheter skulle emellertid kunna vara, att det
då är arvingarna som kanske inte samtyckt till skadan som drabbas av att
ersättning uteblir.235

På personförsäkringens område i NFAL, skall som tidigare redan nämnts,
identifikation ej ske.236

I prop. 1975:12 uttalas i samband med jämkning av trafikskadeersättning rörande
identifikation, att den skadelidande vid personskada inte bör kunna identifieras
med annan som medverkat till skadan och till följd därav erhålla jämkat
skadestånd, såtillvida det inte handlar om jämkning av ersättning till efterlevande
då den omkomne uppsåtligen medverkat till dödsfallet.237

7.5 Bevisfrågor

HovR:s dom T 1247/98 kan vara belysande i fråga om kausalitetsbedömningen.
Detta mål berör visserligen inte något framkallande av försäkringsfall och
kausalitet mellan en uppsåtlig handling och skada, men däremot problemet

                                                
230 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 297.
231 Teorin är här att moraliska skäl och preventionssynpunkter står bakom 18 § FAL och att
därmed endast skuld hos den egna personen i stort sett skulle göra att rätt till ersättning
uteblir. Bengtsson, Bertil, A.a. (1999), s. 75 Vidare om identifikationsteorier, se bl.a. Hellner,
Jan, A. a. (1965), s. 289ff samt Bengtsson, Bertil, A.a. (1999), s. 75
232 jfr NJA 1926 s. 185
233 Bengtsson, Bertil, A.a. (1998), s. 179
234 Allmänna bestämmelser 1981 4.3 a.
235 Lindell-Frantz. Eva, A. a. (1998), s. 440ff
236 Bengtsson, Bertil, A.a. (1999), s. 76 samt Ds 1993:39, s. 172
237 Prop. 1975:12 s. 134. Se även NJA 1981 s. 920
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konkurrerande skadeorsaker och frågan om bevisbörda samt beviskrav avseende
kausalitet vid inträffad skada, varför jag menar att rättsfallet kan vara av intresse
här. En man hade råkat ut för en trafikolycka och krävde härvid ersättning ur sin
trafikförsäkring. Försäkringsbolaget gjorde i målet gällande att mannen redan före
olyckan haft en väsentligt begränsad arbetsförmåga (mannen hade vid en tidigare
dykolycka och fallolycka fått ryggskador) och att trafikolyckan inte påverkat hans
inkomster. HovR uttalade för det första angående bevisbördan att, med hänsyn till
den rättspraxis som utvecklats på rättsområdet, bevisbördan ankom på
försäkringstagaren, som därvid skulle visa att det klart mer sannolikt förelåg ett
orsakssamband mellan trafikolyckan och arbetsoförmågan och att arbetsförmågan
inte berott på andra orsaker. Vidare fortsatte man, att på grund av de särskilda
svårigheter som råder för den skadelidande att styrka talan när det handlar om
konkurrerande skadeorsaker, beviskravet skulle sättas lägre än vad som annars
kunde anses gälla vid dispositiva tvistemål. HovR fann det inte visat att det klart
mer sannolikt238 förelåg samband mellan skadorna försäkringstagaren fått vid
trafikolyckan och hans eftervarande arbetsoförmåga, än att arbetsoförmågan hade
väsentligen en annan förklaring. Inte heller ansågs mannen ha bevisat att han skulle
haft högre inkomster om han inte råkat ut för trafikolyckan.

Avseende framkallande av försäkringsfall är det försäkringsbolaget som bör visa
att försäkringstagaren uppsåtligen framkallat skadan239. Avsaknaden av
kausalsamband240 åligger det dock troligtvis försäkringstagaren att visa.241

Försäkringstagaren har också att bevisa att det inträffat ett sådant försäkringsfall
som är ersättningsgillt enligt villkoren242. När det gäller olycksfallsförsäkringen är
emellertid omständigheterna något särartade, här skall ju skada ha inträffat vid en
plötslig, yttre, ofrivillig händelse.243 Jan Hellner uttalar att detta kan ses som ett av
försäkringsbolagen infört villkor som i bevishänseende medför lättnader för
desamma, på så sätt att bevisbördan övergår på den skadelidande att visa att han
inte handlat med vett och vilja.244 Folke Schmidt ställer sig dock tveksam till om
det är rätt att ålägga den försäkrade denna bevisbörda. Först om
försäkringsbolaget gjort sannolikt att uppsåt förelegat, menar han att man kan
kräva att försäkringstagaren fullgör sin bevisskyldighet. Han menar vidare, att det
inte kan ställas lika höga krav på bevisningen av försäkringstagaren i detta
avseende, som vid andra typer av försäkring.245 Är det en följskada246 den
försäkrade kräver ersättning för, torde dess inträffande behöva styrkas av
                                                
238 Vad gäller orsakssambandet uttalas också av Mikael Trogisch, att en klar
sannolikhetsövervikt krävs vid bevisningen om orsakssambandet vid alternativa
händelseförlopp för den skadelidande. Trogisch, Mikael, ”Sambandsbevisning i mål om
personskador” NFT 3/1996, s. 254, 259
239 se NJA 1990 s. 93
240 jfr HovR:s dom T 1247/98
241 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 184f samt Lindell-Frantz, Eva, A. a. (1998), s. 440
242 jfr NJA 1984 s.501 I och II, NJA 1992 s. 113 samt HovR:s dom T 449-96
243 Schmidt, Folke, A. a. (1943), s. 106ff
244 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 112f, 185
245 Schmidt, Folke, A. a. (1943), s. 106ff
246 Om innebörden av följdskada, se Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 492ff



41

densamme. Han har antagligen också bevisbördan för de fakta som bestämmer
invaliditetsgraden efter olyckan.247

Jan Hellner framför att både vid olycksfallsförsäkring och livförsäkring torde det
åligga försäkringsbolaget att visa att försäkringstagaren begått självmord, även om
inte beviskravet kan ställas för högt. Om den som framställer krav på ersättning ur
försäkringen menar att det finns omständigheter som gör att försäkringen skall
gälla även vid självmord som inträffat under de lagstadgade tre åren (100 § FAL),
är beviskravet satt till ”måste antagas” rörande dessa omständigheter.248

Här är återigen rättsfallet NJA 1936 s. 439 intressant avseende bevisbördan
rörande livförsäkringsfall, dock menar Per Olof Bolding att man ska vara försiktig
då man drar några slutsatser om bevisbörderegler härigenom.249 HD uttalade i
vart fall, att försäkringsbolaget ”förebragt all den utredning, som i ett mål av detta
slag rimligen får krävas av försäkringsgivaren till stöd för hans påstående att
försäkringstagare begått ett försök att taga sitt liv”. Vidare ansåg man inte hustrun
gjort sitt påstående om att självmordsförsöket varit fingerat sannolikt, även om
det inte kunde uteslutas. Detta med hänsyn till de styrkta omständigheter kring
mannens död och hans sinnestillstånd, personliga läggning etc., som åberopats av
bolaget för att visa självmordsavsikten. Omständigheter som kunde tyda på att
han avstått från avsikten att beröva sig livet och att han kom att dö på ett annat
sätt än vad hans avsikt varit, då döden varit en direkt och naturlig följd av hans
handlingar, kunde inte påverka faktumet att Ernst Rolf av HD ansågs ha haft för
avsikt att beröva sig sitt liv. Försäkringsbolaget ansågs vara fritt från ansvar.

Bevisbördan vid åberopande av synnerliga skäl gällande 100 a § FAL i mål om
förverkande av livförsäkringsbelopp, anses vila på gärningsmannen.250

                                                
247 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 496
248 Hellner, Jan, A. a. (1965). s. 534. Se även SOU 1986:56, s. 584
249 Bolding, Per Olof, A. a. (1952), s. 38
250 Prop. 1990/91:194, s. 52
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8 ORIKTIGA UPPGIFTER VID
SKADEREGLERINGEN

8.1 Anmälan av inträffad skada

I 21 § 1 st. FAL251 stadgas att den som vill framställa anspråk på grund av
inträffat försäkringsfall, utan uppskov skall ge försäkringsgivaren meddelande om
försäkringsfallet. Försummas det, och det kan antagas att försummelsen länt
försäkringsgivaren till men, är denne i mån därav berättigad till skäligt avdrag å
försäkringsbelopp som annars skulle utgått, eller till fullständig befrielse från
ansvarighet.

Det ligger i försäkringsbolagets intresse att om tänkbart kunna begränsa skada252,
varför försäkringstagaren är skyldig att meddela försäkringsbolaget  att ett
försäkringsfall inträffat så snart som möjligt efter det att en skada uppstått.253

Försäkringsbolaget behöver bedöma sin ersättningsskyldighet och det är därför
av vikt att detta kan skaffa uppgifter om försäkringsfallet så snart som möjligt efter
dess inträffande. Kan inte försäkringsbolaget bedöma skadan i tid kan det i sin tur
vara negativt för försäkringstagaren i bevishänseende i en eventuell framtida
process då han är bevisskyldig avseende uppskattningen av skadan.254 Om
försäkringsbolaget skulle lida men av att försäkringstagaren inte lämnat
meddelande i tid, kan resultatet efter en skälighetsbedömning i enlighet med
lagtexten bli att försäkringsersättningen reduceras eller att bolaget blir helt befriat
från ansvar. Nedsättningen har sin grund i försummelsen hos försäkringstagaren,
d.v.s. uppsåtet eller oaktsamheten hos densamme och skälighetsbedömningen
görs efter graden av skuld hos försäkringstagaren. Dock säger Jan Hellner att
skälighetsbedömningen kan bli skönmässig, då det kan vara svårt att avgöra vilka
men som uppstått för försäkringsbolaget vid försäkringstagarens försummelse av
anmälningsskyldigheten. 255

8.2 Uppgifter vid skaderegleringen

Av 22 §256 FAL framgår att den, som gör gällande anspråk på grund av inträffat
försäkringsfall, åligger att för utredningen av fråga, som är av betydelse för
                                                
251 21 § FAL är tvingande. Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 192 I NFAL saknas motsvarighet till
21 – 23 §§ FAL, dock är NFAL 17:3 och 4 jämförbara.
252 Som exempel kan nämnas att den som råkat ut för en olycksfallsskada kan ställas under
specialistvård för att begränsa följderna av kroppsskadan. NJA II 1927, s. 387
253 Schmidt, Folke, A. a. (1943), s. 117 samt NJA II 1927, s. 387.
254 NJA II 1927, s. 387 samt Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 193f
255 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 187, 191 samt NJA II 1927, s. 328
256 Oriktiga uppgifter behandlas i 17:4 NFAL, vilken i stort motsvarar 34 § KFL. Bland annat
förutsätter nedsättning uppsåt hos den ersättningsberättigade. Om annan som utan att själv
ha rätt till försäkringsersättningen lämnar oriktiga uppgifter, kan nedsättning inte bli aktuell
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bedömande av försäkringsfallet och försäkringsgivarens ansvarighet, tillhandahålla
denne handling, som finns tillgänglig, och tillhandagå med andra upplysningar, som
stå till buds. För försummelse härav inträder påföljd som i 21 § 1 st. FAL sägs257.

Vidare sägs i 23 § FAL att om förbehåll träffats, att den, som efter inträffat
försäkringsfall svikligen uppgivit, förtegat eller fördolt något förhållande av
betydelse för försäkringsfallets bedömande, skall vara förlustig rätt, som eljest på
grund av försäkringsfallet skulle ha tillkommit honom, må, utan hinder av
förbehållet med beaktande av de omständigheter, under vilka det svikliga
förfarandet ägt rum, kunna bestämmas, att försäkringsbeloppet eller någon del
därav bör gäldas.
23 § 2 st. FAL stadgar att förbehåll, enligt vilken oriktig uppgift eller
underlåtenhet att lämna uppgift eller att tillhandagå med utredning skulle, ifall då
förfarandet ej varit svikligt, utöva inverkan å försäkringsgivarens ansvarighet i
vidare mån än vad som följer av 22 § FAL, må ej av denne åberopas.

Försäkringstagaren skall även under den fortsatta utredningen bistå
försäkringsbolaget med nödvändiga handlingar och upplysningar som behövs för
skaderegleringen av försäkringsfallet.258 Skulle försäkringstagaren inte medverka
till skadereglering i enlighet med 22 § FAL, kan samma påföljd inträda som följer
av 21 § FAL (se kap. 8.1). Detta innebär som ovan sagts, att för det fall
försäkringsgivaren lider men av försäkringstagarens försummelse kan
försäkringsersättningen reduceras i förhållande till graden av skuld hos
försäkringstagaren eller helt utebli.259 Folke Schmidt menar att 22 § FAL talar om
en upplysningsplikt som liknar den försäkringstagaren har då han ingår avtal med
försäkringsgivaren och att man analogt torde kunna tillämpa dessa regler vid
bedömningen av det subjektiva rekvisitet260 i förevarande paragraf.261 22 § FAL

                                                                                                                           
om inte den ersättningsberättigade själv varit den drivande kraften i sammanhanget.
Nedsättningen skall vidare ske efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna
och om uppgiften haft betydelse för bedömningen av rätten till ersättning. Ds 1993:39, s.
344f samt SOU 1986:56 s. 678f
257 22 § FAL är tvingande genom 23 § 2 st. FAL och även 23 § FAL är tvingande. Hellner,
Jan, A. a. (1965), s. 192f
258 NJA II 1927, s. 390 samt Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 192
259 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 192, Bengtsson, Bertil, A. a. (1999) s. 73 samt Hellner, Jan,
”Svensk rättspraxis, Försäkringsrätt 1960 – 1965” SvJT 1968, s. 295
260 Avseende upplysningplikten uttalas därvid av Jan Hellner i anslutning till 4 § FAL, som
stadgar om svek och förfarande som strider mot tro och heder, att denna regel förutsätter att
försäkringstagaren kände till oriktigheten i uppgiften eller haft vetskap om att han bort
upplysa om visst förhållande. Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 152
5 § FAL stadgar vidare att i fall det kan antagas att försäkringstagaren varken insett eller
bort inse att den lämnade uppgiften var oriktig, saknar denna betydelse för
försäkringsgivarens ansvarighet. Denna regel berör således lämnade oriktiga uppgifter och
bevisbördan för den goda tron sägs ligga på försäkringstagaren. Lindell-Frantz, Eva, A. a.
(1998), s. 180 samt Schmidt, Folke, A. a. (1943), s. 182
261 Schmidt, Folke, A. a. (1943), s. 117f
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kan i princip sägas vara tillämplig även vid svek262 då det inte är lagstadgat om
särskild ansvarsbefrielse vid svek, dock förutsätter 23 § FAL att förbehåll träffats
därom.263 Sådant förbehåll träffas således enligt 23 § 1 st. FAL och innebär att
försäkringsbolaget vid svikligt förfarande från försäkringstagarens sida kan
förbehålla sig en mera långtgående befrielse från ersättningsskyldighet.264

Förbehållet hindrar dock inte domstolen att utdöma försäkringsbeloppet eller del
av detta, då den tagit i beaktande de omständigheter under vilka det svikliga
handlandet265 ägt rum.266 Som exempel på omständigheter som kan göra att
försäkringsersättning skall utgå, trots ett svikligt förfarande, nämner Jan Hellner
det fallet att försäkringstagaren framställer förhållandet på sätt som han tror är
nödvändigt för utfående av försäkringsersättning. Vanligtvis leder annars svikliga
förfaranden till att försäkringstagaren helt267 eller partiellt går miste om den
försäkringsersättning han ägt uppbära om inte svek varit för handen.268 Det tillhör
inte ovanligheterna att försäkringsavtalen innehåller klausul om att svek från
försäkringstagarens sida medför befrielse från ansvar för försäkringsgivaren, vilket
då gäller oavsett om bolaget lidit skada eller ej. Denna typ av klausuler kan dock
som redan påpekats frångås med stöd av 23 § 1 st. FAL, då domstol beaktar de
omständigheter under vilka sveket ägt rum.269

                                                
262 Svek karaktäriseras av direkt uppsåt att framkalla en viss rättshandling, d.v.s. det finns ett
uppsåt att vilseleda. Se Adlercruetz, Axel, “Avtalsrätt I” (1995), s. 245.
263 Hellner, Jan, A. a. SvJT 1968, s. 295 samt Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 193
264 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 193
265 se NJA 1963 s. 516. Detta rättsfall som visserligen rörde brandförsäkring, handlar om hur
styrelseledamöter i ett aktiebolag efter inträffat försäkringsfall svikligen uppgivit värdet av
förstörd egendom till ett högre belopp än riktiga. Enligt ett villkor i försäkringen skulle inte
ersättning för skada utgå till den som efter inträffat skadefall svikligen uppgivit, förtegat eller
fördolt något förhållande av betydelse för skadans bedömning, såtillvida inte särskilda
omständigheter föranledde annat. HD ansåg på grund av försöket till bedrägeri, rätten till
försäkringsersättning förverkad.
Både Jan Hellner och Bertil Bengtsson anser påföljden vara väl sträng. Dock menar Bertil
Bengtsson att rättsfallet visar hur starka förtroendesynpunkterna inom försäkringsrätten är.
Hellner, Jan, A. a. SvJT 1968, s. 295 samt Bengtsson, Bertil, A. a. (1999) s. 73
Jfr även HovR:s dom T 1413-97, meddelad 1999-12-10. Genom en falsk faktura hade
försäkringstagaren felaktigt uppgivit till försäkringsbolaget att en dataserver värd
609 000 SEK förstörts då en affärslokal brunnit. I avtalet fanns villkor som sade att ersättning
som regel skulle bortfalla om den försäkrade svikligen uppgivit, förtigit eller dolt något av
betydelse för skadans bedömning. HovR uttalade att ett försäkringsavtal bygger på ett
ömsesidigt förtroendeförhållande och att det inte förelåg några sådana särskilda
omständigheter som kunde föranleda att försäkringsersättningen eller del därav skulle utges.
266 Schmidt, Folke, A. a. (1943), s. 119 samt Hellner, Jan, A. a. SvJT 1968, s. 295
267 se NJA 1963 s. 516
268 Jan Hellner anser att den ekonomiska sanktionen gentemot den som handlat svikligt är
anmärkningsvärt sträng. Detta grundar han på att vanligtvis vid skadestånd p.g.a. svek
uppgår detta inte till mer än den faktiska förlusten som den bedragne lidit. Vidare menar han
att denna sanktion är effektivare än skadeståndet, då oftast den som är berättigad till
skadestånd inte kan få ut något av bedragaren, medan försäkringsbolaget är i den
ställningen att det bara kan innehålla försäkringsersättningen. Hellner, Jan, A. a. (1965), s.
193 samt Strömbäck, Erland, “Oriktig uppgift vid skaderegleringen” i Festskrift till Jan
Hellner (1984), s. 631
269 Bengtsson, Bertil, A. a. (1999) s. 73 samt Hellner, Jan, A. a. SvJT 1968, s. 295
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När det gäller de handlingar försäkringsbolaget äger kräva in enligt 22 § FAL,
tycker jag att vad som sägs i förarbetena till FAL och vad Jan Hellner uppger
skiljer sig åt något. I förarbetena framhålls att försäkringstagaren har en plikt att
lämna ”sin medverkan i den mån det erfordras, till anskaffande av erforderlig
utredning i saken”. Vidare sägs att han är skyldig att bidra till sakens allsidiga
belysning genom att lämna alla för detta syfte tjänande upplysningar och ”förete
alla saken rörande handlingar, även sådana, vilkas egentliga betydelse ligger i att
de kunna möjliggöra kontrollerande av hans egna uppgifter och befogenheten av
hans krav”. Dock menar man, att finns ingen anledning att misstänka att
uppgifterna är oriktiga så skall man i de flesta fall lita på dessa.270 Jan Hellner å
andra sidan menar att försäkringsbolaget inte kan kräva att försäkringstagaren vid
olycksfalls- eller sjukförsäkringar skaffar fram särskilda handlingar som
exempelvis läkarintyg271, utan enbart tillgängliga handlingar och uppgifter. Inte ens
om det i villkoren skulle finnas en bestämmelse av sådan karaktär, menar han att
detta skulle falla in under de tvingande reglerna i 22 § FAL.272 Min personliga
reflektion är därmed frågan hur pass mycket försäkringsbolaget egentligen kan
kräva av försäkringstagaren? Å ena sidan tycker jag att det skulle vara märkligt
om det inte skulle kunna krävas genom villkor i försäkringsavtalet att
försäkringstagaren skaffar fram ett läkarintyg efter en påstådd olycksfallsskada
eller sjukdom. Å andra sidan sägs klart i nyss nämnda paragraf att
försäkringstagaren endast behöver tillhandahålla handling som finns tillgänglig och
tillhandagå med andra upplysningar som står till buds. Frågan blir därmed vad
som definieras som ”tillgänglig” och ”till buds”. I SOU 1986:56 sägs att det är
vanligt att försäkringsvillkoren stadgar att den som vill utfå försäkringsersättning
har att inge exempelvis läkarintyg eller inställer sig till läkarundersökning hos
läkare som anvisas av bolaget. Ibland föreskriver villkoren att försäkringstagaren
också skall ge försäkringsbolaget fullmakt med rätt att utfå hälsoupplysningar om
den som råkat ut för ett försäkringsfall.273 Jag menar därför att det kan krävas av
försäkringstagaren att han anskaffar erforderliga intyg för skadans bedömning.

8.3 Identifikation

När det gäller identifikation avseende skyldigheten att anmäla inträffat skadefall
och försäkringstagarens skyldighet att biträda vid utredningen enligt  21-23 §§
FAL, uttalar Jan Hellner, att eftersom denna biförpliktelse har drag av vanliga
kontraktsmässiga skyldigheter och inte berör det vanliga skyddet mot oförutsedda
händelser, torde identifikationen kunna utsträckas förhållandevis långt274.275

                                                
270 NJA II 1927, s. 390
271 jfr NJA 1935 s. 424
272 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 193
273 SOU 1986:56, s. 676
274 jfr NJA 1963 s. 516
275 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 297
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8.4 Bevisfrågor

Angående bevisbördan uttalas i förarbetena till FAL, att den som i process gör
gällande att utfå försäkringsersättning p.g.a. inträffat skadefall har att förebringa
den utredning som krävs för att kunna styrka anspråket.276 I övrigt har det varit
svårt att finna direkta kommentarer till vem som har bevisbördan i mål där tvist är
om oriktiga upplysningar vid skaderegleringen. Civilrättslig rättspraxis är mycket
sparsam på området, framförallt vad gäller personförsäkring och jag har inte heller
funnit några direkta kommentarer i doktrinen. Läser man vad som sägs om svek
vid försäkringstagarens upplysningar vid ingående av försäkringsavtalet, menar
Jan Hellner att bevisbördan i dessa fall för att den lämnade uppgiften är oriktig
samt att sviklig avsikt förelegat hos försäkringstagaren ligger på
försäkringsgivaren. Denne har därvid även att göra antagligt att den oriktiga
uppgiften eller att det svikliga förhållandet har varit av betydelse för bolaget.
Avseende 5 § FAL sägs vidare att bevisbördan för den goda tron anses ligga på
försäkringstagaren. Med tanke på att Folke Schmidt anser, att 22 § FAL talar om
en upplysningsplikt som liknar den försäkringstagaren har då han ingår avtal med
försäkringsgivaren och att man analogt torde kunna tillämpa dessa regler vid
bedömningen av det subjektiva rekvisitet i förevarande paragraf277, menar jag att
dessa nyss beskrivna bevisbörderegler och beviskrav skulle kunna tillämpas i
process som rör fråga om försäkringsbolags ersättningsskyldighet p.g.a. oriktiga
uppgifter vid skaderegleringen.

Dessutom framgår när man läser om 21 § FAL, att det hänvisas vad gäller
försummelse och påföljd till reglerna om räddningsplikt. Det sägs även att de båda
bestämmelserna bör tolkas på samma sätt i detta avseende. Bevisbördan när det
gäller räddningsplikten anses åligga försäkringsgivaren, som då skall göra antagligt
att försäkringstagaren handlat uppsåtligen samt att handlingen inneburit men för
försäkringsbolaget.278 Därför bör enligt min åsikt de bevisbörderegler som gäller i
dessa andra refererade fall, analogt kunna tillämpas även i förevarande fall.

                                                
276 NJA II 1927, s. 390
277 Schmidt, Folke, A. a. (1943), s. 117f
278 Hellner, Jan, A. a. (1965), s. 187, 190f
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9 Utredning och bekämpning

9.1 Utredningen av ett misstänkt
försäkringsbedrägeri

Jag har redan framfört i kap. 6.1 att försäkringsbranschen har att fastställa
huruvida ersättning skall betalas, i enlighet med det civilrättsliga avtal som
försäkringsavtalet är, till försäkringstagaren vid ett försäkringsfall.279

Försäkringsbolagets utredningsverksamhet syftar till att skaffa ett tillräckligt
underlag för att kunna fatta ett beslut i ersättningsfrågan. Genom utredningen vill
man även förebygga och upptäcka brott, medan det anses åligga samhället att
utreda och beivra själva brottet. Sveriges Försäkringsförbund har utgivit riktlinjer
för hur utredning vid försäkringsbedrägeri skall bedrivas och dessa tillämpas på
samtliga försäkringstyper. De skall också vara en garant för att det finns saklig
grund för misstankar om sådana skulle uppstå samt att rätt beslut fattas i
ersättningsfrågor.280

Problem vid utredning av personskadebedrägerier är flera. Det upplevs bl.a. ofta
som opassande och svårt att granska personskador och även att  misstänka
försäkringstagare för personförsäkringsbedrägeri, då inställningen till
personskador annars präglas av hänsyn och försiktighet både i samhället i stort
och hos försäkringsbolagen själva. Ofta krävs också specialkunskaper hos
utredarna avseende läkarutlåtanden, då dessa vanligtvis innehåller mycket latinska
termer och fackuttryck. Skulle bedömning avvika från läkarens innebär det ofta
att det är svårt att övertyga en domstol om bedömningens riktighet. Eftersom
smärta är subjektiv och inte kan mätas, kan det vara svårt för försäkringsbolaget
att påvisa att vilseledande sker med uppsåt, om läkaren konstaterat skada eller
arbetsoförmåga. Slutligen krävs det stor arbetsinsats från försäkringsbolaget för
att påvisa att en person arbetar samtidigt som han uppbär ersättning för t.ex.
arbetsoförmåga. Om själva utredningen kan sägas att det som uppmärksammas
särskilt av utredarna i läkarintyg t.ex. är beskrivningen av händelseförloppet,
beskrivningen av symptom (som gärna förändras med tiden vid ett bedrägeri),
överraskande byten av läkare etc. Andra varningssignaler utredaren bör vara
uppmärksam på är t.ex. om försäkringstagaren har problem med ekonomin, om
han inte är anträffbar på telefon dagtid hemma, hot om rättsliga åtgärder mycket
tidigt i skaderegleringen om inte ”rätt” ersättningsbeslut fattas tillräckligt snabbt,
personen hotas av uppsägning o.s.v.281

                                                
279 Enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl.
280 Sveriges Försäkringsförbund, ”Riktlinjer för utredning vid misstanke om
försäkringsbedrägeri m.m.” (1998)
281 Promemoria av försäkringsbolaget Turva, 1997-06-11
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I allmänhet är det under den vanliga skaderegleringen man upptäcker att det är
något som inte stämmer med skadan, varför en särskild av försäkringsbolaget
förordnad utredningsinspektör282 övertar den vidare handläggningen. En
undersökning sker då av det påstådda händelseförloppet. 283 Den försäkrade
skall också underrättas om att en utredning påbörjats och ges möjlighet att bringa
klarhet i tveksamma omständigheter. Underrättelseplikten gäller dock endast
såtillvida denna inte  antagas leda till allvarliga men för utredningen.284 Avseende
personförsäkringar har det i princip blivit praxis att inte underrätta
försäkringstagaren i de fall det misstänks att försäkringsfallet arrangerats. Om
misstankar finns om att oriktiga uppgifter lämnats, avgörs från fall till fall om det
kan anses vara till men för utredningen att underrätta försäkringstagaren.285

Utredningen skall dokumenteras skriftligen och det är tillåtet att filma ”på platser
som utan särskilda arrangemang är klart iakttagbara från en plats där den filmande
har tillstånd att befinna sig”. Även ljudupptagning är tillåtet om utredaren själv
deltager i samtal och informerar övriga deltagare om vad som sker. Om utredaren
får tillfälle att skaffa fram bevis genom att locka försäkringstagaren till uttalanden
eller handlingar är detta tillåtet endast under förutsättning att åtgärden inte är
brottslig, den är proportionerlig till de olägenheter som kan uppstå och andra
alternativ saknas. Åtgärden bör också ske i samarbete med polis. Den personliga
integriteten får då inte kränkas och ren provokation till brottslig handling är inte
tillåtet. Blir försäkringsbolaget erbjudet upplysningar om planerade eller begångna
försäkringsbedrägerier mot betalning, skall man undersöka t.ex. huruvida
personen i fråga själv på något sätt är involverad i brottsligheten. Någon ersättning
till tipsaren utbetalas då inte. Utredningen skall utföras skyndsamt och det är inte
ovanligt att försäkringsbolagen utnyttjar sig av Larmtjänst AB i sin
utredningsverksamhet eller samarbetar bolagen emellan.

Utfallet av utredningen kan vara tre och dessa är:
1. att en normal skadereglering av ärendet sker, då misstanke om brott inte

föreligger
2. att försäkringsfall inte är visat eller att ett ersättningsgillt försäkringsfall inte

föreligger, men tillräckligt underlag saknas för att försäkringsbolaget skall
kunna göra en polisanmälan.

3. att stöd för misstanke om försök till försäkringsbedrägeri eller rent
försäkringsbedrägeri föreligger. Härvid sker en polisanmälan och
försäkringsersättning utbetalas heller inte.

Rörande punkterna två och tre skall den försäkrade meddelas bolagets beslut och
även få en sammanfattning av utredningsresultatet samt en redovisning av skälen

                                                
282 Utredningsinspektören skall ha en kvalificerad utredningsteknisk bakgrund och kunskap
om lagar och förordningar avseende brott och brottsutredning samt försäkringsteknisk
sakkunskap. Sveriges Försäkringsförbund, A. a.  (1998)
283 Björklund, Leif, ”Kriminalitet och försäkring” NFT 1/1997
284 Sveriges Försäkringsförbund, A. a. (1998)
285Enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl.
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för beslutet. Utredningsmaterialet behöver dock inte lämnas ut till
försäkringstagaren om en polisutredning pågår. Försäkringstagaren skall också
upplysas om att beslutet är slutgiltigt, men att han har rätt att hänskjuta ärendet till
allmän domstol för att få sitt anspråk prövat där.286

9.2 Bekämpning – hur och varför?

Försäkringsbolagen har blivit allt bättre på att upptäcka försäkringsbedragarna.
Bara på If Skadeförsäkring arbetar i Sverige 20 stycken utredare och totalt c:a
100 stycken i hela landet vid samtliga försäkringsbolag. Tidigare hade
utredningsverksamheten ett preventivt syfte, idag kan man säga att det även har
med kostnadsfrågor att göra. Ulf Rönndahl menar att utredningsenheterna vid de
olika försäkringsbolagen avvisar ersättningsanspråk p.g.a. försäkringsbedrägerier
för minst 300-400 miljoner kronor per år. Försäkringsbolagen använder sig
också gärna av oberoende institut som exempelvis Statens Kriminaltekniska
laboratorium, då man undersöker om skador kunnat uppkomma på det sätt
försäkringstagaren beskriver, för att undvika problemet att försäkringsbolaget är
part  i målet vid eventuella senare domstolsförhandlingar.287

Ett bolagsgemensamt skaderegister, som till att börja med används av If
Skadeförsäkring och Folksam, har också inrättats under år 2000. Till en början
skall registret endast handa skadeförsäkringar, men senare även uppta
försäkringar inom livområdet och fler bolag än Folksam och If. Strikt reglering
gäller för registret i fråga, endast när ett försäkringsbolag lägger in en skada ges
tillgång till den tidigare skadebilden hos försäkringstagaren. Registret kommer
endast innehålla uppgifter om skador som inträffat efter det att registret började
föras.288 Den största effekten som detta register kan väntas få, är troligtvis dess
preventiva verkan genom att försäkringstagaren informeras om registret både i
försäkringsvillkoren och i försäkringsbrevet.289 Leif GW Persson menar även att
ett gemensamt skaderegister är värdefullt eftersom det underlättar för bolagen att
utveckla modeller för riskberäkningar och skadeprognoser.290

Försäkringsbolagen kan också reglera sina risker genom att minska
försäkringsskyddets omfattning, för de fall man upplever att man inte kommer
tillrätta med problem genom premiesättningen.291 Dock åligger det samtidigt
försäkringsbolagen att utforma produkter som inte lockar till bedrägliga
beteenden.292

                                                
286 Sveriges Försäkringsförbund, A. a. (1998)
287 Detta enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl.
288 Strömbäck, Erland, A. a. FT nr. 1/2000.
289 Detta enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl.
290 Persson/Svanberg , A. a. (1998), s. 53
291 Persson/Svanberg , A. a. (1998), s. 45
292 Enligt samtal den 19/12-00 med Ulf Rönndahl
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9.3 Problem

Försäkringsbolagen skall utföra skaderegleringen vid en inträffad
försäkringsskada på ett objektivt och skyndsamt sätt, där man tar tillvara den
skadelidandes intressen. Härvid måste även hänsyn tas till
försäkringstagarkollektivet. Konflikten som kan uppstå handlar i detta fall om att
en prioritering måste ske mellan huruvida en noggrann skadereglering skall göras
som ger ökade administrativa kostnader eller om det skall göras en mindre
omfattande utredning med följden att ersättning felaktigt utbetalas för skador som
egentligen inte skulle ha ersatts.293

Försäkringsbolagen har ju även den möjligheten som beskrivits i kap. 9.2  att
antingen höja premienivåerna generellt eller inskränka omfattningen i
försäkringsskyddet. Bolagen kan som sagt på så sätt reglera sina risker och
visserligen skyddar det försäkringssystemet i sig, men drabbar på ett orättvist sätt
försäkringstagarkollektivet som överlag är hederligt.294 Resultatet av en
begränsning i försäkringsskyddet genom många undantag är att ersättningen i
många fall skulle utebli.295

I sin kriminologiska kartläggning efterlyser Leif G W Persson ett bättre samarbete
mellan bl.a. polis och försäkringsbolag, något som han menar det idag finns ett
stort behov av då ”rättsvårdande myndigheter” och polis ägnar allt mindre tid åt
att självständigt beivra försäkringsbedrägerier. Vanligtvis anses annars
försäkringsbolagen som starka och att de därmed klarar sig själva.296

                                                
293 Herold, Helena, A. a (1993), s. 68ff
294 Persson/Svanberg , A. a. (1998), s. 45, 51f
295 SOU 1986:56, s. 308
296 Persson/Svanberg , A. a. (1998), s. 54
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10 SAMMANFATTNING OCH
ANALYS

FAL har varit föremål för ett reformarbete under lång tid och ett första steg i
denna riktning var införandet av KFL. Emellertid inkluderas inte
personförsäkringar i denna konsumentvänliga lagstiftning, såtillvida inte
personförsäkringen ingår som ett moment i någon av de försäkringstyper som
faller under lagens tillämpningsområde. Reformarbetet har dock fortsatt och
resulterat i förslaget till PFL och NFAL. Genom NFAL avses att skapa
förutsättningar för ett starkare konsumentskydd även på
personförsäkringsområdet. NFAL verkar dock dröja och till dess är FAL den
lagstiftning som tillämpas på personförsäkring. Uppenbarligen går utvecklingen
mot ett mera konsumentvänligt synsätt och eftersom förarbetena är ett uttryck för
lagstiftarens vilja de lege ferenda, kommer någon av de synpunkter som framställs
i dessa reformförslag även ha viss betydelse i min fortsatta argumentation.

Det försäkringstagaren vill uppnå genom att teckna olycksfalls- och sjukförsäkring
är att skaffa är ett skydd mot oväntade förluster vid personskador och
sjukdomstillstånd eller som vid livförsäkring en önskan att tillgodose efterlevandes
försörjning vid ett eventuellt dödsfall. Att människor söker sig till denna typ av
försäkring kan även bero på att man vill utöka det grundskydd som existerar i
form av den allmänna försäkringen eventuell avtalsförsäkring eller trafikförsäkring.
Dessa personförsäkringar är vanligen konstruerade som summaförsäkringar, där
det belopp som utgår är avtalat i förhand oberoende av storleken på den verkliga
förlusten som uppstått. Tyvärr framgår dock av det material jag arbetat mig
igenom, att de med uppsåt arrangerade försäkringsfallen samt lämnade oriktiga
uppgifter vid skaderegleringen om t.ex. förlorad arbetsinkomst eller skadans
betydelse för framtida inkomstförluster avseende denna försäkringsgren ökar. Det
bekräftas även av den nordiske utredningschefen vid If Skadeförsäkring, Ulf
Rönndahl. Avseende exempelvis olycksfallsförsäkringen är det inte ersättningen i
form av de i förväg fastställda beloppen, den medicinska invaliditeten, som driver
försäkringstagaren att genomföra bedrägeriet. Det är ersättningen som blir aktuell
p.g.a. inkomstbortfallet, den förvärvsmässiga invaliditeten, som är den drivande
kraften i sammanhanget. Försäkringsbolagen har visserligen blivit bättre på att
upptäcka försäkringsbedrägerierna, men internationell påverkan medverkar även
till ökningen av denna typ av brottslighet. Samtidigt ägnar polis och ”rättsvårdande
myndigheter” allt mindre tid åt att självständigt beivra försäkringsbedrägerier.

Vad är det då som gäller för försäkringstagaren i egenskap som avtalspart och
vad är det som konstituerar ett försäkringsbedrägeri? Då en person tecknar
försäkring uppstår ett civilrättsligt avtal,
försäkringsavtalet. För försäkringsbolaget uppkommer ansvarsförpliktelsen att
utge försäkringsersättning vid inträffade försäkringsfall, medan för
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försäkringstagaren några av förpliktelserna består i att betala premien och att inte
uppsåtligen framkalla försäkringsfall eller lämna oriktiga uppgifter vid
skaderegleringen i syfte att bedrägligen tillskansa sig försäkringsersättning.

Jag vill ta min utgångspunkt i 18 § FAL vilken omfattar både olycksfallsförsäkring
och sjukförsäkring (såtillvida inte olycksfallsförsäkringen gäller till förmån för
tredje man). Dock gör sig problem av delvis annan karaktär gällande vid
olycksfallsförsäkringen. Eftersom villkoren i olycksfallsförsäkringen definierar ett
olycksfall som ”kroppsskada som drabbat den försäkrade genom ofrivillig,
plötslig, yttre händelse” kan aldrig medvetet förorsakade skador ses som ett
olycksfall enligt försäkringsavtalets mening och ersättning utgår därför egentligen
inte för uppsåtligen orsakade skador redan på denna grund. Detta lär gälla också
om självmord begåtts under inverkan av psykisk störning. Dock gör sig
bevisproblem gällande även här vilket jag återkommer till strax. För livförsäkring
gäller den särskilda bestämmelsen i 100 § FAL, varvid försäkringsersättningen
kan utebli om det finns ett samband mellan självmordet och försäkringen.
Självmord som skett efter den lagstadgade treårsperioden ersätts obetingat.
Emellertid lär självmord med bedräglig avsikt att hjälpa efterlevande ekonomiskt
vara ovanligt och den lagstadgade karenstiden avser att förhindra just sådana fall.
För att försäkringsbolaget skall kunna undgå ansvar och således inte behöva utge
försäkringsersättning krävs att uppsåt har förelegat hos försäkringstagaren att
framkalla försäkringsfallet och att skadan har inträffat som en adekvat följd av den
uppsåtliga handlingen. Försäkringstagaren måste genom uppsåtet således ha sett
skadan som en given följd av sitt handlande. Till skillnad från andra avtal blir det
inte tal om de vanliga påföljderna som hävning då parternas prestationer återgår
eller skadestånd, utan vid brott mot en biförpliktelse som denna faller
försäkringsgivarens ansvar bort och försäkringstagaren eller den försäkrade blir
helt av med försäkringsersättningen.

Av vad som framkommit i doktrin och praxis är det försäkringstagaren som har
att visa att ett försäkringsfall inträffat som är ersättningsgillt enligt
försäkringsvillkoren samt avsaknaden av ett kausalsamband (jfr HovR:s dom T
1247/98) Hur pass starka beviskrav som skall ställas på försäkringstagaren kan
däremot diskuteras. I konsumentförsäkringsfall har HD uttalat att beviskravet
skall vara fullgjort av försäkringstagaren när det vid en helhetsbedömning framstår
som ”mera antagligt” att ett försäkringsfall inträffat än att så inte är fallet och då
fråga är om företagsförsäkring gäller beviskravet ”klart mera sannolikt”. I
HovR:s dom T 1247/98 uttalades vidare avseende kauslitetsbedömningen att
beviskravet ”klart mer sannolikt” skall ställas på försäkringstagaren. Även om
det framförts att ett konsumentvänligare synsätt skall råda för
personförsäkringarnas del i framtiden, kan man inte hävda att ett fullt genomfört
konsumentskydd i KFL:s anda skall gälla i förevarande fall. Vidare med tanke på
de ekonomiska konsekvenserna ett fullbordat bedrägeribrott kan innebära och
trots att medicinska förlopp kan vara svåra att visa för försäkringstagaren, menar
jag att det något lindrade beviskravet ”klart mer sannolikt” skall råda för
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försäkringstagaren, då han skall visa avsaknaden på kausalsamband och att ett
försäkringsfall inträffat som är ersättningsbart enligt villkoren. Till stöd för min
uppfattning kan även tilläggas, att jag tror att detta beviskrav kan ha en preventiv
effekt samt betydelse för storleken på premien. Att som i HovR:s dom T449-96
ställa beviskravet ”styrkt” på försäkringstagaren kan jag inte heller riktigt stödja
och anledningen till detta ställningstagande är, att när det är frågan om
personförsäkring som det är här måste ändå sättas individens behov av trygghet i
förgrunden. Slutligen, när det gäller 100 § FAL och bevisbördan för att sådana
omständigheter föreligger som gör att försäkringen skall gälla även inom den
lagstadgade treårsperioden, säger Jan Hellner att beviskravet för dessa
omständigheter är satt till ”måste antagas”, vilket jag inte har något att invända
emot, då det kan vara oerhört svårt att visa annans subjektiva avsikt.

Bevisbördan för att försäkringstagaren handlat uppsåtligen ligger på
försäkringsbolaget om det vill undgå ansvar, vilket troligtvis även innefattar
bevisbördan för självmord vid olycksfallsförsäkring och livförsäkring. Skulle
försäkringstagaren hävda att större skada uppstått än vad han syftade till, vill jag
mena att försäkringsbolaget även har bevisbördan för att den mera omfattande
skadan innefattades i personens uppsåt, konstigt vore annars. Doktrinen uttalar
dock inte konkret vilket beviskrav som ställs på försäkringsbolaget avseende
dessa rättsfaktum, förutom att Jan Hellner menar att man inte kan ställa kravet för
högt vid självmord som skett i olycksfalls- och livförsäkringsfall. Dessutom uttalas
av Per Olof Bolding att vad som framkommer i NJA 1936 s. 439 påkallar
försiktighet då man drar några slutsatser när det gäller om bevisfrågor. Finns
klausul i försäkringsavtalet som stadgar att uppsåtligen framkallat försäkringsfall
medför utebliven rätt till ersättning, har försäkringsbolaget enligt NJA 1990 s. 93
att styrka att så är fallet. Detta fall rörde å andra sidan sakförsäkring och frågan
är om detta beviskrav skall upprätthållas även när det gäller personförsäkring. Jag
menar att så skall vara fallet, då starka trygghetssynpunkter gör sig gällande
avseende de försäkringar fråga är om här med tanke på de ekonomiska förluster
och personliga olägenheter som kan uppstå vid personskador, oavsett om en
klausul av ovan nämnda innebörd finns i försäkringsavtalet eller ej. Jag är även
benägen att hålla med Folke Schmidt i hans åsikt vad som gäller i fråga om
olycksfallsskada, att det måste anses tveksamt att genom ovan citerade
olycksfallsförsäkringsvillkor lägga över på försäkringstagaren att visa att han inte
handlat med uppsåt. Min åsikt är att eftersom försäkringsbolagen har tillgång till
medicinsk expertis och inte i förhållande till sjukförsäkringsfall egentligen hamnar i
ett annat bevisläge avseende olycksfallsförsäkringen, samma beviskrav och
bevisbörda skall gälla för de båda parterna även vid olycksfallsskador (se därmed
även argumentation ovan). Att den försäkrade sedan skall styrka de fakta som
bestämmer invaliditetsgraden efter en olycksfallsskada, tycker jag inte är något att
orda om.

Trafikförsäkringen är å sin sida en obligatorisk försäkring där
försäkringsersättning utgår även om försäkringstagaren inte betalt premien, men
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även trafikskadeersättningen kan helt falla bort genom jämkning vid uppsåtligen
framkallade trafikskador enligt 12 § FAL. Det gäller inte bara för den
skadelidande själv, utan även för efterlevande om ett dödsfall skulle inträffat till
följd av den uppsåtliga handlingen, då frågan är om passiv identifikation. Genom
rättsfallet NJA 1981 s. 920 kan, som jag ser det, dras den slutsatsen att jämkning
bör kunna ske i självmordsfall om det begåtts med uppenbar avsikt att bereda
efterlevande ett ekonomiskt framtida skydd, eftersom det annars kan anses
stötande att full försäkringsersättning utges. Vidare kan enligt vad som framgår av
NJA 1983 s. 522 II  jämkning ske vid uppsåtligen framkallade försäkringsfall
avseende den skadelidande, trots att den skadelidande är psykiskt störd person
(eller barn) även om bedömningen skall vara mildare. I sistnämnda rättsfall var ej
fråga om något syfte att tillgodose efterlevande ekonomiskt, varför jag menar att i
de fall en person med detta syfte försökt begå självmord men överlevt och istället
blivit svårt skadad, en jämkning till noll skulle kunna ske av trafikskadersättningen.
Detta trots trafikförsäkringens socialförsäkringsrättsliga aspekter och att hänsyn
kan tas till den skadelidandes ekonomiska situation vid jämkningen. Samma skulle
då även gälla om uppsåt endast förelegat till viss personskada.

Enligt mitt förmenande torde samma bevisbörderegler göra sig gällande vid
tillämpningen av denna paragraf som vid uppsåtligen framkallade försäkringsfall
enligt 18 § FAL för försäkringsgivaren, innebärande att denne har att visa på att
uppsåt förelegat till skadan. Försäkringstagaren eller efterlevande torde ha att
framföra omständigheter som utesluter jämkning. Hur starka beviskrav som krävs
vågar jag dock inte uttala mig om, kanske kan emellertid beviskravet för
försäkringstagaren vara något lindrat med tanke på de som sagt
socialförsäkringsrättsliga aspekterna trafikförsäkringen är avsedd att ha.

I 100 a § FAL finns dessutom specialregler för framkallade försäkringsfall
avseende livförsäkring, då någon genom brott uppsåtligen framkallat
försäkringsfallet genom att döda försäkringstagaren, den försäkrade eller
förmånstagare. Rätten till försäkringen eller försäkringsersättningen kan därvid
förverkas. Innefattas gör även brott där en uppsåtlig gärning medfört dödsfall om
denna innefattat våld på den dödes person och lindrigare straff än ett år inte är
föreskrivet som exempelvis grov misshandel för att ge ett exempel. Förverkande
p.g.a. medverkan kan också komma ifråga. Resultatet av att försäkringsfallet
framkallats blir liksom vid tillämpningen av 18 § FAL en förlorad rätt till
försäkringsbelopp på det ena eller det andra sättet, dock med skillnaden att det är
gärningsmannen i sin ställning som förmånstagare som helt förlorar sin rätt till
försäkringen eller den vunna rätten till utfallande försäkringsbelopp om han dödat
förmånstagare med bättre rätt än han själv. Även rätten till arv efter den döde
förloras om gärningsmannen också skulle vara arvinge. En skillnad gentemot
framkallade försäkringsfall enligt 18 § FAL jämfört med 19 § FAL, är att
ersättningen kan utebli även om gärningsmannen handlat under en allvarlig
psykiskt störning, såtillvida inte synnerliga skäl och starkt förmildrande
omständigheter kan anses föreligga och ett kausalsamband finns mellan störningen
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och gärningen. Även omständigheter hänförliga till gärningens beskaffenhet kan
medföra att rätten till försäkringsersättning kvarstår, något som kan anses lite
märkligt med hänsyn till hur grovt brottet är.

Rättspraxis har helt lyst med sin frånvaro när det gäller 100 a § FAL och näst intill
även doktrinen, med undantag för några få rader jag fann i en bok av Grauers.
Därför har jag svårt att uttala mig kring vilka bevisbörderegler och beviskrav som
gäller vid domstolsprövning i mål där fråga är om förverkande av
livförsäkringsbelopp. Det enda som uttalas i förarbetena är att gärningsmannen är
den som har att åberopa synnerliga skäl. Jag anser dock som ovan framförts att
bevisbördan för att förmånstagaren handlat uppsåtligen även här måste ligga på
försäkringsbolaget.

Som ett genomgående tema gäller annars att barn under 15 år inte kan få sin rätt
till försäkringsersättning eller arv förverkad oavsett om ett försäkringsfall
framkallats enligt 18 § FAL eller 100 a § FAL, såtillvida inte försäkringsgivaren
valt att på grund av reglernas dispositiva karaktär förbehålla sig rätten till
ansvarsfrihet även i detta fall.

Ytterligare en av försäkringstagarens biförpliktelser är att anmäla inträffad skada
samt lämna försäkringsgivaren korrekta uppgifter vid skaderegleringen om skadan
och andra förhållanden av vikt som exempelvis tidigare inkomstförhållanden och
liknande för att försäkringsbolaget skall kunna göra en korrekt skadereglering och
kunna bedöma sin ersättningsskyldighet. I annat fall finns en risk att
försäkringsersättningen sätts ned i enlighet med regeln om försummelse i 21 § 1 st.
FAL efter graden av skuld hos försäkringstagaren om uppsåtet inneburit men för
försäkringsgivaren. För försäkringstagaren gäller även en plikt att medverka till
skadans utredning. Med tanke på att, som jag uppfattat det, medicinska förlopp
upplevs som svårbedömda, kan jag tänka mig att det anses än viktigare vid
personskador att den skadelidande medverkar vid skaderegleringen och
inkommer med läkarintyg eller besöker anvisade läkare. Visserligen är i princip
22 § FAL tillämplig vid svek, men som jag förstått det är en förutsättning för
försäkringsbolagets ansvarsfrihet vid svek, d.v.s. att det funnits ett direkt uppsåt
att vilseleda försäkringsgivaren, att försäkringsbolaget förbehållit sig rätten därtill.
Inte bara oriktiga upplysningar i form av uppsåtligen ingivna felaktiga intyg om
förlorad arbetsinkomst kan därvid leda till ansvarsbefrielse, utan även undanhållna
upplysningar från försäkringstagaren sida om ändrad arbetsoförmåga eller
inkomstförhållanden kan leda till samma resultat. Jag har svårt att uttala mig om i
vilken utsträckning domstol kan frångå förbehåll av denna karaktär med tanke på
att rättspraxis är så sparsam. Visserligen menar Bertil Bengtsson i anslutning till
NJA 1963 s. 516 att förtroendesynpunkter gjort sig gällande i sådan grad att
detta motiverade rätten till försäkringsersättning förverkad. Jag menar dock att
när fråga är om personförsäkring, det skulle krävas att försäkringsbolaget lidit en
relativt omfattande skada genom sveket, som kan vara fallet om t.ex. felaktiga
uppgifter lämnats om tidigare inkomstförhållanden. I en process skulle det därvid
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åligga försäkringstagaren att förebringa nödvändig utredning för styrkandet av sitt
anspråk samt i enlighet med vad jag framfört i sakframställningen, visa att han
lämnat felaktiga uppgifter i god tro. Försäkringsgivaren skulle i enlighet med
beviskravet ”antagligt” ha att visa att försäkringstagaren genom uppsåt sökt
vilseleda bolaget genom oriktig uppgift och att detta inneburit skada för
detsamma.

Identifikation kan i sin tur innebära en utebliven rätt till försäkringsersättning för
försäkringstagaren. Visserligen torde inte identifikation behöva ske med anhöriga
avseende sjuk- och olycksfallsförsäkring, men frågan är vad som gäller om
skadan vållats uppsåtligen och handlingen utförts av annan med den
skadelidandes samtycke. Att märka är att identifikation kan ske vid uttryckligt
samtycke och föranleda utebliven rätt till försäkringsersättning enligt Allmänna
bestämmelser 1981 och i konsumentförsäkringsfall. Föreliggande ekonomisk
intressegemenskap vid framkallade försäkringsfall skulle också kunna tala för
identifikation, med tanke på den ersättning som kan bli aktuell till följd av
inkomstbortfallet. I  trafikförsäkringsfall skall å andra sidan inte identifikation ske
och med tanke på vad som uttalats i NFAL samt i doktrin upplever jag rättsläget
som oklart och kan inte klart uttala i vilken utsträckning identifikation skall ske då
uppsåtligen framkallade personskador är för handen. Det uttalas annars att
identifikationen skall utsträckas förhållandevis långt då oriktiga upplysningar
lämnats vid skaderegleringen och denna åsikt är jag benägen att ansluta mig till,
med hänvisning till Jan Hellners uttalande att det härvid inte rör det vanliga
skyddet mot oförutsedda skador. Föreligger en ekonomisk intressegemenskap
mellan den som lämnar svikliga oriktiga upplysningar och den skadelidande,
menar jag därför att med hänsyn till den ekonomiska vinning som kan göras att
identifikation skall ske.

Slutligen följer som en konsekvens av att olika beviskrav gäller i brottmål och
civilmål att försäkringstagaren kan bli frikänd i ett brottmål från den gärning han
åtalats för till följd av att åklagaren inte lyckats ställa den bedrägliges uppsåt utom
allt rimligt tvivel, samtidigt som försäkringstagaren om han för egen del i civilmålet
inte lyckas nå upp till gällande beviskrav således ändå blir utan
försäkringsersättning. Detta torde ofta verka stötande och vara svårt att förstå för
den som inte är insatt i juridiska spörsmål.

Försäkringsbolagen agerar relativt kraftfullt vid misstänkta försäkringsbedrägerier
då det vid ett misstänkt bedrägeri sker en särskilt omfattande utredning.
Utredningen syftar i första hand till att klargöra huruvida personskadan är
uppsåtligen framkallad eller om lämnade uppgifter är oriktiga, detta för att kunna
säkerställa korrekta beslut i ersättningsfrågan. I andra hand syftar utredningen till
att vid en civilprocess kunna uppfylla de krav på bevisning som ställs.

Problemen är som jag ser det emellertid flera. Risken finns att som
försäkringsbolag förlora sitt goda rykte genom att aktivt bekämpa
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försäkringsbedrägerier, trots att försäkringsbolaget om det bestämmer sig för
avvisa ersättningsanspråket upplyser försäkringstagaren att han har rätt att
hänskjuta ärendet till allmän domstol för att få sitt anspråk prövat där. Jag kan
även tänka mig att det lätt uppfattas som ett ingrepp i den personliga integriteten
att ifrågasätta den skadelidandes uppgifter vid personskada. Risken finns också
att kostnaderna för försäkringsbolaget ökar i och med den djupgående
utredningen, vilket i sin tur går ut över försäkringstagarna premiemässigt, då
premien är avsedd att täcka skaderegleringskostnader, administrationskostnader
och skadeutbetalningar. Dessutom riskerar skaderegleringarna dra ut på tiden,
vilket går stick i stäv med kravet på snabbhet och att den ska med hänsyn till den
skadelidandes intressen. Min uppfattning är emellertid att försäkringsbolaget
uppnår preventiva effekter genom sitt agerande och skapar underlag för korrekta
beslut i ersättningsfrågor, både genom utredningsverksamheten och det
bolagsgemensamma skaderegister som nyligen inrättats. Kanske kan även en väl
genomförd utredning där man använt sig av oberoende institut göra
försäkringsbolagets ställning i civilmål mindre präglat av att vara part i målet. Så
länge försäkringsbolagen tillämpar de riktlinjer som finns utfärdade för hur
utredningsverksamheten skall gå till, tror jag också att eventuella misstankar hos
försäkringstagare om huruvida beslut som fattas i ersättningsfrågan är godtyckliga
kan skingras.

Försäkringsbolagen kan även skydda sig gentemot försäkringsbedrägerierna
genom att göra inskränkningar i försäkringsomfattningen och på så sätt skydda sig
mot angrepp, men jag tror inte försäkringstagaren blir mer aktsam till följd av en
sådan åtgärd. Frågan är bara om det gagnar försäkringsbolagen i förlängningen?
Varför ska man försäkra sig om försäkringen ändå inte erbjuder något skydd för
oväntade förluster i form av personskador, sjukdomstillstånd eller dödsfall? I det
stora hela tror jag ändå att försäkringstagarna är hederliga. Eftersom inte någon
kontraheringsplikt finns stadgad för försäkringsbolagen enligt FAL till skillnad från
vad som gäller enligt KFL, är frågan om inte försäkringsbolagen kan skydda sig
relativt väl mot oönskade kostnader även genom att inte teckna försäkring i
tveksamma fall.
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