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Förkortningar
ARN Allmänna reklamationsnämnden

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område

BrB Brottsbalken (1962:700)

Ds Departementsserie

FAL Lag (1927:77) om försäkringsavtal

HD Högsta domstolen
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KFL Konsumentförsäkringslagen (1980:38)

LivVN Livförsäkringens villkorsnämnd

NFAL Förslag till ny försäkringsavtalslag (Ds 1993:39)

NFT Nordisk försäkringstidskrift

NJA Nytt juridiskt arkiv

Prop Proposition

RFS Rättsfall Försäkring och Skadestånd

RH Rättsfall från hovrätterna

SOU Statens offentliga utredningar

SvJT Svensk Juristtidning
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Försäkringsavtalet är speciellt på så sätt att den ena partens
(försäkringsgivarens) prestation är beroende av en oviss framtida händelse.1
För att på ett korrekt sätt kunna avgöra om försäkring över huvud taget kan
meddelas eller inte och för att kunna sätta premien så att den motsvarar den
prestation som han åtar sig måste försäkringsgivaren vid avtalsslutet få en
riktig uppfattning om försäkringstagarens förhållanden.2 Det ligger då
närmast till hands att det är försäkringstagaren själv som förser
försäkringsgivaren med uppgifter om dessa förhållanden. Vid slutande av
försäkringsavtal har försäkringstagaren därför en plikt att lämna
försäkringsgivaren de upplysningar som är av betydelse för denne.

1.2 Syfte och problemställning

I denna uppsats skall jag behandla reglerna om försäkringstagarens
upplysningsplikt, både i den nu gällande lag (1927:77) om försäkringsavtal
och i förslaget till ny försäkringavtalslag (Ds 1993:39). Tonvikten kommer
att läggas på upplysningsplikten vid personförsäkringar, ett område där
upplysningsplikten har särskilt stor betydelse.3 Betydelsen av
försäkringsombuds handlande i samband med fullgörandet av
upplysningspliktens fullgörande kommer att behandlas. Reglernas praktiska
tillämpning på personförsäkringsområdet skall också utredas med hjälp av
försäkringsbolagens villkor och frågeformulär och intervjuer med
företrädare för ett antal bolag. I denna del skall jag bl.a. ta reda på vad
bolagen vill ha upplysningar om och deras synpunkter på reglernas
utformning och tillämpning.

1.3 Avgränsningar

I uppsatsen behandlas endast försäkringstagarens upplysningsplikt i
samband med försäkringsavtalets ingående, d.v.s. inte reglerna om
fareökning, som ju är en sorts upplysningsplikt efter avtalets ingående.
Eftersom uppsatsen handlar om upplysningsplikten vid personförsäkringar
behandlas varken KFL:s regler om upplysningsplikten eller reglerna om
upplysningsplikten vid skadeförsäkring i förslaget till ny
försäkringsavtalslag. KFL tas endast upp kortfattat för att möjliggöra
jämförelser mellan reglerna i de olika lagarna. KFL är inte tillämplig på

                                                
1 Lindell-Frantz, Nedsättning av försäkringsersättning, 1996, s. 84
2 Bengtsson, Försäkringsrätt några huvudlinjer, 5:e uppl 1999, s. 25.
3 Ds 1993:39 s. 158 och SOU 1986:56 s. 311.
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personförsäkringar, förutom i de fall en personförsäkring ingår i t.ex. en
reseförsäkring. I dessa fall är KFL tillämplig även på
personförsäkringsdelen.4 Endast försäkringstagarens upplysningsplikt vid
individuella personförsäkringar behandlas, inte vid gruppförsäkringar.

1.4 Metod och material

I mitt arbete har jag företrädesvis använt mig av den juridiska metoden,
vilket innebär en analys av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Den
juridiska litteraturen på det försäkringsrättsliga området är knapphändig och
i de flesta fall skriven för 40 år sedan eller mer. Detta torde bero på att FAL
till stor del är oförändrad sedan den trädde i kraft och att Hellners
Försäkringsrätt i princip uttömmande behandlar reglerna i FAL. Troligtvis
kommer det inte att skrivas så mycket mer om 1927 års FAL, eftersom den
snart kommer att ersättas av en ny försäkringsavtalslag. Ikraftträdandet av
denna nya försäkringsavtalslag kommer dock att medföra ett behov av
ytterligare försäkringsrättslig litteratur. Eftersom domstolspraxis på området
är relativt knapphändig har jag även studerat nämndpraxis5 som behandlar
försäkringstagarens upplysningsplikt. I nämnderna avgörs varje år ett stort
antal tvister och även om deras avgöranden inte är bindande har de en viss
inverkan på hur rättsreglerna tolkas och tillämpas. Väletablerad
nämndpraxis kan t.o.m. påverka bolagen i deras avtalsskrivande.6 För att få
reda på hur reglerna om upplysningsplikten tillämpas i praktiken, och för att
få synpunkter på reglerna av dem som tillämpar dem mer eller mindre
dagligen, har jag även studerat tre av de största försäkringsbolagens
frågeformulär som används vid ansökan om personförsäkring och företagit
intervjuer med företrädare för dessa bolag.

1.5 Disposition

Arbetet börjar med ett kapitel som tar upp allmänna frågor om försäkring.
Kapitlet börjar med en definition av ett antal termer som är centrala inom
försäkringsrätten eller som tas upp under arbetets gång. Nästa avsnitt
behandlar kortfattat de för denna uppsats mest centrala försäkringslagarna,
bl.a. lagarnas tillämpningsområde och upplägg. Uppsatsens tredje kapitel tar
upp allmänna frågor om upplysningsplikten. Här behandlas vid vilken
tidpunkt upplysningsplikten skall fullgöras, frågan om identifikation och
betydelsen av försäkringsombuds handlande. När det gäller ombuds
handlande tas dels upp vilken betydelse som skall tillmätas ombuds
uttalande om upplysningspliktens omfattning, dels vad som gäller om ett
ombud känner till att en lämnad uppgift är felaktig eller att
försäkringstagaren har förtigit en för försäkringsgivaren betydelsefull
uppgift. I kapitlets sista avsnitt ges en kortfattad redogörelse för reglerna om
                                                
4 Bengtsson s. 18.
5 Livförsäkringens villkorsnämnd och Allmänna reklamationsnämnden.
6 Lindell-Frantz,  s. 5f.
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upplysningsplikten i KFL. I fjärde kapitlet behandlas reglerna om
upplysningsplikten i 1927 års försäkringsavtalslag. Här tas bl.a. upp vad
som gäller vid svikligt förfarande och om det skulle strida mot tro och heder
att åberopa försäkringsavtalet, oriktiga uppgifter och förtigande,
prorataregeln och kausalitetsregeln. Kapitlet kommer till stor del att följa
paragrafindelningen i FAL. I femte kapitlet redogörs för de regler i förslaget
till ny försäkringsavtalslag som behandlar upplysningsplikten vid
personförsäkring. Uppsatsens sjätte kapitel kommer att redovisa bolagens
praxis avseende upplysningsplikten på personförsäkringsområdet. Kapitlet
bygger på intervjuer med företrädare för försäkringsbolag och studier av
bolagens villkor och frågeformulär. I det sjunde och avslutande kapitlet
redogör jag för de slutsatser jag dragit under arbetets gång.
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2 Allmänt om försäkring

2.1 Terminologi

Inom försäkringsrätten används ett antal termer som är vedertagna inom
branschen, men som kanske inte är kända för dem som inte tidigare arbetat
med eller på annat sätt kommit i kontakt med försäkringsrättsliga frågor. För
att underlätta läsningen och förståelsen av arbetet förklaras i detta avsnitt ett
antal termer som antingen förekommer i uppsatsen eller på annat sätt är
centrala för att kunna tillgodogöra sig en uppsats i försäkringsrätt.

2.1.1 Återförsäkring

Försäkringar innehåller alltid ett stort osäkerhetsmoment för
försäkringsgivaren och det rör sig inte sällan om väldigt stora risker. Ibland
är risken så stor att ett försäkringsbolag inte vill stå hela risken själv. För att
skydda sig mot alltför stora förluster vid försäkringsfall använder sig
försäkringsbolag därför ibland av möjligheten att återförsäkra risken.
Bolaget tecknar då ett försäkringsavtal med ett annat försäkringsbolag och
undviker att stå hela förlusten om ett försäkringsfall skulle inträffa.
Återförsäkring regleras inte i FAL.

2.1.2 Skadeförsäkring och summaförsäkring

Vid skadeförsäkring gäller att försäkringsersättningen normalt sett
beräknas efter den förlust som försäkringstagaren gör p.g.a.
försäkringsfallet.7 Om egendom har blivit stulen skall försäkringstagaren i
normalfallet få just det belopp som motsvarar den förlust han åsamkats
p.g.a. stölden.

Vid summaförsäkring utgår däremot vanligen ett i förväg avtalat belopp
som inte behöver vara knutet till någon förlust som försäkringstagaren gör.8

2.1.3 Personförsäkring

Personförsäkringarna kan delas in i livförsäkring och sjuk- och
olycksfallsförsäkring.9

Livförsäkring är förutom ett skydd mot en risk (döden) även en form av
sparande och kapitalplacering. Livförsäkring kan vara dels ett sätt att
ekonomiskt sörja för sina efterlevande, dels att trygga sin egen ålderdom.
                                                
7 Bengtsson, s. 12.
8 Ibid.
9 Hellner, Försäkringsrätt, 2 uppl. 1965, s. 56



7

Genom att göra ett förmånstagarförordnande kan försäkringstagaren tillse att
försäkringsbeloppet efter inträffat försäkringsfall tillfaller annan person,
t.ex. maka eller barn. Det finns ett flertal olika varianter av livförsäkringar,
både individuella och kollektiva. Vid en kapitalförsäkring utbetalas hela
försäkringsersättningen vid den försäkrades död eller då han uppnår en viss
ålder. Vid dödsfallsförsäkring betalas försäkringsbeloppet ut endast om den
försäkrade dör under försäkringstiden. Vid s.k. livränta sker utbetalning av
försäkringsbeloppet periodiskt så länge den försäkrade lever. En
pensionsförsäkring är en kombination av dödsfallsförsäkring och
livränteförsäkring, där pension utgår under den försäkrades livstid och efter
dennes död till t.ex. änkan.10

Sjuk- och olycksfallsförsäkring erbjuder ersättning till den som drabbas av
sjukdom eller kroppsskador. Det finns både socialförsäkringar, t.ex. den
allmänna sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen, och privata
försäkringar. De privata försäkringarna utgör ett komplement till
socialförsäkringarna och kan gälla försäkringstagaren själv eller annan
person, t.ex. försäkringstagarens barn eller anställda.11

Personförsäkringar kan tas både för eget liv eller hälsa och för annans. När
det gäller försäkring för annans liv eller hälsa avses med försäkringstagaren
den person som tar ut försäkringen och med den försäkrade den vars liv eller
hälsa försäkringen gäller.

2.1.4 Huvudförpliktelse och biförpliktelser

Försäkringstagarens huvudförpliktelse är att betala försäkringspremien. Det
finns dock även andra förpliktelser som åvilar honom och dessa brukar
benämnas biförpliktelser.12

Försäkringstagarens biförpliktelser är följande13:

- Upplysningsplikt, en plikt att vid försäkringsavtalets ingående lämna
upplysningar till försäkringsgivaren om risken

- Fareökning, en skyldighet för försäkringstagaren att upplysa
försäkringsgivaren om omständigheter som under avtalstiden innebär att
risken för ett försäkringsfall ökar.

                                                
10 Hellner, s. 520 f.
11 Bengtsson s. 14.
12 I doktrinen har ibland ansetts att det vore mer korrekt att tala om avtalsförutsättningar än
om förpliktelser (se t.ex. Hellner s. 132 f). Jag kommer dock att använda mig av termen
förpliktelser för att beteckna de skyldigheter som ett försäkringsavtal ger upphov till,
eftersom det får anses vara en vedertagen term. Se t.ex. rubriken till 4-10§§ FAL där det
talas om försäkringstagarens plikt att lämna upplysningar vid avtalets ingående.
13 Det kan eventuellt finnas fler som preciseras i försäkringsavtalet, men dessa är de som tas
upp i de försäkringsrättsliga lagarna.
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- Säkerhetsföreskrifter, en skyldighet att iaktta de föreskrifter som finns
angivna i försäkringsavtalet. Det kan t.ex. röra sig om förbud mot farliga
åtgärder eller en skyldighet att iaktta vissa försiktighetsåtgärder.14

- Räddningsplikt, en skyldighet att vid omedelbart förestående eller redan
inträffat försäkringsfall vidtaga åtgärder för att begränsa eller avvärja
skadan.

- Framkallande av försäkringsfall, en skyldighet för försäkringstagaren att
inte själv uppsåtligen eller vårdslöst framkalla försäkringsfall.

- Biträdandeplikt, underlättande av skadereglering efter inträffat
försäkringsfall. En skyldighet för försäkringstagaren att lämna
meddelande om och biträda vid utredningen av försäkringsfallet.15

2.2 Försäkringslagstiftning som behandlas i
uppsatsen

I detta avsnitt skall kortfattat redogöras för innehållet i och
tillämpningsområdet för Lag (1927:77) om försäkringsavtal16 och förslaget
till ny försäkringsavtal (Ds 1993:39)17. Detta är de lagar som reglerar
försäkringstagarens upplysningsplikt vid personförsäkring. Förslaget till ny
försäkringsavtalslag har visserligen ännu inte lett till lagstiftning, men
förväntas göra det inom ett par år.

2.2.1 Försäkringsavtalslagen

Redan på 1600-talet förekom sjöförsäkringar i Sverige och vissa regler
därom fanns upptagna i 1667 års sjölag.18 Det moderna försäkringsväsendet
slog igenom på 1800-talet i Sverige, men det dröjde ända till 1927 innan
Sverige fick en allmän lag om försäkringsavtal. Innan FAL trädde i kraft
fick man vända sig till försäkringsavtalen om en tvist uppstod och FAL
bygger i viss mån på de villkor som fanns i dessa avtal. Villkoren kunde
dock vara väldigt hårda mot försäkringstagaren och ett av syftena med FAL
var att skydda försäkringstagarna mot alltför stränga villkor.19

                                                
14 Bengtsson s. 64.
15 Utförliga redogörelser för reglerna om biförpliktelser i FAL finns i Hellner och i Lindell-
Frantz om motsvarande regler i KFL.
16 Benämns Försäkringsavtalslagen eller FAL.
17 Benämns NFAL.
18 Hellner s. 18.
19 Hult,  Föreläsningar över försäkringsavtalslagen, 1936 (Hult II) s. 11f.
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FAL är tillämplig på de försäkringsavtal, förutom återförsäkringsavtal20,
som inte omfattas av KFL. Detta innebär att lagen är tillämplig på företags-
och personförsäkringar och försäkringar som grundar sig på kollektivavtal
eller gruppavtal som handhas av en företrädare för den aktuella gruppen.21

Enligt 3§ 1st FAL är lagens bestämmelser dispositiva om inte annat anges.
Lagen är uppdelad i ett antal olika delar. I 1-33§§ finns allmänna
bestämmelser som är gemensamma för person- och skadeförsäkring. I 35-
96§§ behandlas skadeförsäkring, 35-58§§ inrymmer allmänna bestämmelser
om skadeförsäkring, medan 59-96§§ rör specifika typer av skadeförsäkring.
97-124§§ berör personförsäkring, varav 97-118§§ handlar om livförsäkring
och 119-124§§ om olycksfalls- och sjukförsäkring.

2.2.2 Förslaget till ny försäkringsavtalslag

I en promemoria från 1993 (Ds 1993:39) föreslås att Sverige ska få en ny
försäkringsavtalslag. Den föreslagna lagen bygger på två betänkanden som
kom på 1980-talet, Personförsäkringslag (SOU 1986:56) och
Skadeförsäkringslag (SOU 1989:88). Dessa två betänkanden har slagits ihop
och bildar förslaget till ny försäkringsavtalslag som är tänkt att ersätta både
FAL och KFL. Det är ännu inte klart när den nya försäkringsavtalslagen kan
tänkas träda i kraft. Skälen till att det ansetts behövas en ny
försäkringsavtalslag är att FAL inte i tillräcklig grad ansetts skydda de
försäkrades intressen och att försäkringslagstiftningen behöver
moderniseras. Det är logiskt att en lag från 1920-talet inte kan tillgodose alla
de krav som ställs på en försäkringsavtalslag nästan 80 år senare.

Förslaget till ny försäkringsavtalslag innehåller fyra avdelningar. Den första
avdelningen innehåller inledande bestämmelser, t.ex. definition av termer
och en förteckning över vilka bestämmelser som är av tvingande karaktär.
Den andra avdelningen innehåller regler om skadeförsäkring. I 4 kap. finns
regler om upplysningsplikten. I den tredje avdelningen finns regler om
personförsäkring och upplysningsplikten vid dessa försäkringar behandlas i
13 kap.22 Förslagets fjärde avdelning innehåller övergångsbestämmelser.

                                                
20 1§ 2st FAL.
21 Se Lindell-Frantz s. 9. KFL är enligt 1§ tillämplig på försäkringar som konsumenter
tecknar för huvudsakligen enskilt ändamål och som kan hänföra sig till någon av följande
försäkringsformer, nämligen hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring,
reseförsäkring, trafikförsäkring eller annan motorfordonsförsäkring, båtförsäkring. Om
olycksfallsskydd ingår i t.ex. en reseförsäkring är dock KFL tillämplig även på
personförsäkringsdelen. Se Bengtsson s. 18.
22 Se nedan för mer om reglerna om upplysningsplikten i NFAL.
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3 Allmänt om upplysningsplikten
I detta kapitel skall redogöras för ett antal frågor av betydelse när det gäller
upplysningsplikten. När skall upplysningsplikten uppfyllas? Kan
identifikation ske t.ex. om det inte är den försäkrade som lämnat de felaktiga
uppgifterna eller om någon annan än den försäkrade känner till att lämnade
uppgifter är felaktiga? Vad har försäkringsombuds handlande för betydelse i
sammanhanget?

3.1 Tidpunkt för upplysningspliktens fullgörande

För att avgöra om upplysningsplikten har blivit åsidosatt är det nödvändigt
att veta när den skall uppfyllas. I rubriken till 4-10§§ FAL anges att den
relevanta tidpunkten är vid avtalets slutande och i 30§ KFL talas om oriktiga
uppgifter när försäkringen tecknades. Trots att man i KFL har valt en
annorlunda formulering har lagstiftaren troligen avsett att samma tidpunkt
skall vara avgörande enligt KFL som tidigare enligt FAL.23 Att avgöra när
avtalet skall anses vara slutet eller försäkringen tecknad är dock ingen helt
enkel uppgift. Den avsedda tidpunkten skulle kunna vara antingen när
ansökan avges, när accepten avsänds eller när försäkringsgivaren tar del av
accepten. Hellner anser att upplysningsplikten skall uppfyllas när accepten
avsänds, eller från den tidpunkt premien börjar löpa om den infaller senare
än avsändandet av accepten.24 Den danske författaren Lyngsö menar dock
att upplysningsplikten skall fullgöras i samband med att ansökan avges. Om
en försäkringstagare efter avgivandet av ansökan får kännedom om
ytterligare upplysningar av betydelse för försäkringsgivaren bör man enligt
Lyngsö inte kräva att han skall komplettera sin ansökan.25

3.2 Identifikation

Antag att någon annan än försäkringstagaren själv gör sig skyldig till brott
mot upplysningsplikten. Det kan t.ex. röra sig om en av försäkringstagarens
anställda eller en medlem av försäkringstagarens familj. Skall detta brott
mot upplysningsplikten ha samma betydelse som om försäkringstagaren
själv gjort sig skyldig till det, m.a.o. skall identifikation ske? Skall den
försäkrade drabbas om försäkringstagaren gjort sig skyldig till brott mot
upplysningsplikten?

Rättsläget vad gäller identifikation vid brott mot upplysningsplikten är
relativt oklart. Frågan tas inte upp i varken FAL, KFL eller i förarbetena till
någon av lagarna. Innan det finns ett avgörande av Högsta domstolen på

                                                
23 Lindell-Frantz s. 87f.
24 Hellner s. 156.
25 Lyngsö, Dansk forsikringsret, 7 udg., 1994, s. 106.
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området är det alltså mycket svårt att med någon säkerhet fastställa vad som
skall anses gälla. Frågan har dock behandlats i den försäkringsrättsliga
litteraturen och de åsikter som förs fram där bör ge en god fingervisning om
innehållet i gällande rätt när det gäller identifikation.

I de fall där en representant för försäkringstagaren, t.ex. förmyndare eller
fullmäktig, ingår försäkringsavtalet för försäkringstagarens räkning bör
identifikation i normala fall ske.26 Försäkringstagaren drabbas alltså i sådana
fall av att representanten gjort sig skyldig till ett brott mot
upplysningsplikten.27 Det torde för att försäkringstagaren skall drabbas på
detta sätt krävas att representanten handlar på dennes uppdrag eller annars
med dennes samtycke.28 Om en representant som inte har ingått
försäkringsavtalet har kännedom om omständigheter som skulle vara av
betydelse för försäkringsgivaren är det mer tveksamt om identifikation skall
ske.29 Om en medlem av försäkringstagarens familj känner till en
omständighet varom han själv är okunnig bör identifikation inte ske.
Identifikation bör heller inte tillämpas om en försäkringstagare tar en
försäkring på annans liv eller hälsa och är okunnig om en omständighet,
t.ex. en sjukdom, som den försäkrade har kännedom om.30

3.3 Betydelse av försäkringsombuds handlande

Försäkringsbolag är juridiska personer och måste därför anlita ombud som
sluter försäkringsavtal och sköter kontakten med bolagens kunder. Dessa
ombud kan vara anställda vid bolagen eller vara självständiga företagare. De
har växlande behörighet, vissa är behöriga att sluta avtal om försäkring,
medan andra endast har rätt att förmedla försäkring. Ombuden medverkar
ofta när försäkringstagaren fullgör sin upplysningsplikt, genom att bistå med
råd och anvisningar vid ifyllandet av ansökningshandlingarna. Denna
medverkan vid fullgörandet av upplysningsplikten ger upphov till
intressanta frågeställningar. Har ett ombuds uttalande om
upplysningspliktens omfattning någon betydelse för försäkringsgivarens
ansvarighet? Om ombudet känner till att en lämnad uppgift är oriktig, kan
denna kännedom tillräknas försäkringsgivaren?

                                                
26 Hult II s. 62, Hellner s. 293f.
27 Samma förutsättningar skall dock vara uppfyllda i detta fall som om försäkringstagaren
själv gjort sig skyldig till brottet mot upplysningsplikten. Det krävs t.ex. att representanten
gjort sig skyldig till svikligt förfarande, att det skulle strida mot tro och heder att åberopa
avtalet eller att han annars är i ond tro beträffande de lämnade uppgifternas riktighet. Se mer
om dessa förutsättningar nedan.
28 Hult II s. 186.
29 Hellner s. 293f.
30 Ibid. s. 294.
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3.3.1 Ombuds uttalande om upplysningspliktens omfattning

I samband med ifyllandet av ansökningshandlingarna är det vanligt att ett
försäkringsombud biträder försäkringstagaren. Det kan i dessa sammanhang
hända att ombudet gör uttalanden om upplysningspliktens omfattning, t.ex.
anger att viss uppgift inte behöver tas med i ansökan. En viktig fråga är då
om ombudets huvudman, försäkringsbolaget, skall anses bundet av dennes
utfästelser. Skall försäkringsgivaren i sådana fall vara förhindrad att åberopa
brott mot upplysningsplikten?

Först skall försäkringsombuds allmänna behörighet undersökas. Ombudens
behörighet bygger på reglerna om ställningsfullmakt. Detta innebär att
ombuden har den behörighet som enligt lag och sedvänja följer med hans
ställning.31 Behörighetens omfattning är beroende av fullmäktigens
(ombudets) ställning i bolaget.32 En  ställningsfullmakt kan dock inskränkas
av bestämmelser på ansökningsblanketten, t.ex. att huvudkontoret tar beslut
om meddelande av försäkring.33

Försäkringsombuds behörighet har prövats vid ett par tillfällen i praxis. I
NJA 1956 s. 36 var frågan om ett ombud utan speciellt bemyndigande
skulle anses ha behörighet att utfärda försäkringsbevis avseende obligatorisk
trafikförsäkring. Försäkringsbolagens riksförbund avgav ett utlåtande i fallet
och med stöd av detta utlåtande fann HD att ombudet utan speciellt
bemyndigande hade rätt att meddela trafikförsäkring. Försäkringsbolagens
riksförbund påpekade dock att denna behörighet berodde på att
trafikförsäkringen är obligatorisk och att försäkringsbolagens möjlighet att
avböja en ansökan om dylik försäkring är begränsad. Enligt förbundet skulle
ett ombud inte ha denna behörighet om ansökan gällt kaskoförsäkring.

I NJA 1992 s. 782 var frågan om en företagsförsäkring gällde. Enligt
försäkringsvillkoren hade försäkringsgivarens ansvar upphört till följd av att
premien inte betalats. Ansvaret skulle dock återinträda dagen efter betalning
ägt rum. Dagen efter att en betalningsorder hade avsänts till Postgirot
inträffade en brand i det hotell som försäkringen avsåg. En skadereglerare
utfäste att försäkringsbolaget skulle svara för kostnaderna av reparationen av
hotellet trots att premien inte inbetalts i rätt tid. HD konstaterade, efter att ha
inhämtat yttrande från Sveriges Försäkringsombud, att det inte fanns någon
sedvänja av innebörd att försäkringsbolagen godtar att sådana betydelsefulla
och principiellt viktiga ändringar av försäkringsavtalen får göras av
skaderegleraren. Bolaget var därmed inte bundet av skadereglerarens
utfästelse. Det har efter rättsfallet ansetts att skadereglerare är behörig att
binda bolaget vid löften som inte avviker i alltför stor utsträckning från
försäkringsvillkoren, förutsatt att avvikelsen kan sägas ingå i en normal

                                                
31 AvtL 10§ 2st.
32 Tiberg, Dotevall, Mellanmansrätt, 8 uppl., 1994, s. 58.
33 Hellner s. 269.
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skadereglering. Som exempel på utfästelser som skulle vara bindande ges
löften om att bortse från brutna biförpliktelser vid skaderegleringen.34

Det är svårt att ur praxis dra några generella slutsatser om vilken behörighet
försäkringsombud har. När det gäller ombuds specifika behörighet att göra
utfästelser om upplysningspliktens omfattning finns inga lagregler. Frågan
har dock behandlats i praxis vid ett par tillfällen och i doktrinen.

I NJA 1907 s. 35 underlät försäkringstagaren att upplysa försäkringsgivaren
om att han tidigare hade sökt försäkring av samma slag hos en annan
försäkringsgivare. Försäkringsgivarens inspektör och agent var närvarande
vid ansökningstillfället och förklarade för försäkringstagaren att det inte var
nödvändigt att upplysa om den tidigare sökta försäkringen. HD ansåg inte att
försäkringstagaren hade gjort sig skyldig till något brott mot
upplysningsplikten och försäkringsersättning utgick. Det ansågs inte att
försäkringstagaren hade försökt dölja sanningen och han kunde inte lastas
för att ansökan inte var komplett. Bolagets representanter hade ju försäkrat
försäkringstagaren att det inte var nödvändigt att ta med den tidigare sökta
försäkringen i ansökan.

I NJA 1940 s. 280 II blev utgången den motsatta. Vid ansökan om
brandförsäkring uppgav försäkringstagaren att det i hans snickeriverkstad
fanns fyra mekaniska träbearbetningsmaskiner, när det verkliga antalet
maskiner var sju. Försäkringsgivaren sade att man om man känt till det
verkliga antalet maskiner inte skulle ha meddelat försäkring, eftersom risken
ökade med antalet maskiner som fanns i lokalen. Försäkringstagaren
hävdade att eftersom två av maskinerna drevs av handkraft och en tredje inte
användes i rörelsen fanns ingen skyldighet att upplysa om dessa. Han
stärktes i denna uppfattning av försäkringsgivarens agent som biträdde
honom vid ansökningstillfället. HD, som fastställde HovR:ns dom, ansåg att
det faktum att det fanns en bandsåg i verkstaden var av betydelse för
försäkringsgivaren och att försäkringstagaren insåg eller borde ha insett att
den av honom lämnade uppgiften var oriktig. Ingen försäkringsersättning
utgick.

Hellner anser att det knappast kan antagas att ett ombud har behörighet att
medge att en uppgift som efterfrågas i ansökningsblanketten, t.ex. om en
genomgången sjukdom, inte behöver lämnas. Sådana uppgifter har normalt
så stor betydelse för försäkringsbolagens premiesättning och
ansvarsövertagande, att ett ombud inte kan medge avvikelse.35 Hult menar
att ett ombuds utfästelse kan vara bindande för bolaget, om ombudet har
behörighet att sluta avtal.36 Det är dock enligt Hult tvivelaktigt om

                                                
34 Andersson, Skaderegleringslöften, NFT 4/1995 s. 338 på s. 342. Anderssons slutsats
kritiseras av advokat Anders Höglund i NFT 1/1996 s. 99, Skadereglerarens
ställningsfullmakt. Höglund anser att rättsfallets prejudikatvärde är begränsat p.g.a.
motstridiga yttranden från Försäkringsförbundet.
35 Hellner, s. 272.
36 Hult II s. 56.
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detsamma skall anses gälla när ombudet medger sådana ändringar i de av
försäkringsgivaren angivna avtalsvillkoren, som skulle innefatta ändring av
gällande allmänna försäkringsvillkor.37 Ombud som endast har behörighet
att förmedla försäkring torde inte med bindande verkan för
försäkringsbolaget kunna göra utfästelser om upplysningspliktens
omfattning38, men ombudets uttalanden kan eventuellt påverka huruvida
försäkringstagaren vid fullgörandet av upplysningsplikten skall anses vara i
god tro eller ej.39 När det gäller ombud med behörighet att sluta avtal om
försäkring finns det i alla fall i konsumentsammanhang en del som talar för
att bolaget skulle kunna anses bundet av en utfästelse som ombudet gjort om
upplysningspliktens omfattning. I förarbetena till KFL sägs nämligen att ett
bolag inte bör vara fritt från ansvar när ett ombud gjort utfästelser om
upplysningspliktens omfattning.40 Det är dock tveksamt om detsamma skall
anses gälla vid tillämpning av FAL.

3.3.2 Ombuds kännedom

Enligt 9§ FAL är oriktig uppgift eller förtigande utan inverkan på
försäkringsgivarens ansvar om denne ägt eller bort äga kännedom om rätta
förhållandet.41 En viktig fråga i detta sammanhang är om ombudet i sådana
fall skall identifieras med bolaget (försäkringsgivaren). Det kan hända att
ombudet efter att ha besiktigat försäkringsobjektet eller samtalat med
försäkringstagaren känner till att uppgift som lämnats av försäkringstagaren
är felaktig. Skall ombudets kännedom i sådana fall räknas som bolagets
kännedom?

Inom den allmänna avtalsrätten gäller att identifikation kan ske om
mellanmannen har behörighet att sluta avtal för huvudmannens räkning.42 I
NJA 1986 s. 596 gällde tvisten huruvida köpeskillingen vid ett husköp
inkluderade kostnaden för montering. Bolaget ville ha särskild betalning
härför, men köparen trodde att monteringen ingick i priset. Försäljaren, som
var anställd av bolaget, ansågs ha insett att köparen trodde att montering var
inkluderat i priset och denna kännedom tillräknades bolaget.

Frågan vad som gäller i försäkringssammanhang tas inte upp i FAL eller
KFL, men har behandlats i ett par fall i praxis och i doktrinen. Hellner
menar att identifikation endast kan ske när ombudet har behörighet att sluta
avtal och i fall där uppgifterna muntligen lämnats till ombudet som skall
föra dem vidare till försäkringsgivaren.43 Även Hult anser att identifikation
skall ske när det rör sig om ett ombud som är behörigt att sluta avtal om
                                                
37 Hult, Om betydelsen av agentens medverkan vid den försäkringsrättsliga
upplysningsplikten fullgörande, Festskrift 1931 till Marks von Würtemberg, s. 308.
38 Ibid. s. 309.
39 Se nedan, avsnitt 4.3.
40 SOU 1977:84 s. 127.
41 Se mer härom i avsnitt 4.7.
42 Adlercreutz, Avtalsrätt I, 10 uppl., 1995, s. 250
43 Hellner s. 272.
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försäkring. När det gäller ombud som endast är behöriga att förmedla
försäkring anser han dock att identifikation inte bör ske.44

I NJA 1926 s. 656 underlät försäkringstagaren vid ansökan om livförsäkring
att upplysa försäkringsgivaren om att han tidigare hade lidit av en sjukdom
(cerebral vänstersidig hemiplegi). Eftersom försäkringstagaren inte nämnt
detta för bolagets läkare ansåg bolaget att försäkringen skulle anses ogiltig.
Försäkringstagaren hävdade dock att eftersom styrelseordföranden, VD:n
och en styrelsesuppleant i bolaget kände till sjukdomen skulle avtalet om
försäkring vara bindande för bolaget. HD ansåg att dessa högt uppsatta
personer skulle identifieras med bolaget och att därmed bolaget hade haft
kännedom om sjukdomen. Försäkringstagaren hade alltså inte gjort sig
skyldig till brott mot upplysningsplikten. Fallet var speciellt på så sätt att det
rörde sig om ett relativt litet försäkringsbolag. Styrelseordföranden var
försäkringstagarens far, VD:n en gammal vän till denne och
styrelsesuppleanten hans svåger. Sådana förhållanden torde vara ganska
ovanliga i dag när försäkringsbolagen ofta är mycket större än i detta fallet.

Med tanke på att det inte finns några lagregler eller uttalanden i förarbeten i
ämnet och att praxis på området är knapphändig är det väldigt svårt att göra
några säkra uttalanden om innehållet i gällande rätt. Troligt är att
identifikation inte skall ske när det rör sig om ett ombud som endast har
behörighet att förmedla försäkring. Rättsläget kommer dock att förbli
relativt osäkert tills frågan eventuellt regleras i lagstiftning eller tills det
kommer ett prejudikat från HD på området.

                                                
44 Hult II s. 58.
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4 Upplysningsplikten enligt
FAL
I detta avsnitt behandlas upplysningsplikten enligt 1927 års FAL.
Framställningen börjar med en bakgrund, där bl.a. redogörs för vad som
gällde innan FAL trädde i kraft och de diskussioner som föregick FAL.
Därefter sker en redogörelse för 4-10§§ FAL och därtill hörande frågor.

4.1 Bakgrund

Som tidigare påpekats var sjöförsäkring den försäkringsgren som slog
igenom först i Sverige. I 1891 års sjölag angavs i 241§ att det var
försäkringstagarens plikt att till försäkringsgivaren uppge alla de
omständigheter som han hade kännedom om och som kunde vara av
betydelse för bedömande av risken. Denna skyldighet ansågs i vissa fall vara
absolut såtillvida att den skulle uppfyllas oavsett om detta var möjligt för
försäkringstagaren eller icke. Påföljd stadgades i vissa fall för brott mot
upplysningsplikten oavsett om försäkringstagaren kände till den
ifrågavarande omständigheten eller icke. Det vanligaste var dock att
upplysningsplikten var begränsad till omständigheter som
försäkringstagaren kände till eller åtminstone bort känna till.45 Om
försäkringstagaren gjorde sig skyldig till brott mot upplysningsplikten blev
påföljden att försäkringsavtalet ansågs ogiltigt. Ogiltigheten gällde dock
endast beträffande försäkringstagarens anspråk på försäkringsgivaren.
Försäkringsgivaren behöll, trots att försäkringsavtalet var ogiltigt, sitt
anspråk på premien. Premien ansågs alltså vara förverkad.46

I början av försäkringsväsendets historia i Sverige, när sjöförsäkringen var
den dominerande försäkringsgrenen, var det endast ett fåtal omständigheter
som var av betydelse för försäkringsgivaren. Det ansågs då att det var
naturligt för försäkringsgivaren att vända sig till försäkringstagaren för att få
alla dessa upplysningar. Anledningen till att reglerna om försäkringstagarens
upplysningsplikt var så stränga var att det ansågs att om försäkringstagaren
inte fullgjorde sin upplysningsplikt gjorde han sig inte bara skyldig till
bristande fullgörande av avtalets förutsättningar, utan även till ohederligt
handlande. Försäkringsavtalet ansågs vara ett contractus uberrimae fidei, ett
avtal som krävde ett särskilt mått av förtroende från försäkringsgivarens sida
för försäkringstagaren.47 I England talas det om att försäkringsavtal är
”contracts of the utmost good faith”48, d.v.s. avtal som kräver ytterst eller
särskild god tro. När antalet försäkringsgrenar växte blev de omständigheter

                                                
45 Hult, Föreläsningar över den nya försäkringsavtalslagen (Hult I), 1928, s. 20.
46 Hult II s. 39.
47 Hult I s. 21.
48 Birds, Modern insurance law, 1997, s. 100.
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som var av betydelse för försäkringsgivaren allt fler och snart insåg man att
det inte längre var möjligt för försäkringstagaren att ha kännedom om alla
relevanta omständigheter. Det blev så småningom försäkringsgivarens
uppgift att själv ta initiativ till att införskaffa de nödvändiga
upplysningarna.49 För att få reda på alla de uppgifter som försäkringsgivarna
behövde för att på ett tillfredsställande sätt kunna beräkna risken började de
använda sig av frågeformulär som försäkringstagarna skulle fylla i, ett
förfarande som i dag sker rutinmässigt inom de flesta försäkringsgrenar.

Innan FAL trädde i kraft diskuterades om försäkringstagarna skulle ha en
självständig upplysningsplikt eller om denna skulle vara begränsad till
endast en svarsplikt. Om det senare alternativet valdes skulle av
försäkringstagaren krävas endast att han svarade sanningsenligt på alla
försäkringsgivarens frågor för att han skulle ha uppfyllt sin upplysningsplikt.
I lagstiftningsarbetet jämfördes med hur frågan lösts i andra europeiska
länder. I den schweiziska lagen var upplysningsplikten begränsad till en
svarsplikt.50 I den tyska lagen ansågs försäkringstagaren ha fullgjort sin
upplysningsplikt om han svarat sanningsenligt på alla försäkringsgivarens
frågor, såvida han inte gjort sig skyldig till svikligt förfarande. I dessa båda
länder ansågs att man kan utgå ifrån att försäkringsgivarna tog upp alla
relevanta omständigheter i sina frågeformulär.51 Om försäkringstagaren
besvarade dessa frågor sanningsenligt skulle försäkringsgivaren ha alla de
uppgifter som han behövde för att beräkna risken. Den svenska lagstiftaren
ansåg dock att det skulle innebära en onödig formalism inom vissa
försäkringsgrenar att införa en svarsplikt. Inom dessa grenar, t.ex.
sjöförsäkring och brandförsäkring, användes inte frågeformulär eftersom
försäkringstagarna i allmänhet var affärsmän som slöt försäkringsavtal och
dessa i regel visste vilka omständigheter som var relevanta för
försäkringsgivaren.52 Om en svarsplikt infördes skulle det innebära att man
inom dessa försäkringsgrenar tvingades att börja använda sig av
frågeformulär. Enligt FAL gäller alltså att försäkringstagarna har en
självständig upplysningsplikt och det kan inte förutsättas att de
omständigheter som tas upp i ett eventuellt frågeformulär är de enda som är
av betydelse för försäkringsgivaren.

4.2 Svek och tro och heder

I 4§ FAL anges att om försäkringstagaren vid avtalets slutande svikligen
uppgivit eller förtigit någon omständighet som kan antagas vara av betydelse
för försäkringsgivaren är avtalet ogiltigt. Detsamma gäller om
försäkringstagaren, utan att svikligt förledande kan anses föreligga, har
uppgivit eller förtigit något förhållande under sådana omständigheter att det
skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet.
                                                
49 Hult II s. 40f.
50 SOU 1925:21 s. 69.
51 Hult II s. 41.
52 SOU 1925:21 s. 69.
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I 4§ sista stycket hänvisas till reglerna om svek (30§) och tro och heder
(33§) i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område (AvtL). Reglerna om ogiltighet i AvtL skulle vara tillämpliga på
försäkringsavtal även utan en uttrycklig hänvisning, men lagstiftaren valde
ändå att ta med hänvisningen i FAL, eftersom det annars kunde se ut som
om 6 och 7§§ FAL uttömmande reglerade verkan av att försäkringstagaren
inte fullgjort sin upplysningsplikt.53

Rättsföljden vid svek och tro och heder enligt AvtL är som sagt ogiltighet.
Det är dock inte helt klart vad det innebär att försäkringsavtalet är ogiltigt.
Vid andra avtal än försäkringsavtal är parterna vid ogiltighet skyldiga att
återbära den prestation de uppburit. Vid försäkringsavtal gäller dock att
försäkringsgivaren har rätt att behålla den del av premien som avser den tid
som förflutit innan ogiltigheten.54 I den försäkringsrättsliga litteraturen har
olika skäl givits till att det förhåller sig så. Den norske författaren Grundt
anser att försäkringsgivaren har rätt att behålla del av premien eftersom
försäkringstagaren är skyldig att ersätta dennes skada.55 Hellner menar att
om försäkringsgivaren skulle vara skyldig att återbetala premien vid
ogiltighet, utan att något försäkringsfall inträffat, skulle han komma i sämre
ställning än om han sa upp avtalet i förtid. Det finns enligt Hellner större
anledning att gynna försäkringsgivaren i detta fall, eftersom det är
försäkringstagaren som gjort sig skyldig till det handlande som föranlett
ogiltigheten.56 Det är dock klart att försäkringsgivaren har rätt att behålla
den uppburna premien, oavsett vad anledningen därtill skall anses vara.

En intressant fråga är om ett försäkringsavtal kan vara delvis ogiltigt, om
sveket endast berör en del av försäkringen. Det torde vara ganska ovanligt
att så är fallet och det kan endast komma i fråga om den del som berörs är
liten och helt fristående från huvuddelen av försäkringen.57

4.2.1 Svek

Svek regleras i 30§ AvtL och är motsvarigheten till straffrättens
bedrägeribrott som regleras i BrB 9:1.58  En skillnad mellan dessa båda
stadganden är dock att bedrägeriparagrafen innehåller ett vinningsrekvisit
som inte finns med i svekparagrafen. Det krävs alltså inte att det svikliga
förfarandet resulterar i vinning för den ena parten eller ens att syftet med det
svikliga förledandet var att bereda sig vinning. Svek tillhör de s.k. svaga
ogiltighetsgrunderna. Detta innebär att om det är en tredje part som gör sig
skyldig till det svikliga förfarandet gentemot en av parterna, kan
                                                
53 Ibid. s. 72.
54 Hellner s. 147.
55 Grundt, laerebok i norsk forsikringsrett. Forelesninger over forsikringsrettens alminnelige
del, 1939, s. 198ff.
56 Hellner s. 147
57 Ibid. s. 153.
58 Adlercreutz s. 244.
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rättshandlingen fortfarande vara giltig om den andra parten är i god tro,
d.v.s. inte känner till eller borde känna till det svikliga förfarandet.59

I 30§ 1st AvtL anges att om en part genom svikligt förledande framkallat en
rättshandling eller insett eller bort inse att motparten blivit svikligen förledd
därtill av annan skall rättshandlingen inte vara gällande mot den förledde. I
paragrafens andra stycke ges en presumtionsregel. Den säger att om en part
svikligen uppgivit eller förtegat omständigheter som kan antagas vara av
betydelse för rättshandlingen skall han därigenom anses ha framkallat
densamma, såvida det inte visas att det svikliga förledandet inte inverkat på
rättshandlingen. Det presumeras alltså att det svikliga förfarandet har
framkallat rättshandlingen. Eftersom det ofta är svårt att bevisa att det är det
svikliga förfarandet som framkallat rättshandlingen har denna hjälpregel,
som innebär en bevislättnad för försäkringsgivaren, ansetts behövas. Denna
omkastning av bevisbördan skall dock i normala fall endast ske om det är
medkontrahenten, d.v.s. försäkringstagaren, som gjort sig skyldig till det
svikliga förfarandet och skall inte gälla när de svikliga uppgifterna lämnats
av en tredje man.60 Adlercreutz anser dock att man i vissa situationer borde
identifiera medkontrahenten med den som gjort sig skyldig till det svikliga
förfarandet.61

Av andra stycket i 30§ framgår att det svikliga förfarandet kan bestå av både
lämnande av positivt oriktiga uppgifter och i förtigande av uppgifter. Det
vanligaste är dock att det svikliga förfarandet utgörs av lämnande av
uppgifter.62 För att det skall vara frågan om svek förutsätts vanligen att
försäkringstagaren visste att en lämnad uppgift var oriktig eller kände till en
uppgift som borde ha lämnats till försäkringsgivaren. Det finns dock fall när
underlåtenhet att ta reda på viss uppgift kan utgöra svek. Ett klassiskt
exempel är att en redare underlåter att öppna ett brev som han misstänker
innehåller meddelande om att ett av hans fartyg förlist innan han tecknar
försäkring på fartyget.63 Hult anför exemplet att en godsägare som inte
befinner sig på godset, men som har hört rykten om att mul- och klövsjuka
utbrutit i närheten av godset tecknar försäkring av godsets djurbesättning,
utan att ta reda på om det ligger någon sanning i dessa rykten, i hopp om att
försäkringsgivaren inte hört talas om ryktena.64

Det är försäkringsgivaren som har bevisbördan för att en uppgift är oriktig
och för att försäkringstagaren handlat med svikliga avsikter. Det åligger
även försäkringsgivaren att göra antagligt att de oriktiga eller förtigna
uppgifterna skulle vara av betydelse för honom.65 För att svekparagrafen
skall vara tillämplig krävs förutom att uppgifterna skall vara oriktiga också

                                                
59 Adlercreutz s. 223 och s. 247.
60 Ibid s. 244.
61 Ibid.
62 Hellner s. 152.
63 Ibid.
64 Hult II s. 53.
65 Hellner s. 153.
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att det finns ett uppsåt att förleda. Uppsåt kan inte anses vara för handen om
försäkringstagaren inte räknat med att oriktigheten skulle vara av betydelse
för försäkringsgivaren. Det är sålunda inte fråga om svek om
försäkringstagaren underlåtit att uppge att han lidit av någon sjukdom,
eftersom han förlitat sig på sin läkares uttalande att en sjukdom som han haft
var utan betydelse för hans hälsotillstånd.66 Om försäkringstagaren befann
sig i en konfliktsituation vid lämnande av uppgifter kan svek också vara
uteslutet. Ett exempel på en sådan situation ges i förarbetena till FAL. Om
en ogift kvinna, som fött ett barn, vid ansökan om livförsäkring nekande
besvarat frågan om hon fött barn gör hon sig inte nödvändigtvis skyldig till
svikligt förledande.67 Exemplet ter sig en aning föråldrat, men principen
torde gälla fortfarande.

Svekparagrafen är avsedd att tillämpas restriktivt68 och detta blir tydligt när
man studerar rättspraxis på området. Det finns bara ett par fall i
domstolspraxis där svikligt förfarande vid fullgörande av upplysningsplikten
behandlas och detta torde bero på att det är mycket svårt för
försäkringsgivarna att bevisa att svek föreligger. Försäkringsgivaren måste
ju bevisa att försäkringstagaren visste att uppgiften var oriktig, att denne
handlade med uppsåt att svikligen förleda försäkringsgivaren och att den
uppgivna eller förtigna uppgiften var av betydelse för försäkringsgivaren.
Det är väsentligt mycket enklare att bevisa att försäkringstagaren gjort sig
skyldig till brott mot upplysningsplikten genom att lämna oriktig upplysning
enligt 6§ FAL eller genom vårdslöst förtigande enligt 7§.

Det finns dock ett fall från högsta domstolen där en försäkringsgivare med
framgång hävdat att försäkringstagaren gjort sig skyldig till svek. I NJA
1936 s. 136 hade försäkringstagaren tecknat brandförsäkring för fem av
henne ägda travhästar.  Hästarna förvarades i en stallbyggnad som ägdes av
en tredje person och var oförsäkrad. En brand inträffade i stallbyggnaden
och de fem travhästarna avled av rökförgiftning. Andra hästar som
förvarades i stallet undkom utan skador. Försäkringstagaren hade varit i
stallet kvällen innan branden och efter detta hade ingen varit där.
Försäkringstagaren yrkade ersättning av försäkringsbolaget för de fem
hästarna och ingav på bolagets begäran ett intyg av en sakkunnig där
hästarnas värde sattes till 40.000 kronor. Det visade sig sedermera att
hästarnas verkliga värde inte översteg 5.000 kronor. Försäkringsgivaren
hävdade att försäkringstagaren svikligen lämnat oriktiga uppgifter och ville
inte betala någon försäkringsersättning. HD:s majoritet konstaterade att
försäkringstagaren uppenbarligen åberopat intyget i avsikt att vilseleda
försäkringsgivaren i fråga om hästarnas värde och beslutade att enligt 4§
FAL jämförd med 30§ AvtL vägra försäkringstagaren ersättning. Två
justitieråd valde att i stället tillämpa 4§ FAL jämförd med 33§ AvtL. Enligt

                                                
66 SOU 1925:21 s. 74.
67 Ibid. Att anmärka är dock att den oriktiga uppgiften med stor säkerhet är att bedöma
enligt 6§ FAL, varom mer nedan.
68 Ramberg, Allmän avtalsrätt, 4:e uppl. 1996, s. 189.
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dem var det inte frågan om svek, men det skulle däremot strida mot tro och
heder att åberopa försäkringsavtalet.

Ett annat fall då det ansetts att försäkringstagaren gjort sig skyldig till svek
kommer från Livförsäkringens villkorsnämnd. I LivVN 4/1948 hade
försäkringstagaren tidigare tagits in på sjukhus för vård av en hjärtsjukdom.
I samband med ansökan om försäkring vände sig försäkringstagaren till en
läkare som inte tidigare behandlat honom för hjärtproblemen och därmed
inte kände till dessa. I försäkringsbolagets frågeformulär ställdes frågan om
försäkringstagaren tidigare lidit av hjärtfel eller andra hjärtsjukdomar.
Försäkringstagaren besvarade frågan nekande och det ansågs att han gjort
sig skyldig till svikligt förledande. Försäkringsavtalet ansågs därmed vara
ogiltigt.

I RH 1994:123 ansåg domstolen inte att försäkringstagaren hade gjort sig
skyldig till svek. Försäkringstagaren hade kontaktat en försäkringsmäklare
som  arbetade med förmedling av försäkringar mellan försäkringstagare och
försäkringsgivare, bl.a. försäkringsbolaget UAP, för att teckna
lantbruksförsäkring hos UAP. Försäkringstagarens tidigare försäkring hade
sagts upp p.g.a. ett stort antal försäkringsfall. Försäkringsmäklaren upplyste
UAP om detta och bolaget var inte villigt att teckna försäkring, eftersom så
kort tid förflutit sedan det senaste försäkringsfallet. Ett par år senare
kontaktade försäkringstagaren på nytt försäkringsmäklaren angående
möjligheterna att nu teckna försäkring hos UAP och denna gång ingicks
avtal om försäkring. En brand inträffade på försäkringstagarens gård med
stora skador som följd. UAP vägrade att utge försäkringsersättning och som
grund för detta angavs att försäkringstagaren och försäkringsmäklaren, som
handlade på försäkringstagarens uppdrag, gjort sig skyldiga till svek vid
andra ansökningstillfället då man inte upplyst bolaget om den tidigare
uppsagda försäkringen och den höga skadefrekvensen. HovR konstaterar att
eftersom försäkringstagaren lämnat erforderliga uppgifter till
försäkringsmäklaren kan det inte anses att han gjort sig skyldig till svek.
Mäklarens agerande kunde enligt HovR tillräknas försäkringstagaren endast
om han var att anse som befullmäktigat ombud för försäkringstagaren.

4.2.2 Tro och heder

I 33§ AvtL anges att en rättshandling som annars vore att anse som giltig
inte kan göras gällande om omständigheterna vid dess tillkomst var sådana
att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa
rättshandlingen, och att den gentemot vilken rättshandlingen företogs måste
antagas ha ägt sådan vetskap. Paragrafen har p.g.a. sin generella lydelse
ansetts tillhöra generalklausulerna i den svenska rättsordningen.69

För att paragrafen skall vara tillämplig krävs dels att det med vetskap om
omständigheterna vid en rättshandlings tillkomst skulle strida mot tro och
                                                
69 Adlercreutz s. 259
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heder att åberopa den ifrågavarande rättshandlingen, dels att den gentemot
vilken rättshandlingen företogs, d.v.s. försäkringstagaren när det är fråga om
försäkring, haft eller måste antas ha haft vetskap om dessa omständigheter.
Om försäkringstagaren inte hade vetskap om omständigheterna kan
förfarandet inte strida mot tro och heder. Det krävs dock inte, till skillnad
från vid svek, att ett otillbörligt förfarande har framkallat rättshandlingen.
Det otillbörliga ligger i att försäkringstagaren åberopar rättshandlingen trots
att han hade vetskap om de omständigheter som föranlett rättshandlingens
tillkomst, t.ex. oriktiga uppgifter vid ingående av försäkringsavtal. Att
förfarandet strider mot tro och heder är ett objektivt rekvisit och det krävs
således inte att försäkringstagaren uppfattat sitt handlande som ohederligt.70

Det är domstolarnas uppgift att i det enskilda fallet avgöra om det skulle
strida mot tro och heder att åberopa en rättshandling. Detta avgörande skall
bygga på en rättslig bedömning med hänsyn till att avtal inte utan starka skäl
skall ogiltigförklaras, inte på gängse moraluppfattning.71 Om den allmänna
samhällsmoralen fungerade som måttstock skulle det enligt Karlgren kunna
leda till att avtal i alltför stor utsträckning ogiltigförklarades.72

Såvitt jag vet har 33§ AvtL inte tillämpats i något försäkringsfall och praxis
rörande tro och heder inom den allmänna avtalsrätten är också relativt
knapphändig. Ett par exempel skall ges för att visa hur tro och heder
paragrafren tillämpats i praxis. I NJA 1943 s. 728 ansågs det strida mot tro
och heder att åberopa ett avtal som ingåtts av en person som led av ett
förståndshandikapp. I NJA 1986 s. 748 hade två bilar krockat och efter
olyckan tog den ena bilens förare ensidigt på sig ansvaret för kollisionen
genom en skriftlig förklaring. I efterhand vägrade han dock att betala under
invändning att han efter olyckan var nervös och uppskakad. HD ansåg inte
att föraren genom krocken blivit så uppskakad att han inte klart kunde
bedöma situationen. HD utdömde beloppet till den andra bilens förare och
avvisade tillämpning av 33§ AvtL.  En anledning till att 33§ sällan tillämpas
i praxis kan vara att det är lättare att uppfylla kraven för tillämpning av
AvtL:s andra generalklausul, 36§.73

4.3 Försäkringstagarens goda tro

Innan FAL trädde i kraft gällde enligt 241 och 242§§ i 1891 års sjölag att en
oriktig uppgift ledde till försäkringsavtalets ogiltighet, även om
försäkringstagaren på goda grunder trott att de av honom lämnade
uppgifterna var riktiga.  Det ansågs att försäkringsgivaren inte borde bli
lidande av att försäkringstagaren, om än i god tro, gjort ett bestämt
uttalande. Försäkringstagaren borde vara mycket försiktig med att avge
uppgifter, om han inte säkert visste att dessa var riktiga.74 I många

                                                
70 Ibid. s. 260.
71 Karlgren SvJT 1933 s. 229ff.
72 Ibid s. 232ff.
73 Adlercreutz s. 264.
74 SOU 1925:21 s. 71.
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försäkringsvillkor var dock reglerna mildare gentemot försäkringstagarna,
eftersom sjölagens regler ansågs vara alltför stränga.75 Detta ledde till att det
i FAL infördes ett skydd för försäkringstagare som i god tro lämnar oriktiga
uppgifter. Det engelska rättssystemet är ett av få som fortfarande inte
bereder skydd för godtroende försäkringstagare. En engelsk
försäkringstagare gör sig skyldig till brott mot upplysningsplikten om han
oriktigt uppger eller förtiger en omständighet av betydelse för
försäkringsgivaren, även om han inte insett att den lämnade uppgiften var
oriktig.76 Det har funnits flera förslag om att förändra reglerna om
upplysningsplikten i England, men dessa förslag har stött på så starkt
motstånd från försäkringsbranschen att reformerna uteblivit. I stället har
försäkringsbranschen infört ett skydd för godtroende försäkringstagare i de
s.k. ”statements of insurance practice”, som är en uppsättning regler som
skall följas av alla försäkringsgivare som är medlemmar i det engelska
försäkringsförbundet eller i Lloyd´s. Även andra försäkringsgivare förväntas
dock följa reglerna.77

Genom FAL infördes ett skydd för försäkringstagare som i god tro avger
oriktiga uppgifter. I 5§ FAL anges att en oriktig uppgift är utan inverkan på
försäkringsgivarens ansvarighet om det kan antas att försäkringstagaren vid
avtalets slutande varken insåg eller borde insett att den av honom lämnade
uppgiften var oriktig. Det är försäkringsgivaren som har att visa att en
uppgift är oriktig, men försäkringstagaren har enligt förarbetena till FAL
bevisbördan för sin goda tro.78 Han skall visa att han varken insett eller bort
inse att de av honom lämnade uppgifterna var oriktiga. Det räcker alltså inte
för försäkringstagaren att visa att han faktiskt inte kände till uppgifternas
oriktighet, det krävs även att han visar att han inte förfarit vårdslöst genom
att förlita sig på att uppgifterna var riktiga. Försäkringstagaren skall här visa
att han inte genom en så omsorgsfull och grundlig undersökning som man
under de föreliggande omständigheterna kan kräva av en person i hans
ställning kunde ha fått kännedom om att uppgifterna var oriktiga. Har det
funnits anledning till en dylik undersökning innan uppgiften lämnades till
försäkringsgivaren, kan försäkringstagaren anses vårdslös om han underlåtit
att genomföra den.79  Det ställs högre krav på denna undersöknings
noggrannhet och fullständighet när en affärsman sluter försäkringsavtal i
näringsverksamhet än när en konsument tecknar försäkring för enskilt
ändamål.80

I praxis är det tydligt att domstolarna i detta hänseende tagit hänsyn till vem
som är försäkringstagare. I NJA 1937 s. 648 var försäkringstagaren en
kvinna som hade slutit ett avtal om livförsäkring med ett försäkringsbolag.
Ett år innan avtalet slöts hade försäkringstagaren uppsökt en läkare p.g.a. att

                                                
75 Ibid s. 74.
76 Birds s. 103.
77 Ibid. s. 120f.
78 Ibid s. 72.
79 Hult II s. 52.
80 SOU 1925:21 s. 72f.
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hon de senaste åren lätt blivit andfådd och att hon drabbats av ett anfall åt
hjärtat, som börjat slå fort och sedan stannat av. Läkaren konstaterade att
hon led dels av akut bronkit, dels organiskt hjärtfel. I ansökningsformuläret
angav försäkringstagaren att hon var fullt frisk och att anledningen till att
hon sökt läkare var att hon varit förkyld.  Försäkringstagaren avled senare
och dödsorsaken angavs i dödsattesten vara organiskt hjärtfel. Läkaren
angav att han med största grad av visshet kunde säga att han upplyst
försäkringstagaren om att hon led av hjärtåkomman. Bolaget hävdade att
någon försäkringsersättning inte borde utgå till försäkringstagarens
efterlevande, eftersom hon gjort sig skyldig till brott mot
upplysningsplikten. Delägarna i försäkringstagarens dödsbo åberopade ett
utlåtande av en läkare som hävdade att det hjärtfel som försäkringstagaren
dog av inte kunde ha upptäckts redan då försäkringsavtalet slöts.
Dödsorsaken angavs vara en kortvarig infektionssjukdom och inte ett
organiskt hjärtfel. Bolagets läkare hävdade dock att de symptom
försäkringstagaren haft det senaste året stämde väl överens med symptomen
för organiskt hjärtfel. HD:s majoritet konstaterade att det inte av
bevisningen i målet framgick att försäkringstagarens uppgift att hon sökt
läkare p.g.a. förkylning var oriktig. Det kunde inte heller anses styrkt att
läkaren upplyst försäkringstagaren om hans diagnos av hjärtbesvären.
Försäkringstagaren ansågs vara i god tro beträffande de lämnade
uppgifternas riktighet och försäkringsersättning utgick till dödsbodelägarna.
HD behandlar försäkringstagaren påtagligt milt i rättsfallet och det framstår
närmast som om domstolen lägger bevisbördan på bolaget.81 Utgången i
fallet har kritiserats eftersom det inte ansetts att det är förenligt med
ordalydelsen i 5§ FAL82 att lägga bevisbördan på försäkringsgivaren.83

 I NJA 1940 s. 280 II  (fallet med träbearbetningsmaskinerna som behandlas
ovan) ställdes beviskravet på försäkringstagaren, som var näringsidkare,
högre än i det ovan behandlade fallet där försäkringstagaren var
privatperson. Försäkringstagaren i det förevarande fallet ansåg inte att det
var nödvändigt att ta upp alla maskiner i ansökningsformuläret och
försäkringsgivarens ombud bekräftade att så var fallet. HD, som fastställde
HovR:ns dom, ansåg att försäkringstagaren borde ha insett att den av honom
lämnade uppgiften om antalet maskiner i verkstaden var oriktig. Utgången i
detta rättsfall tyder på att försäkringsombuds agerande inte har någon
betydelse för försäkringstagarens goda tro. Det kunde annars tänkas att en
oriktig uppgift skulle vara ursäktlig om ombudet intalat försäkringstagaren
att han lämnat fullgoda uppgifter till försäkringsgivaren. I NJA 1907 s. 35,
som behandlas ovan, ansågs det att försäkringstagaren var i god tro
angående oriktigheten i av honom lämnade uppgifter. Försäkringsgivarens
ombud förklarade att försäkringstagaren inte behövde nämna att han tidigare
sökt försäkring i ett annat bolag. Försäkringstagaren litade på ombudens

                                                
81 Schmidt, Faran och försäkringsfallet, 1943, s. 47 not 26 och Karlgren, SvJT 1933 s. 234.
82 ”Kan det antagas att försäkringstagaren… varken insett eller bort inse”.
83 Karlgren SvJT 1933 s. 233f.
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uttalanden och nämnde inte den tidigare sökta försäkringen i
ansökningsformuläret.

I den försäkringsrättsliga litteraturen har ansetts att försäkringstagaren
handlar på egen risk när han tar hjälp av försäkringsgivarens ombud för att
fylla i ansökningsformuläret och att det åligger försäkringstagaren att pröva
riktigheten i de uppgifter han lämnar till försäkringsgivaren.84 Det anses
alltså inte att försäkringsombuds agerande är av betydelse för
försäkringstagarens goda tro.

Om försäkringstagaren i god tro lämnat en oriktig uppgift är enligt 5§ 1st
oriktigheten utan inverkan på försäkringsgivarens ansvar. Enligt 2st i samma
paragraf kan dock försäkringsgivaren, om avtalet avser skadeförsäkring,
säga upp avtalet att upphöra fjorton dagar efter uppsägningen. Som skäl för
denna uppsägningsrätt har angivits att det kan vara oskäligt att binda
försäkringsgivaren vid ett avtal som bygger på oriktiga uppgifter. De
oriktiga uppgifterna kan ha föranlett att premien är för lågt beräknad.
Försäkringstagaren har dessutom ofta efter uppsägningen möjlighet att utan
alltför stor ekonomisk förlust teckna ny försäkring med samma eller annan
försäkringsgivare.85 Om lagrummet tolkas e contrario framgår att
motsvarande uppsägningsrätt saknas vid personförsäkring. Anledningen till
detta är att hälsotillståndet hos den person vars liv eller hälsa försäkringen
avser kan ha förändrats så mycket att det inte alls är möjligt att teckna ny
försäkring eller endast mot en avsevärt högre premie.86 Om
försäkringstagaren i god tro lämnat oriktiga uppgifter är han alltså vid
personförsäkring garanterad fortsatt försäkringsskydd.

4.4 Oriktig upplysning i ond tro

I 6§ FAL regleras följderna av att försäkringstagaren i annat fall än enligt 4§
(svek eller tro och heder) eller 5§ (oriktiga uppgifter i god tro) lämnar
oriktiga uppgifter vid fullgörandet av upplysningsplikten. Paragrafen tar
sikte på de fall när försäkringstagaren i ond tro, men utan att veta att
uppgifterna är oriktiga, lämnar oriktiga uppgifter till försäkringsgivaren.
Försäkringstagaren gör sig alltså skyldig till oaktsamhet när han fullgör sin
upplysningsplikt.87 Om det kan antagas att försäkringsgivaren med
kännedom om det rätta förhållandet inte skulle ha meddelat försäkring alls
är denne fri från ansvarighet (6§ 1st). Om det i stället kan antagas att
försäkringsgivaren skulle ha meddelat försäkring, men till annan premie
eller på andra villkor än vad som föreskrivs i avtalet, skall hans ansvar
jämkas till vad det hade blivit om han vid avtalets ingående haft tillgång till
fullständiga och riktiga uppgifter. Detsamma skall gälla om
försäkringstagaren inte tagit återförsäkring såsom annars skulle ha skett (6§
                                                
84 Hult II s. 57 och Hellner s. 272.
85 SOU 1925:21 s. 73.
86 Ibid.
87 Bengtsson s. 58.
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2st). Om försäkringsavtalet angår sjöförsäkring eller annan
transportförsäkring gäller enligt 6§ 3st i stället att försäkringsgivaren vid
inträffat försäkringsfall är ansvarig endast om det visas att den oriktiga
uppgiften var utan betydelse för försäkringsfallets inträffande eller för
skadans omfattning. Regeln i de båda första styckena i 6§ brukar benämnas
prorataregeln och regeln i 3st kausalitetsregeln.88

Om en uppgift är oriktig och försäkringstagaren från början insett detta, gör
han sig normalt skyldig till svikligt förledande och försäkringsgivaren är
enligt 4§ inte bunden av avtalet. Det kan dock förekomma fall då en oriktig
uppgift lämnas mot bättre vetande, men utan avsikt att förleda
försäkringsgivaren att ingå försäkringsavtalet.89 Det kan t.ex. röra sig om
fall som de som nämndes i avsnittet om svek, där en ogift kvinna inte
berättar att hon fött barn eller där försäkringstagaren litar på läkaren som
anger att en sjukdom är utan betydelse för försäkringsgivaren. Ett annat fall
då svek inte nödvändigtvis föreligger är om en försäkringstagare vid
ansökan om livförsäkring inte upplyser om en sjukdom han lidit av,
eftersom han är generad att uppge sjukdomen och hans läkare försäkrat
honom att den numera är utan betydelse för hans hälsotillstånd.90 I fall som
dessa gör sig försäkringstagarna normalt inte skyldig till svek. I stället är
fallen att bedöma enligt 6§. Paragrafen kan också vara tillämplig om
försäkringsgivaren misstänker att försäkringstagaren gjort sig skyldig till
svek eller att det skulle strida mot tro och heder att åberopa
försäkringsavtalet, men inte lyckas bevisa att så är fallet.91

6§ blir även tillämplig i de fall då försäkringstagaren visserligen inte insett
men i vart fall borde ha insett att en av honom lämnad uppgift var oriktig. I
sådana fall anses försäkringstagaren inte vara i god tro och han skyddas
således inte av bestämmelsen i 5§. I förarbetena till FAL ges ett par exempel
på när försäkringstagaren bort inse att en uppgift är oriktig. Om
försäkringstagaren lämnar en uppgift som han utan närmare undersökning
antar är riktig, kan han anses vara i ond tro om han vid iakttagande av skälig
omsorg kunnat ta reda på att uppgiften var oriktig. Detsamma gäller när
försäkringstagaren känner till det rätta förhållandet, men av glömska eller
vårdslöshet (t.ex. genom ett skrivfel) lämnar en oriktig uppgift. 92 6§ blir
även tillämplig när försäkringstagaren hävdar att han har handlat i god tro,
men inte lyckas bevisa detta.93

Om försäkringstagaren vid upplysningspliktens fullgörande är i god tro men
senare får kännedom att en av honom lämnad uppgift är oriktig bör han vid
skadeförsäkring korrigera den felaktiga uppgiften. Försäkringsgivaren kan
annars säga upp försäkringsavtalet i enlighet med 5§ 2st FAL. Gör han inte

                                                
88 De båda reglerna behandlas utförligt nedan.
89 SOU 1925:21 s. 75.
90 Hult II s. 60.
91 NJA II 1927 s. 361
92 SOU 1925:21 s. 74.
93 Schmidt s. 48.
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detta kan reglerna i 6§ FAL och troligen även reglerna om fareökning bli
tillämpliga. Vid personförsäkring torde försäkringstagaren inte ha någon
skyldighet att göra motsvarande korrigering eftersom försäkringsgivaren
varken vid oriktig upplysning i god tro eller vid fareökning har rätt att säga
upp avtalet.94

Rättsfallen som behandlar försäkringstagares onda eller goda tro är många,
särskilt i nämndpraxis. Jag har inte lyckats hitta något avgörande från
Högsta domstolen där HD ansett att försäkringstagaren varit i ond tro
beträffande riktigheten i av honom lämnade uppgifter95, men i nämndpraxis
finns ett antal fall där så ansetts vara fallet. Här skall, för att ge exempel på
när försäkringstagare ansetts vara i ond tro, nämnas ett par avgöranden. I
ARN 1996-1992 angav försäkringstagaren i ansökan om livförsäkring att
han var fullt arbetsför samt att han varken behandlades eller kontrollerades
regelbundet för sjukdom, skada eller handikapp eller under de senaste tre
åren varit sjukskriven i mer än en månad i följd. Försäkringstagaren avled
senare av akut cirkulationssvikt till följd av hjärtinfarkt och det visade sig att
han vid tecknandet av försäkringen led av diabetes och depression.
Försäkringstagarens föräldrar yrkade att försäkringsgivaren skulle utge
ersättning, men bolaget bestred yrkandet och anförde att det inte var
ansvarigt eftersom försäkringstagaren lämnat oriktiga uppgifter och bolaget,
om det känt till de rätta förhållandena, inte hade meddelat försäkring. Av
journalhandlingar som inhämtats från olika sjukvårdsinrättningar framgick
att försäkringstagaren sedan flera år fått medicin p.g.a. depressionen.
Eftersom han behandlades regelbundet för sjukdom då han ansökte om
försäkringen, ansåg nämnden att försäkringstagaren måste ha insett att den
av honom lämnade uppgiften var oriktig. Han var således i ond tro. Eftersom
det kunde antas att bolaget med kännedom om rätta förhållandet skulle ha
vägrat att meddela försäkringen ansåg nämnden att bolaget enligt 6§ 1st
FAL var fritt från ansvarighet.

I ARN 1998-0379 uppgav försäkringstagaren vid ansökan om livförsäkring
att hon var fullt arbetsför och att hon inte behandlades eller kontrollerades
för sjukdom eller skada. Hon uppgav även att hon inte anlitat läkare eller
annan sjukvårdspersonal under de tre senaste åren. Försäkringstagaren
insjuknade sedermera i en svår lungsjukdom och begärde utbetalning från
försäkringen. Vid en utredning som försäkringsgivaren utförde visade det
sig att försäkringstagaren ett år innan försäkringen tecknades hade skadats i
en trafikolycka med en näsfraktur och en whiplashskada som följd.
Försäkringsgivaren hävdade att försäkringen inte skulle ha meddelats om
man känt till det rätta förhållandet. Nämnden konstaterade att
försäkringstagaren lämnat en oriktig uppgift och att hon vid försäkringens
tecknande insett detta. Eftersom det saknades anledning att anta annat än att

                                                
94 Hellner s. 156f. Reglerna om fareökning tas inte upp i uppsatsen, men behandlas i Hellner
s. 165-173, 503ff och 533ff.
95 Det finns däremot rättsfall från HD där försäkringstagaren ansetts vara i god tro. Se ovan.
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bolaget med kännedom om det rätta förhållandet inte skulle ha meddelat
försäkring var bolaget fritt från ansvarighet.

I  LivVN 6/199596 uppgav försäkringstagaren vid ansökan om
sjukförsäkring att hon varit sjukskriven p.g.a. eksem och hudbesvär under
tre veckor. Det visade sig senare att hon faktiskt varit sjukskriven under
sammanlagt 80 dagar ett år innan hon ansökte om försäkringen.
Försäkringsgivaren hävdade att man inte skulle ha beviljat försäkringen med
kännedom om de rätta förhållandena. Nämnden konstaterade att
försäkringstagaren lämnat oriktiga uppgifter och att anledning saknades att
anta att försäkringstagaren varken insett eller bort inse att de lämnade
uppgifterna var oriktiga. Bolaget ansågs vara fritt från ansvarighet enligt 6§
FAL.

4.4.1 Prorataregeln

Prorataregeln finns reglerad i 6§ 1 och 2st FAL. Enligt 1st är
försäkringsgivaren fri från ansvarighet om denne med kännedom om det
rätta förhållandet inte skulle ha meddelat försäkring över huvud taget.
Denna del av prorataregeln är tillämplig på all försäkring, även på
sjöförsäkring eller annan transportförsäkring97, som annars enligt 6§ 3st är
att bedöma enligt kausalitetsregeln. Om försäkringsgivaren med kännedom
om det rätta förhållandet skulle ha begärt en högre premie, skall enligt 2st 1p
dennes ansvarighet begränsas till vad som motsvarar den premie som skulle
ha utgått. Antag t.ex. att försäkringstagarens liv är försäkrat för 1500 000
kronor till en premie av 2000 kronor per år. Försäkringstagaren har gjort sig
skyldig till brott mot upplysningsplikten och om försäkringsgivaren känt till
det riktiga förhållandet skulle försäkringen ha betingat en premie av 3000
kronor årligen. Om försäkringstagaren dör är hans efterlevande eller
försäkringens förmånstagare endast berättigade till 1000 000 kronor.
Eftersom försäkringstagaren endast betalar 2/3 av den riktiga premien
betalas endast 2/3 av den ursprungliga försäkringsersättningen ut. I ett
konstruerat exempel som detta är det relativt enkelt att räkna ut vad
tillämpning av prorataregeln leder till. Det kan dock vara betydligt mer
komplicerat vid livförsäkring, där premien kan vara uppdelad i riskpremie,
sparpremie och omkostnadspremie. I dessa fall finns det ett par olika
varianter av prorataregeln att välja mellan. Vid tillämpning av den klassiska
prorataregeln sätts försäkringsersättningen ned efter förhållandet mellan den
avtalade totalpremien och den totalpremie som skulle ha utgått om
försäkringsgivaren känt till det rätta förhållandet. Enligt den s.k.
Phragménska regeln nedsätts risksumman, som är förhållandet mellan
försäkringssumman och försäkringens återköpsvärde98, efter förhållandet

                                                
96 Avgörandet finns refererat i RFS 1995:07 (Serie B3).
97 Hellner s. 200.
98 Vid temporära försäkringar har försäkringsgivaren normalt inga skyldigheter mot
försäkringstagaren då försäkringen upphör, men om premien är avsedd att täcka även
framtida risk bildas en  premiereserv som kan ses som ett slags tillgodohavande som
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mellan den avtalade riskpremien och den riskpremie som skulle ha utgått vid
riktig upplysning. Försäkringens återköpsvärde betalas dock i sin helhet ut
till försäkringstagaren. Enligt den senare regeln blir reduktionen av
försäkringsersättningen kraftig i början av försäkringstiden, för att sedan
minska under försäkringstidens gång när försäkringens återköpsvärde ökar.99

Om försäkringsgivaren med kännedom om det rätta förhållandet skulle ha
uppställt andra villkor än de i avtalet, skall dessa villkor gälla. Så var fallet i
LivVN 22/1995100, där försäkringsgivaren svarade nekande på frågan om
hon under de senaste fem åren vårdats, behandlats eller undersökts på
sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning eller om hon kontrollerades eller
behandlades p.g.a. någon sjukdom, skada eller handikapp. Försäkringen
beviljades på normala villkor. När försäkringstagaren begärde ersättning ur
försäkringen genomförde försäkringsgivaren en undersökning som visade att
försäkringstagaren besökt sjukhus för höftbesvär året innan försäkringen
tecknades. Försäkringsgivaren hävdade att försäkringen inte hade beviljats
på normala villkor om man känt till att försäkringstagaren led av höftbesvär.
I stället hade bolaget erbjudit försäkringstagaren en försäkring med en
klausul avseende höftbesvär eller följder därav, vilket innebär att
försäkringen inte gäller vid höftbesvär. Nämnden gav försäkringsgivaren rätt
att begränsa försäkringen på detta sätt och försäkringstagaren blev utan
försäkringsersättning.

Det kan ju hända att försäkringsgivaren p.g.a. att försäkringstagaren gjort sig
skyldig till brott mot upplysningsplikten inte har tagit återförsäkring i
samma utsträckning som om han känt till det rätta förhållandet. I 6§ 2st 3p
FAL stadgas att om försäkringsgivaren inte tagit återförsäkring som annars
skulle ha skett skall hans ansvarighet anpassas därefter. Denna del av
prorataregeln har kritiserats för att i vissa fall leda till godtyckligt resultat,
eftersom försäkringsbolagens återförsäkringspraxis kan skilja sig åt i stor
utsträckning.101

Vid tillämpning av prorataregeln skall man hela tiden utgå från
försäkringsgivarens handlande om han känt till det rätta förhållandet. Det
handlar här om hur just den här försäkringsgivaren, inte försäkringsgivare i
allmänhet, skulle ha agerat med kännedom om det rätta förhållandet.102 Det
är försäkringsgivaren som har bevisbördan i det här fallet och bevisningen
bör enligt förarbetena bestå av påvisande av för bolagets verksamhet
fastslagna och regelmässigt tillämpade principer. Om det undantagsvis
skulle röra sig om ett nystartat försäkringsbolag, som ännu inte utarbetat
någon fast praxis, blir det däremot aktuellt att ta reda på hur

                                                                                                                           
försäkringstagaren har hos försäkringsgivaren. Detta tillgodohavande brukar kallas
försäkringens återköpsvärde. Se Hellner s. 526.
99 Ibid s. 201.
100 Avgörandet finns refererat i RFS 1995:10 (Serie B:3).
101 Schmidt s. 138.
102 NJA II 1927 s. 365.
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försäkringsgivare i allmänhet hade handlat med kännedom om rätta
förhållandet.103

Prorataregeln har varit föremål för omfattande kritik. Det har ansetts att det
är oskäligt att i avtalet inskjuta de villkor som försäkringsgivaren skulle ha
uppställt om han känt till det rätta förhållandet. Försäkringstagaren kan då
komma i ett sämre läge om än villkoret funnits med från början, eftersom
han inte kunnat anpassa sitt handlande efter villkoret.104 Det har även ansetts
att det inte alltid är motiverat ur preventionssynpunkt att tillgripa så stränga
påföljder som prorataregeln ibland leder till.105 I förarbetena till KFL riktas
kritik mot prorataregeln eftersom det i efterhand kan vara svårt att avgöra
vilket beslut försäkringsgivaren skulle ha fattat, om försäkringstagaren från
början hade lämnat riktiga uppgifter. Regeln ansågs också genom sin
schematiska utformning slå ojämnt. Försäkringstagaren kan bli helt utan
försäkringsersättning, trots att han kan ha betalt betydande premier och
förlitat sig på att han har haft försäkringsskydd.106 I KFL sker nedsättning
enligt 30§ i stället efter vad som är skäligt med hänsyn till det verkliga
förhållandets betydelse för försäkringsfallet och för omfattningen av skadan
samt till försäkringstagarens uppsåt eller oaktsamhet och omständigheterna i
övrigt. Lagstiftaren ansåg att det i vissa fall kan leda till otillfredsställande
resultat att helt bortse från om de oriktiga uppgifterna har haft något
inflytande på händelseförloppet eller skadans storlek.107

4.4.2 Kausalitetsregeln

I 6§ 3st FAL regleras kausalitetsregeln, som innebär att försäkringsgivaren
endast är ansvarig för inträffat försäkringsfall i den mån det visas att det
oriktigt uppgivna förhållandet varit utan betydelse för försäkringsfallets
inträffande eller skadans omfattning. Enligt stadgandet är regeln tillämplig
på avtal om sjöförsäkring eller annan transportförsäkring, men enligt 10§
FAL är inte 6§ tvingande och det finns därför inget som hindrar en
försäkringsgivare att tillämpa kausalitetsregeln i ställer för prorataregeln
även vid andra typer av försäkringar.108 Bevisbördan för att
kausalsammanhang saknas mellan det oriktigt uppgivna förhållandet och
försäkringsfallet åligger försäkringstagaren.109

Som skäl för valet av prorataregeln som huvudregel anges i förarbetena till
FAL att det kan vara mycket svårt för försäkringstagaren att bevisa att den
oriktiga uppgiften var utan betydelse för försäkringsfallet. Följande exempel
ges: en person lämnar vid ansökan om livförsäkring en oriktig uppgift
angående sin ålder eller sitt hälsotillstånd. Efter försäkringstagarens död kan
                                                
103 Ibid.
104 Schmidt s. 154.
105 Ibid s. 156.
106 Prop. 1979/80:9 s. 69.
107 Ibid.
108 Bengtsson s. 60.
109 SOU 1925:21 s. 77.
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det många gånger vara omöjligt att utreda om det oriktigt uppgivna
förhållandet har orsakat dödsfallet.110 Regeln har även kritiserats för att den
är ett trubbigt instrument, eftersom den leder att försäkringstagaren antingen
får full ersättning eller ingen ersättning alls.111 I förarbetena till KFL anser
lagstiftaren att det inte är lämpligt att helt utesluta möjligheten till
nedsättning av försäkringsersättningen när orsakssamband saknas mellan
den oriktiga uppgiften och försäkringsfallet. Det kan, vid en betydande grad
av vårdslöshet och vid uppsåtligt handlande, av preventiva skäl vara
motiverat med nedsättning även när det inte finns något sådant
orsakssamband.112

4.5 Vårdslöst förtigande

I 7§ FAL stadgas att prorataregeln eller kausalitetsregeln i vissa fall kan bli
tillämplig om försäkringstagaren underlåter att uppge en omständighet till
försäkringsgivaren. Paragrafens första stycke kan delas in i tre rekvisit. För
det första skall den förtigna omständigheten vara känd för
försäkringstagaren. Med verklig kännedom jämställs det fallet att
försäkringstagaren avsiktligt hållit sig i okunnighet om den ifrågavarande
omständigheten.113 Det är försäkringsgivaren som har bevisbördan för att
försäkringstagaren faktiskt känt till den förtigna omständigheten.114 För det
andra skall försäkringstagaren ha insett eller bort inse att den förtigna
omständigheten var av betydelse för försäkringsgivaren. Detta följer även av
9§ FAL, varom mer nedan. Försäkringstagaren har bevisbördan för att han
var i god tro beträffande de förtigna uppgifternas väsentlighet. För det tredje
skall förtigandet kunna tillräknas försäkringstagaren som vårdslöshet. Det är
inte klart vad som avses med detta, men i den försäkringsrättsliga
litteraturen har ansetts att ett förtigande skulle kunna vara ursäktligt om
försäkringstagaren har vilseletts av försäkringsgivarens ombud eller om
ombudet har kännedom om den förtigna omständigheten.115

Försäkringstagaren har bevisbördan för att han inte gjort sig skyldig till
vårdslöshet. Om försäkringsgivaren använder sig av ett frågeformulär gör
sig försäkringstagaren i normalfallet inte skyldig till vårdslöshet genom att
förtiga uppgifter som försäkringsgivaren inte frågar om.116

Enligt paragrafens andra stycke är försäkringstagarens underlåtenhet att
lämna uppgifter utan inverkan på försäkringsgivarens ansvarighet i andra
fall än de som faller in under första stycket. Försäkringsgivaren torde här

                                                
110 Ibid s. 75.
111 Schmidt s. 154.
112 Prop. 1979/80:9 s. 70.
113 Schmidt s. 49.
114 Hult II s. 51.
115 Schmidt s. 53f och Hellner s. 158.
116 Bengtsson s. 60.



32

sakna den rätt till uppsägning vid skadeförsäkring som han har då
försäkringstagaren i god tro lämnat oriktiga uppgifter.117

7§ tillämpades i NJA 1949 s. 786, där ägarna till en skrotaffär per telefon
ansökte om sjöförsäkring för två plåtpråmar. Försäkringsgivaren meddelade
försäkring i tron att de båda pråmarna var fullt sjövärdiga. Under
försäkringstidens gång sjönk den ena pråmen och det visade sig att de
försäkrade pråmarna utgjordes av två provisoriskt tätade delar av en
havererad landstigningspråm. Försäkringsgivaren hävdade att man med
kännedom om det rätta förhållandet inte alls skulle ha meddelat försäkring.
HD ansåg att försäkringstagarna borde ha insett att ifrågavarande
omständighet var av betydelse för försäkringsgivaren och att de genom
förtigandet gjort sig skyldiga till vårdslöshet. Försäkringsgivaren ansågs
därmed vara fri från ansvarighet.

4.6 Försäkringsgivarens reklamationsplikt

Om försäkringsgivaren efter avtalets ingående får kännedom om att en
uppgift är oriktig eller att försäkringstagaren förtigit en omständighet av
betydelse krävs det att han utan oskäligt uppehåll meddelar
försäkringstagaren att han vill göra gällande uppsägningsrätten i 5§ 2st eller
att han åberopar  bestämmelserna i 6§ eller 7§ 1st. Underlåter han detta
förlorar han rätten att åberopa dessa bestämmelser och därmed möjligheten
att bli fri från ansvarighet. Av 33§ framgår att om försäkringsgivaren i rätt
tid lämnat in meddelandet för befordran med post eller på annat
ändamålsenligt sätt avsänt detta har han gjort vad som krävs enligt 8§. Blir
meddelandet försenat eller kommer det inte fram skall detta inte påverka
försäkringsgivarens rätt. Eftersom reklamationsplikten är föreskriven i
försäkringstagarens intresse går meddelandet på hans risk.118

4.7 Begränsningar av upplysningsplikten

Enligt 9§ FAL är försäkringstagarens upplysningsplikt begränsad i ett par
avseenden. I paragrafen stadgas nämligen att oriktig uppgift eller förtigande
är utan inverkan på försäkringsgivarens ansvarighet om han ägt eller bort
äga kännedom om rätta förhållandet och om den omständighet som
uppgiften eller förtigandet avsåg var utan betydelse för försäkringsgivaren
eller efter avtalets slutande upphört att vara av betydelse för honom.

Upplysningsplikten avser inte förhållanden som försäkringsgivaren ägt eller
bort äga kännedom om. Om försäkringsgivaren företagit en inspektion av
försäkringsobjektet är försäkringstagaren inte skyldig att upplysa om sådant
som försäkringsgivaren rimligen borde ha upptäckt vid inspektionen.119  Om
                                                
117 Hellner s. 159.
118 Hult II s. 49.
119 NJA II 1927 s. 369.



33

de lämnade uppgifterna är sådana att de borde ha föranlett
försäkringsgivaren att företa en vidare undersökning kan han sägas ha bort
äga kännedom om omständigheter som skulle ha framkommit vid en sådan
undersökning.120

Försäkringstagaren är vidare endast skyldig att upplysa om sådana
omständigheter som är av betydelse för försäkringsgivarens bedömning av
risken. En omständighet kan anses vara av betydelse för försäkringsgivaren
om den skulle påverkat hans beslut att meddela försäkring eller villkoren för
försäkringen eller om försäkringsgivaren inte tagit återförsäkring i samma
utsträckning som om han känt till omständigheten.121 Det avgörande är vad
som har betydelse för just den ifrågavarande försäkringsgivaren och det är
han som har att bevisa att omständigheten verkligen var av betydelse för
honom.122 Om försäkringsgivaren frågar efter en omständighet i ett
frågeformulär skall den anses vara av betydelse för honom.123

Omständigheter som efter avtalets slutande upphört att äga betydelse
påverkar inte heller försäkringsgivarens ansvarighet. Så kan t.ex. vara fallet
om försäkringstagaren vid ingående av avtal om brandförsäkring felaktigt
uppger att en byggnad är försedd med åskledare, men byggnaden senare
förses med åskledare. Den felaktiga uppgiften har då upphört att vara av
betydelse för försäkringsgivaren.124 Att den ifrågavarande omständigheten
inte längre föreligger innebär dock inte nödvändigtvis att den upphört att
vara av betydelse för försäkringsgivaren. I förarbetena till FAL ges som
exempel på detta att en försäkringstagare som vid ansökan om livförsäkring
hade ett farligt yrke, t.ex. sjöman eller gruvarbetare, felaktigt uppgav att han
hade ett annat ofarligt yrke. Även om försäkringstagaren senare slutar med
det farliga yrket kan det fortfarande vara av betydelse för försäkringsgivaren,
eftersom det kan ha påverkat hans hälsotillstånd.125

I NJA 1971 s. 502 ansåg HD att försäkringstagaren inte gjort sig skyldig till
brott mot upplysningsplikten trots att han förtigit vissa uppgifter.
Försäkringstagaren uppgav vid ansökan om företagsförsäkring inte att han
vid flera tillfällen dömts för brott och varit intagen för sluten psykiatrisk
vård. Efter inbrott i den lokal försäkringen avsåg yrkade försäkringstagaren
att försäkringsgivaren skulle förpliktas att utge ersättning för de saker som
blev stulna vid inbrottet. Försäkringsgivaren hävdade att försäkringstagaren
gjort sig skyldig till brott mot upplysningsplikten och att man inte hade
meddelat försäkring om man känt till det rätta förhållandet. HD ansåg att
försäkringstagaren inte var skyldig att upplysa försäkringsgivaren om dessa

                                                
120 Hellner s. 161.
121 Ibid s. 160.
122 Schmidt s. 45, Hellner s. 161. Hult anser att man här bör använda sig av en objektiv
norm, d.v.s. vad som är av betydelse för försäkringsgivare i allmänhet, se Hult II s. 47f. Den
uppfattning som får anses vara den allmänt rådande är dock att det är vad just den aktuelle
försäkringsgivaren anser vara av betydelse som är avgörande, se Persson SvJT 1961 s. 576.
123 Hult II s. 47.
124 SOU 1925:21 s. 79.
125 Ibid.
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omständigheter, men gav ingen närmare motivering till varför så ansågs vara
fallet.126 Det är därmed svårt att avgöra vilken betydelse som skall tillmätas
rättsfallet.

4.8 Bestämmelsernas tvingande karaktär

I 10§ FAL anges att 5§, 7§ 2st, 8§ och 9§ är tvingande och förbehåll som
strider mot dessa stadganden får alltså inte åberopas av försäkringsgivaren.
Det är dock fritt fram för försäkringsgivaren att tillämpa villkor som är mer
generösa gentemot försäkringstagaren.127 6§ och 7§ 1st är inte tvingande,
vilket innebär att det står försäkringsgivarna fritt att välja mellan att tillämpa
prorataregeln, kausalitetsregeln eller t.o.m. regler som stadgar strängare
påföljder för försäkringstagaren än dessa båda regler.128

Det är inte ovanligt att försäkringsgivaren med försäkringstagarens
medgivande inhämtar upplysningar från annan än försäkringstagaren. Vid
t.ex. livförsäkring på annans liv än försäkringstagarens eget är det vanligt att
försäkringsgivaren även begär upplysningar från den försäkrade.129 I 10§ 2st
anges att om förbehåll träffats att oriktig uppgift som lämnats av annan än
försäkringstagaren skall inverka på försäkringsgivarens ansvarighet, får inte
strängare påföljd göras gällande än den som skulle ha inträtt om uppgiften
lämnats av försäkringstagaren.

                                                
126 Kravet på försäkringsersättning ogillades emellertid eftersom den lokal som försäkringen
gällde inte var låst vid inbrottstillfället.
127 SOU 1925:21 s. 79f.
128 Hellner s. 162.
129 Ibid. s. 163.
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5 Upplysningsplikten vid
personförsäkring enligt NFAL
I detta kapitel skall reglerna i 13 kap. 1-5§§ i förslaget till ny
försäkringsavtalslag (Ds 1993:93) behandlas. Paragraferna inrymmer regler
om försäkringstagarens upplysningsplikt vid personförsäkring,130  och de
kommer när de träder i kraft att innebära ett antal skillnader gentemot vad
som stadgas i 4-10§§ i den nu gällande försäkringsavtalslagen. Reglerna
ingår i förslagets tredje avdelning som enligt 1 kap. 2§ skall tillämpas på
livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring (personförsäkring).
Bestämmelserna  bygger till stor del på reglerna om försäkringstagarens
upplysningsplikt i förslaget till personförsäkringslag (SOU 1986:56), även
om ett mindre antal ändringar har gjorts i det nya förslaget.

5.1 Bakgrund

Som ovan nämnts (avsnitt 4.1) har försäkringstagaren enligt FAL en
självständig upplysningsplikt. Detta innebär att han självmant skall upplysa
försäkringsgivaren om alla omständigheter som kan vara av betydelse för
bolaget. Försäkringstagaren kan inte förutsätta att de upplysningar som
efterfrågas i frågeformuläret är de enda som kan anses vara av betydelse för
försäkringsgivaren. Enligt 13 kap. 1§ NFAL gäller emellertid att
försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att på bolagets begäran
lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om en försäkring skall
meddelas eller förnyas. Att försäkringstagaren eller den försäkrade inte själv
insåg uppgiftens betydelse för försäkringsgivaren skall inte hindra bolaget
från att åberopa brott mot upplysningsplikten.131 Däremot skall de som regel
inte vara skyldiga att lämna upplysningar självmant.132 Upplysningsplikten
kommer alltså att vara begränsad till en ren svarsplikt, förutom i de fall då
ett förtigande kan anses som svek eller förfarande i strid mot tro och heder. I
sådana fall är bolaget fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall (13 kap.
2§  1st). Att upplysningsplikten är begränsad till en skyldighet att svara på
försäkringsgivarens frågor innebär att stora krav ställs på de frågeformulär
bolagen använder sig av. Frågorna måste vara så konkret utformade att det
inte kan råda någon tvekan om vilka uppgifter som efterfrågas.
Försäkringsgivarna bör undvika att ställa frågor som förutsätter att den
försäkrade själv skall bedöma arten av de besvär eller sjukdomssymptom
han kan ha. Bolagen bör t.ex. inte fråga om den försäkrade är ”fullt frisk”

                                                
130 Reglerna i förslagets fjärde kapitel om försäkringstagarens upplysningsplikt vid
skadeförsäkring behandlas inte i uppsatsen.
131 Ds 1993:39 s. 307.
132 Ibid.
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eller ”arbetsför”, eftersom detta förutsätter att den försäkrade själv skall
bedöma arten av sina besvär eller symptom.133

5.2 Prorataregeln

I 13 kap. 2§ 2st anges att prorataregeln skall tillämpas om
försäkringstagaren eller den försäkrade lämnar oriktiga eller ofullständiga
uppgifter. Försäkringsgivaren är alltså fri från ansvar om man inte skulle ha
meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts på ett riktigt sätt.
Om bolaget skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på
andra villkor än som avtalats, skall bolagets ansvar begränsas till vad det
hade blivit om man haft tillgång till riktiga uppgifter. En skillnad gentemot
regeln i 6§ FAL är att prorataregeln endast skall tillämpas om de oriktiga
eller ofullständiga uppgifterna lämnats uppsåtligen eller av oaktsamhet som
inte är ringa. Vid ringa oaktsamhet blir det, i likhet med vad som gäller
enligt 30§ KFL, inte aktuellt med nedsättning av försäkringsgivarens ansvar
trots att försäkringsgivaren eller den försäkrade lämnat oriktiga eller
ofullständiga uppgifter. Försäkringstagarens oaktsamhet kan anses som
ringa om ombudets uppträdande har gett honom anledning att ta lätt på
uppgiftslämnandet.134 I 6§ 2st sista meningen FAL stadgas att om
försäkringsgivaren inte har tagit återförsäkring i samma utsträckning som
annars skulle ha skett skall hans ansvar anpassas begränsas till vad det hade
varit om han hade haft tillgång till riktiga och fullständiga uppgifter. Någon
motsvarande regel har inte tagits med i förslaget. Återförsäkringsregeln i
FAL har tidigare kritiserats för att vara svårtillämpad. Försäkringsbolagens
återförsäkringspraxis kan skilja sig åt så mycket att det är svårt att dra några
säkra slutsatser om hur just den aktuelle försäkringsgivaren skulle ha agerat
om han haft tillgång till riktiga uppgifter.135 I 13 kap 2§ 3st NFAL finns
ytterligare en inskränkning i prorataregelns tillämpningsområde. Regeln i 2st
får inte tillämpas i den mån detta skulle leda till ett resultat som är uppenbart
oskäligt mot försäkringstagaren eller den försäkrade.136 Denna
skälighetsregel har införts eftersom det ansetts att prorataregeln ibland kan
leda till oskäliga resultat genom att det inte finns något säkert samband
mellan graden av skuld hos den som lämnat uppgiften och den betydelse
oriktigheten har för försäkringstagarens rätt till försäkringsersättning.
Regeln skall tillämpas med stor återhållsamhet, men som exempel på när
den skall tillämpas ges att försäkringstagaren kan ha mycket starka
personliga skäl att inte nämna t.ex. en tidigare sjukdom, samtidigt som han
är övertygad om att det inte kan ha någon betydelse för bolagets bedömning.

                                                
133 SOU 1986:56 s. 554.
134 SOU 1986:56 s. 564.
135 Schmidt s. 138f, Hellner s. 202.
136 I 30§ KFL gäller vid brott mot upplysningsplikten att nedsättning av
försäkringsersättningen skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till det verkliga
förhållandets betydelse för försäkringsfallet (kausalitet) och för omfattningen av skadan
samt till försäkringstagarens uppsåt eller oaktsamhet och omständigheterna i övrigt. Om
upplysningsplikten enligt KFL se Lindell-Frantz s. 84-128.
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Anledningen skulle t.ex. kunna vara att han är personligt bekant med
ombudet eller att hans make är med när uppgifterna lämnas.137 Dessa båda
inskränkningar i tillämpningen av prorataregeln gör att reglerna blir
gynnsammare för försäkringstagaren än vad som gäller enligt 6§ FAL.

5.3 Försäkringsgivarens uppsägningsrätt

I 13 kap. 3§ ges försäkringsgivaren en rätt att säga upp avtalet för
upphörande eller ändring när en oriktig uppgift upptäcks före
försäkringsfallet. Uppsägningen skall göras med tre månaders
uppsägningstid, räknat från det att bolaget avsände uppsägningen. Om
försäkringstagaren har lämnat den oriktiga uppgiften i god tro eller av ringa
oaktsamhet har försäkringsgivaren inte rätt att säga upp försäkringsavtalet.
Om försäkringstagaren har gjort sig skyldig till svek eller förfarande i strid
mot tro och heder saknar han rätt att få fortsatt försäkring, men i övriga fall
har han rätt till fortsatt försäkring även om försäkringsgivaren säger upp
avtalet för upphörande. Enligt 2st gäller dock i dessa fall att
försäkringstagaren har rätt till fortsatt försäkring endast på de villkor, med
det lägre försäkringsbelopp och mot den högre premie som bolaget skulle ha
bestämt om riktiga uppgifter hade lämnats från början. Försäkringstagaren
måste lämna begäran om fortsatt försäkring före uppsägningstidens utgång.
Försäkringsgivaren får vid försäkringstagarens begäran om fortsatt
försäkring endast ta hänsyn till de oriktiga uppgifternas betydelse för
villkors- och premiebestämning och inte till sådan hälsoförsämring som kan
ha drabbat den försäkrade efter det att det ursprungliga försäkringsavtalet
ingicks.138 Försäkringsgivaren måste enligt 13 kap. 3§ 3st i uppsägningen
ange under vilka förutsättningar försäkringstagaren har rätt till fortsatt
försäkring. Om denna uppgift saknas får uppsägningen ingen verkan. Detta
gäller även om försäkringsgivaren är övertygad om att försäkringstagaren
inte har någon rätt till fortsatt försäkring, t.ex. därför att försäkringstagaren
har gjort sig skyldig till svek eller förfarande i strid mot tro och heder.139

Om försäkringstagaren vill ha fortsatt försäkring måste han enligt 3§ sista
meningen lämna sådana kompletterande uppgifter som försäkringsgivaren
behöver och de vanliga reglerna om upplysningsplikten blir tillämpliga.

5.4 Inskränkningar i försäkringsgivarens rätt att
åberopa brott mot upplysningsplikten

I 13 kap. 4§ stadgas när försäkringsgivare skall vara förhindrade att åberopa
att försäkringstagare gjort sig skyldiga till brott mot upplysningsplikten.
Regeln i första styckets första mening anger att försäkringsgivaren inte får
åberopa att upplysningsplikten har åsidosatts om bolaget, när det mottog

                                                
137 Ibid s. 563f.
138 SOU 1986:56 s. 567.
139 Ibid s. 569.
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upplysningarna, insåg eller bort inse att de var oriktiga eller ofullständiga.
Detta gäller dock inte om försäkringstagaren eller den försäkrade har gjort
sig skyldig till svek eller förfarande i strid mot tro och heder. Regeln
motsvarar i stort sett den i 9§ FAL, men i förslagets regel räcker det att
bolaget insett eller bort inse att de lämnade uppgifterna var oriktiga eller
ofullständiga. För tillämpning av 9§ FAL krävs det däremot att bolaget ägt
eller bort äga kännedom om det rätta förhållandet. Syftet med ändringen är
att stimulera bolagen att noga granska försäkringstagarnas uppgifter och så
långt som möjligt pröva deras riktighet.140 I andra meningen i första stycket
stadgas att försäkringsgivare inte heller får åberopa brott mot
upplysningsplikten om det förhållande som upplysningarna avsåg var utan
betydelse för bolaget eller senare har upphört att vara av betydelse. Regeln
motsvarar den regel som stadgas i 9§ FAL.

I 4§ 2st finns en helt ny regel som saknar motsvarighet i FAL, den s.k.
oantastbarhetsregeln. Bestämmelsen avser endast livförsäkring för dödsfall
och är inte tillämplig när försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit
svikligt eller i strid mot tro och heder. Regeln innebär att försäkringsgivaren
endast får åberopa brott mot upplysningsplikten om dödsfallet har inträffat
inom fem år från det att de oriktiga upplysningarna lämnades. Bolaget kan
inte efter denna tid vägra ersättning eller säga upp försäkringen. Enligt 13
kap. 11§ måste försäkringsgivaren utan oskäligt dröjsmål meddela
försäkringstagaren att man skall åberopa att upplysningsplikten har
åsidosatts. Om försäkringsgivaren underlåter detta eller om den föreskrivna
femårsperioden har passerat är försäkringsgivaren förhindrad att göra
gällande att försäkringstagaren har gjort sig skyldig till brott mot
upplysningsplikten. Anledningen till att en regel om oantastbarhet införs
anges vara att försäkringstagaren (och hans efterlevande) har ett behov av
trygghet. Han kan inte vara säker på att han inte av oaktsamhet har lämnat
oriktiga uppgifter vid försäkringens tecknande. Oantastbarhetsregeln väntas
även öka livförsäkringens värde som kreditsäkerhet. Ett ytterligare skäl att
införa regeln anges vara att den svenska lagen skulle närma sig vad som
vanligen gäller internationellt.141 Regeln har av försäkringsbranschen
kritiserats för att ge slarviga försäkringstagare oberättigade fördelar och för
att den skulle göra det nödvändigt med noggrannare kontroller av
upplysningar lämnade vid försäkringens tecknande. I förslaget till
personförsäkringslag var tidsgränsen satt till två år, men efter kritik från
försäkringsbranschen utökades den till fem år. Statistik visar att ca 47% av
oriktigt lämnade uppgifter upptäcks under försäkringsavtalets två första år,
medan ca 36% upptäcks mellan två och fem år efter tecknandet.142

                                                
140 Ibid s. 570.
141 Ds 1993:39 s. 160f.
142 Ibid s. 161.
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5.5 Symptomklausuler

En regel som har nära samband med upplysningsplikten vid
personförsäkring är den i 13 kap. 5§ om s.k. symptomklausuler. Dylika
klausuler, som är vanligast vid sjuk- och olycksförsäkringar för barn,143

innebär att försäkringen inte omfattar följder av sjukdomar som den
försäkrade hade när försäkringen tecknades och som då hade visat symptom.
Klausulerna kan ha denna generella utformning eller vara begränsade till att
avse vissa angivna sjukdomar.144 Enligt paragrafen får  försäkringsgivaren
göra undantag för sjukdomar eller kroppsfel som den försäkrade hade när
försäkringsavtalet ingicks endast om undantaget grundar sig på upplysningar
om den försäkrade som bolaget har inhämtat eller annars behövs p.g.a.
försäkringens art eller någon annan särskild omständighet. Anledningen till
att det krävs speciella omständigheter för att symptomklausuler skall få
användas är att de kan innebära ett kringgående av reglerna om
upplysningsplikten.145 Symptomklausuler kan t.ex. vara berättigade där
försäkringsgivaren inte alls eller endast med stora svårigheter kan inhämta
upplysningar om den försäkrades hälsa eller vid enkla och billiga
försäkringar, t.ex. enkla reseförsäkringar som säljs i en automat.

                                                
143 Ds 1993:39 s. 163.
144 Jfr t.ex. LivVN 22/1995 (RFS B3 1995:10) där försäkringsgivaren hävdade att en
klausul avseende höftbesvär eller följder därav skulle inkluderats i avtalet om
försäkringstagaren upplyst bolaget om de höftbesvär han lidit av.
145 SOU 1986:56 s. 328.
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6 Försäkringsbolagens praxis
och synpunkter
För att få reda på hur reglerna om upplysningsplikten tillämpas och vad
försäkringsbolagen anser om de nu gällande och i NFAL föreslagna
reglernas utformning har jag genomfört intervjuer med företrädare för tre av
de största försäkringsbolagen (Skandia, Folksam och Trygg-Hansa). Jag har
även studerat dessa bolags frågeformulär (hälsodeklarationer) som
försäkringstagaren fyller i vid ansökan om livförsäkring och sjuk- och
olycksfallsförsäkring.146  Detta ger dels en inblick i vad bolagen vill ha
upplysningar om, dels hur frågorna i formulären är formulerade. Eftersom de
olika bolagens frågeformulär är likartade till sin utformning och företrädarna
för bolagen gett likartade svar på intervjufrågorna har jag valt att inte
redovisa resultatet av undersökningen av varje bolag för sig, utan i stället
göra en sammanställning av vad som framkommit vid studiet av
frågeformulären och vid intervjuerna.

6.1 Bolagens frågeformulär

När en person ansöker om personförsäkring147 får han fylla i en ansökan i
vilken han skall ange vem  som  skall försäkras, vem som skall betala
försäkringen och när det gäller livförsäkring även försäkringens storlek och
vem som skall vara förmånstagare. I ansökan ingår även en hälsodeklaration
där den som skall försäkras skall besvara frågor om sin hälsa. Det är
frågorna i dessa hälsodeklarationer som jag har tittat närmare på.

Inledningsvis frågas om den försäkrade kommer att flyga annat än som
passagerare, t.ex. militär flygning med krigsflygplan, resa till tropikerna,
polartrakterna eller till länder med krig eller krigsliknande förhållanden
vara stuntman, luftakrobat eller liknande, delta i hastighetstävlingar med
motorfordon, utöva kampsporter, boxning, brottning, dykning, klättring eller
annan riskfylld sport eller yrkesutövning. Vidare vill bolagen veta vad den
försäkrade har för arbetsuppgifter (inklusive bisysslor) eller annars för
sysselsättning.

Det är de rent medicinska frågorna som utgör huvuddelen av de frågor som
skall besvaras vid ansökan om personförsäkring. Det anges uttryckligen på
hälsodeklarationerna att det är den försäkrade som personligen skall besvara

                                                
146 Trygg-Hansa erbjuder endast sjuk- och olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar handhas
av SEB Trygg Liv.
147 Ansökningshandlingarna för livförsäkring resp. sjuk- och olycksfallsförsäkring är i
princip desamma, förutom ett antal frågor som är specifika för respektive försäkringstyp. De
hälsodeklarationer som den försäkrade skall fylla i är desamma för de olika
försäkringstyperna.
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dessa frågor. För det första skall den försäkrade ange vikt och längd, vilket
medborgarskap han har och hur länge han har vistats i Sverige om han inte
är svensk medborgare. Vidare vill bolagen ha upplysningar om huruvida den
försäkrade kontrolleras eller behandlas på grund av någon sjukdom, skada
eller handikapp, om han har något fel på inre organ, fysiskt eller psykiskt
handikapp eller annat kroppsfel och om den försäkrade är fullt arbetsför
(Skandia). Hälsodeklarationerna innehåller även frågor om huruvida den
försäkrade under de senaste tre (Skandia) resp. fem åren (Trygg-Hansa och
Folksam) har undersökts eller behandlats på sjukhus, vårdcentral eller annan
sjukinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan vårdpersonal, t.ex.
sjukgymnast, kiropraktor, psykolog eller psykoterapeut.148 Vidare frågas om
den försäkrade under de senaste tre resp. fem åren varit sjukskriven (helt
eller delvis) mer än 14 dagar i följd.149 Om svaret på någon av dessa frågor
är ”ja” skall tidpunkt och orsak till behandling, läkarbesök eller
sjukskrivning specificeras. Det frågas också om den försäkrade är rökare,
om han använder något receptbelagt läkemedel och om han lämnat blodprov
för HIV-test. Om svaret på den sistnämnda frågan är ”ja” skall tid, plats och
resultat på testet anges. Skandia vill även veta om den försäkrade under de
tre senaste åren hos andra försäkringsbolag tecknat eller sökt
liv/sjukförsäkring för vilka han fått lämna hälsodeklaration och om den
försäkrade har andra liv/pensionsförsäkringar i Skandia.

I anslutning till fältet där den försäkrade skall underteckna ansökan anges att
de uppgifter som lämnats i ansökan skall ligga till grund för
försäkringsavtalet. Det påpekas också att oriktigt eller ofullständigt svar kan
leda till att försäkringen blir ogiltig. I och med att den försäkrade
undertecknar ansökningshandlingen medger han att läkare eller annan
sjukvårdspersonal, allmän försäkringskassa eller annan
försäkringsersättning, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, sjukgymnast,
naprapat, kiropraktor, psykolog eller psykoterapeut får lämna bolaget de
upplysningar, journaler, registerhandlingar, intyg m.m. som bolaget anser sig
behöva för handläggning av försäkringsansökan. När den försäkrade
undertecknar Trygg-Hansas ansökan medger han även att de uppgifter
bolaget erhållit om hans hälsotillstånd samt bolagets riskbedömning får
delges aktuell återförsäkringsgivare.

                                                
148 Exempel på rättsfall där frågan är om brott mot upplysningsplikten har begåtts vid
besvarandet av denna typ av fråga är LivVN 8/1992 (RFS B3 1992:13),LivVN 11/1996
(RFS B3 1996:7) och LivVN 32/1997 (RFS B3 1997).
149 I t.ex. LivVN 7/1986 (RFS B3 1987:2),  LivVN 8/1991 (RFS B3 1991:11) och LivVN
6/1995 (RFS B3 1995:07) var frågan om upplysningsplikten hade åsidosatts vid
besvarandet av denna fråga. Det sistnämnda rättsfallet (se ovan under 4.4) understryker
vikten av att upplysa försäkringsgivaren om all den tid man har varit sjukskriven under den
aktuella tiden.
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6.2 Intervjuer med bolagen

Under arbetets gång har jag genomfört intervjuer med företrädare för tre av
de största försäkringsbolagen i Sverige: Folksam, Skandia och Trygg-
Hansa.150 Vid intervjuerna har jag bl.a. försökt ta reda på vad
försäkringsbolagen anser om reglerna om upplysningsplikten i FAL och om
reglerna om upplysningsplikten vid personförsäkring i NFAL. Jag har även
frågat vad bolagen anser om de problem som kan uppstå när ett
försäkringsombud biträder försäkringstagaren vid fullgörandet av
upplysningsplikten. Vidare har jag frågat hur vanligt det är att
försäkringstagare gör sig skyldiga till brott mot upplysningsplikten och vart
de vänder sig vid en eventuell tvist.

På Folksam anger man att det inte finns någon lättolkad statistik på hur
vanligt det är att försäkringstagare gör sig skyldiga till brott mot
upplysningsplikten. En uppskattning ger dock vid handen att cirka 5% av de
som tecknar en riskförsäkring inte på ett korrekt sätt fullgjort sin
upplysningsplikt. För närvarande rör det sig om ungefär 1000 fall per år. På
Skandia Liv handlar det om cirka 300 fall per år och detta beräknas kosta
bolaget ungefär 200 miljoner kronor per år. På Trygg-Hansa anges att man
1999 hade 386 fall av brott mot upplysningsplikten vid ansökan om sjuk-
och olycksfallsförsäkringar, år 2000 var motsvarande siffra 431 och hittills i
år har drygt 100 fall upptäckts.

När det gäller reglerna i FAL sägs det i intervjuerna att 4§ tillämpas mycket
sällan p.g.a. bevissvårigheter. Det är väsentligt mycket enklare för bolagen
att åberopa 6§, eftersom beviskraven är lägre ställda. Det anses även att 9§
kan vara svårtolkad när det gäller information som finns någonstans inom
försäkringskoncernen. Företrädarna för bolagen anser inte att det är rimligt
att t.ex. bolagets livförsäkringsavdelning skall anses känna till all
information som är känd på bolagets sakförsäkringsavdelning. Det vore mer
rimligt om bolaget skulle anses känna till endast den information som rör
den typ av försäkring som söks, t.ex. individuell livförsäkring. Det anses
vidare att det vore önskvärt om det i lagen framgick att återbetalning av
premie inte sker när försäkringstagaren gjort sig skyldig till brott mot
upplysningsplikten. Anledningen till att återbetalning inte sker anges vara att
bolagen, och därmed övriga försäkringstagare, orsakats kostnader för bl.a.
riskbedömning och administration. I övrigt anses reglerna i 4-10§§ FAL
fungera utmärkt och det anses inte finnas något större behov av att förändra
reglerna om upplysningsplikten.
                                                
150 På Folksam har jag intervjuat Kjell Pettersson (Kjell.Pettersson@folksam.se), på
Skandia Göran Flood (Goran.Flood@skandia.se) och på Trygg-Hansa Monika Kandare
(monika.kandare@trygghansa.se). Eftersom företrädaren för Folksam gav utförligast svar
bygger framställningen till stor del på vad som framkom vid den intervjun. Företrädarna för
Skandia och Trygg-Hansa hade inga synpunkter på reglerna i NFAL och företrädarna för
Skandia hänvisade till Försäkringsförbundets synpunkter på reglerna i förslaget. De
personer som var bäst kvalificerade att svara på mina frågor arbetade i Stockholm och
intervjuerna har därför genomförts via e-post.
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Det anses att prorataregeln är den regel som leder till det mest rättvisa
resultatet när en försäkringstagare gjort sig skyldig till brott mot
upplysningsplikten. Regeln utgår ju från att man blir bedömd som man
skulle ha blivit bedömd om man från början lämnat riktiga uppgifter.
Kausalitetsregeln anses leda till orimliga resultat, eftersom tillämpning av
regeln kan leda till att den som t.ex. inte upplyser bolaget om att han lidit av
en viss sjukdom trots detta kan få försäkringsersättning om han senare
insjuknar i en annan sjukdom. När det gäller en sådan skälighetsbedömning
som finns föreskriven i KFL anser man att detta också är en dålig lösning,
eftersom det är svårt att se något oskäligt i att man får den försäkring man
skulle ha fått om man från början lämnat riktiga uppgifter.

När det gäller försäkringsombuds utfästelser om upplysningspliktens
omfattning anser företrädarna för bolagen att de inte nödvändigtvis är
bundna av vad ombudet sagt under förutsättning att det av bolagens
blanketter klart framgår att de uppgifter som lämnas där är
försäkringstagarens ansvar och att dessa uppgifter ligger till grund för
försäkringsavtalet.  I praktiken är det dock så att om det kan bevisas att
försäkringsombudet vilselett försäkringstagaren om upplysningspliktens
omfattning tar bolagen i många fall ändå ansvar för vad ombudet sagt. Detta
prövas från fall till fall och både ombudet och försäkringstagaren får
inkomma med skriftliga yttranden. Såvitt avser försäkringsombuds
kännedom att en av försäkringstagaren lämnad uppgift är felaktig anses det
att det är rimligt att tillräkna bolaget denna kännedom om ombudet arbetar
på den avdelning av bolaget (t.ex. livförsäkringsavdelningen) som det rör sig
om i det aktuella fallet, se även ovan angående 9§ FAL.

Vid tvister rörande brott mot upplysningsplikten strävar bolagen först och
främst efter att lösa tvisterna internt, men om detta inte går vänder sig
försäkringstagarna främst till försäkringsbolagens kundombudsman eller
försäkringsnämnd, som ofta är fristående från försäkringsbolaget,
Livförsäkringens villkorsnämnd, Allmänna reklamationsnämnden eller till
allmän domstol.

Företrädarna för försäkringsbolagen anser inte att det finns något trängande
behov av nya regler som behandlar försäkringstagarens upplysningsplikt,
eftersom reglerna i 1927 års FAL fungerar utmärkt. När det gäller den s.k.
oantastbarhetsregeln i förslaget till ny försäkringsavtalslag anses det att
tidsgränsen absolut inte får vara kortare än fem år. Tidsgränsen ändrades ju
också från två till fem år p.g.a. hård kritik från försäkringsbranschen.
Bolagen är tveksamma till regeln i 13 kap. 5§ NFAL, eftersom det ofta torde
vara motiverat att undanta följder av sjukdomar som visar sig ha funnits
redan vid tecknandet. I övrigt framfördes inga invändningar mot reglerna i
13 kap. 1-5§§ NFAL.
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7 Slutsatser och kommentarer
När det gäller vid vilken tidpunkt upplysningsplikten skall uppfyllas är
rättsläget oklart. Frågan har inte prövats av HD och i avvaktan på ett
prejudikat kan man därför bara spekulera om vilken den relevanta
tidpunkten är. Vid en bokstavstolkning torde ”vid avtalets slutande” betyda
när försäkringstagaren tar del av försäkringsgivarens accept. Jag anser dock,
liksom Lyngsö, att den rimligaste lösningen är att det är i samband med
ansökan som upplysningsplikten skall fullgöras. Detta alternativ är också det
som är det mest fördelaktigaste för försäkringstagarna. Om
försäkringstagaren vid denna tidpunkt besvarar alla försäkringsgivarens
frågor sanningsenligt bör man enligt min uppfattning inte kräva att denne
senare skall komplettera sin ansökan vid nya eller ändrade förhållanden. Det
är antagligen få försäkringstagare som skulle inse att ansökan måste
kompletteras, i alla fall när det rör sig om konsumenter. Om en sådan
skyldighet att komplettera ansökan skulle åligga försäkringstagaren borde
enligt min mening försäkringsbolagen vara skyldiga att upplysa om detta i
samband med ansökan.

Även när det gäller vilken betydelse som skall tillmätas ett
försäkringsombuds uttalanden om upplysningspliktens omfattning är
rättsläget relativt oklart. Det är dock rimligt att anta att ett ombud som inte
har behörighet att sluta avtal om försäkring inte heller har behörighet att
binda bolaget vid en utfästelse om upplysningspliktens omfattning. När det
gäller ombud med behörighet att sluta avtal är det svårare att dra säkra
slutsatser. Hellner anser inte att bolaget skall vara bundet av ombudets
utfästelser, medan Hult anser att så kan vara fallet. Jag anser att det är
rimligt att bolagen skall vara bundna när ombud med behörighet att sluta
avtal om försäkring gör felaktiga utfästelser om upplysningspliktens
omfattning. I synnerhet när försäkringstagaren är konsument är det mycket
begärt att denne skall insistera att en uppgift skall tas med i ansökan, trots att
ombudet säger att den ifrågavarande uppgiften är överflödig.
Försäkringsbolagen bör ha ett ansvar att ge ombuden utbildning om vad
upplysningsplikten skall omfatta och att se till att ombuden följer dessa
instruktioner. Rimligtvis bör det dock vara försäkringstagaren som skall ha
bevisbördan för att ombudet verkligen gjort den ifrågavarande utfästelsen.

4§ FAL är en regel som tillämpas väldigt sällan och enligt intervjuerna med
försäkringsbolagen beror detta på de bevissvårigheter de ställs inför när de
åberopar regeln. För att framgångsrikt hävda att försäkringstagaren gjort sig
skyldig till svek skall försäkringsgivaren bevisa att den av
försäkringstagaren lämnade uppgiften är oriktig och att denne visste om
detta, att försäkringstagaren handlat med uppsåt att svikligen förleda
försäkringsgivaren och att den oriktiga eller förtigna uppgiften är av
betydelse för försäkringsbolaget. Svekparagrafen (30§ AvtL) är dessutom
enligt förarbetena till AvtL avsedd att tillämpas restriktivt. Även 4§ FAL i
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kombination med tro och heder paragrafen (33§ AvtL) tillämpas väldigt
sällan och detta torde bero på att det är svårt att avgöra vad som skall anses
strida mot tro och heder och att paragrafen åberopas alltmer sällan sedan 36§
AvtL trädde i kraft. Det har visat sig att försäkringsbolagen i de flesta fall i
stället väljer att åberopa 6§ eller 7§ FAL, eftersom beviskraven i dessa båda
paragrafer är betydligt lägre ställda än vid svek eller tro och heder.

I praxis rörande 5§ FAL har högsta domstolen ställt högre krav på den
undersökning som försäkringstagaren skall genomföra för att förvissa sig om
att de av honom lämnade uppgifterna är riktiga när denne är näringsidkare
än när han är konsument. Detta är enligt min mening helt riktigt, eftersom
konsumenter i allmänhet är i behov av större skydd än näringsidkare.
Konsumenter bereds ju heller inte något särskilt skydd i FAL. Visserligen är
KFL en konsumentskyddande lagstiftning, men den lagen är som bekant i de
allra flesta fall inte tillämplig på personförsäkringar. Vidare anser jag att
försäkringsombuds agerande bör vara av betydelse för huruvida
försäkringstagaren skall anses vara i god tro eller inte. Om
försäkringsgivarens ombud medverkar vid fullgörandet av
upplysningsplikten och t.ex. anger att viss uppgift inte behöver tas med i
ansökan bör detta vara av betydelse för försäkringstagarens goda tro. Om
inte så är fallet kan förhoppningsvis ombudets handlande vara av betydelse
vid den skälighetsbedömning som skall företas när den nya
försäkringsavtalslagen träder i kraft. Det är enligt min mening för mycket
begärt att försäkringstagarna skall bortse från vad ombuden säger. Det är
trots allt naturligt att försäkringstagarna litar på att ombuden besitter stor
kunskap om vad som skall tas med i en ansökan om försäkring och vad som
inte behöver tas med.

Alla reglerna om hur nedsättning av försäkringsersättningen skall ske när
försäkringstagaren har gjort sig skyldig till brott mot upplysningsplikten har
varit föremål för kritik av olika anledningar. Prorataregeln har kritiserats för
att den ibland leder till att försäkringstagaren drabbas av en strängare påföljd
än vad som är motiverat ur preventionssynpunkt. Det har även ansetts att det
kan vara oskäligt att i avtalet inskjuta de villkor som skulle ha funnits med
om försäkringstagaren från början lämnat riktiga uppgifter, eftersom
försäkringstagaren då inte kan anpassa sitt handlande efter villkoret på
samma sätt som om villkoret funnits med från början. Regeln kan också leda
till att försäkringstagaren blir helt utan försäkringsskydd trots att han betalt
betydande premier och trott sig ha försäkringsskydd. Kausalitetsregeln har
kritiserats för att vara ett alltför trubbigt instrument, eftersom den leder till
att försäkringstagaren antingen får full ersättning eller ingen alls. Regeln i
KFL att nedsättning av försäkringsersättningen skall ske efter vad som är
skäligt kritiserades av de företrädare för försäkringsbolagen som jag
intervjuade, eftersom de ansåg att det sällan kunde anses oskäligt att
försäkringstagaren får den försäkringsersättning som han skulle ha fått om
han från början lämnat riktiga uppgifter. Jag anser att prorataregeln
sammantaget är den regel som leder till det mest rättvisa resultatet. I de allra
flesta fall är det rättvist att försäkringstagaren får den försäkring som han
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skulle ha fått om han från början fullgjort upplysningsplikten på ett riktigt
sätt. I de fall prorataregeln leder till en alltför sträng påföljd är det enligt min
mening idealiskt att ha en sådan skälighetsprövning som finns i förslaget till
ny försäkringsavtalslag. Domstolarna kan med hjälp av denna
skälighetsregel mildra påföljden i de fall prorataregeln leder till ett alltför
strängt resultat. Intervjuerna med bolagen ger vid handen att det är ett
relativt stort antal försäkringstagare som gör sig skyldiga till brott mot
upplysningsplikten varje år och att detta kostar försäkringsbolagen mycket
pengar. Detta talar för att det är viktigt att reglerna om upplysningsplikten
har en viss preventiv funktion. Jag anser att prorataregeln i kombination
med en skälighetsregel erbjuder en lösning i vilken det preventiva momentet
är stort, men där det även erbjuds en möjlighet att lindra verkningarna av
prorataregeln i de fall den slår oskäligt hårt.

Det framkom vid intervjuerna att det inte ansågs att det fanns något behov
av att ersätta 1927 års FAL med en ny försäkringsavtalslag. Det kan
argumenteras huruvida reglerna behöver förändras i materiellt hänseende,
men det kan dock knappast förnekas att språket i FAL är föråldrat och att det
finns ett behov av att uppdatera detta. Lagar bör kunna läsas av alla och det
bör inte krävas att man skall vara juridiskt skolad för att kunna förstå
reglerna i lagen. Så får dock anses vara fallet med FAL, en lag som
innehåller ett föråldrat språk och många väldigt krångliga formuleringar. Det
torde inte vara ovanligt att en försäkringstagare vill sätta sig in i hur reglerna
om upplysningsplikten är utformade. Detta kommer att bli avsevärt mycket
lättare när den nya försäkringsavtalslagen träder i kraft, där språket är
mycket mer lättförståeligt än i 1927 års FAL.

Vid intervjuerna framkom kritik mot 9§ FAL, eftersom företrädarna för
försäkringsbolagen anser att det inte är rimligt att t.ex. bolagets
livförsäkringsavdelning skall anses äga kännedom om all information som
finns på bolagets sakförsäkringsavdelning. Enligt företrädarna för bolagen
borde det i NFAL tas med en regel som säger att bolaget endast skall anses
äga kännedom om sådan information som finns inom den aktuella
avdelningen av bolaget, t.ex. livförsäkringsavdelningen. Jag anser dock inte
att det finns något behov av en sådan regel. Det torde inte vara praktiskt
omöjligt för försäkringsbolagen att samordna alla de uppgifter som finns om
en viss försäkringstagare inom bolaget. I så fall skulle all den information
som finns om en viss försäkringstagare sedan tidigare i bolaget finnas
tillgänglig när denne ansöker om en försäkring hos en annan avdelning i
bolaget. Om det inte är möjligt att samordna bolagens register på detta sätt
anser jag att det lämpligaste alternativet är att det är bolagen och inte
försäkringstagarna som drabbas av följderna av detta.

I och med att nya försäkringsavtalslagen träder i kraft kommer
upplysningsplikten att förändras från en självständig upplysningsplikt till att
vara begränsad till en ren svarsplikt. Enligt FAL har försäkringstagaren en
självständig upplysningsplikt och det är inte säkert att de uppgifter som
försäkringsgivaren efterfrågar i frågeformulären är de enda som skall anses
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vara av betydelse för denne. Det kan i nuläget hända att försäkringstagaren
gör sig skyldig till brott mot upplysningsplikten, trots att han sanningsenligt
besvarar alla frågor som försäkringsgivaren ställer till honom. När den nya
försäkringsavtalslagen träder i kraft kommer upplysningsplikten i stället att
vara begränsad till en svarsplikt. Om försäkringstagaren svarat
sanningsenligt på alla frågor i frågeformuläret har han fullgjort sin
upplysningsplikt på ett fullgott sätt. Jag anser att det är riktigt att
upplysningsplikten endast skall bestå av en svarsplikt. Försäkringsbolagen
borde själva veta vilka uppgifter som är av betydelse för en viss typ av
försäkring och de kan utforma sina frågeformulär i enlighet med detta. De
uppgifter som efterfrågas av försäkringsgivaren skall då vara de enda som
skall anses vara av betydelse för försäkringsgivaren.

Sammantaget kan det konstateras att reglerna om upplysningsplikten vid
personförsäkring i den nya försäkringsavtalslagen kommer att vara
fördelaktigare för försäkringstagarna och de försäkrade än de nu gällande
reglerna i 1927 års FAL. Om försäkringstagaren eller den försäkrade av
ringa oaktsamhet gjort sig skyldig till brott mot upplysningsplikten skall det
inte föranleda någon påföljd. Skälighetsregeln i 13 kap. 2§ 3st kommer att
leda till att prorataregelns verkningar kommer att kunna mildras om dessa är
uppenbart oskäliga mot försäkringstagaren eller den försäkrade.
Oantastbarhetsregeln kommer vid livförsäkring för dödsfall att förhindra att
försäkringsgivaren åberopar brott mot upplysningsplikten som inträffade
mer än fem år tillbaka i tiden. Försäkringsbolagen kommer i vissa fall även
vara förhindrade att i försäkringsavtalen inkludera s.k. symptomklausuler.
Reglerna om upplysningsplikten vid personförsäkring i NFAL kommer att
vara förmånligare för försäkringstagarna och de försäkrade och påminner
mer om de regler som i dag finns i 30§ KFL än om de i 4-10§ FAL.
Eftersom försäkringstagarna och de försäkrade vid personförsäkring ofta är
privatpersoner är det heller inte fel att reglerna är förmånligare än de som
gäller vid företagsförsäkringar. Detta är ytterligare ett skäl till att jag anser
att det finns ett behov av en ny försäkringsavtalslag. I FAL gäller ju i nuläget
samma regler för personförsäkringar och företagsförsäkringar

Studiet av försäkringsbolagens frågeformulär har visat att bolagen främst är
intresserade av om den försäkrade utsätter sig för några faror och vad han
har för sjukdomshistoria. De olika bolagens hälsodeklarationer är väldigt
likartade och det är bara mindre detaljer som skiljer dem åt. I stort sett är
frågorna i hälsodeklarationerna bra formulerade och torde inte leda till några
problem. Det enda undantaget är de frågor som innebär att den försäkrade
själv skall göra en bedömning av sitt hälsotillstånd, t.ex. om han anser sig
vara ”fullt arbetsför”. De flesta försäkrade har ingen medicinsk utbildning
och är inte kvalificerade att göra en sådan bedömning. Dessa frågor
uppfyller inte det krav på konkretion som kommer att ställas på frågorna när
den nya försäkringsavtalslagen träder i kraft. Troligen ställs även samma
krav på frågorna i nuläget, även om det inte framgår av lagen  eller
förarbetena. När den nya lagen träder i kraft kommer det, enligt förslaget, att
krävas att alla frågor är så konkret utformade att det inte kan råda något
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tvivel om vilka uppgifter det är som efterfrågas. Försäkringsbolagen gjorde
vid intervjuerna bedömningen att varken deras frågeformulär eller villkor
skulle ändras när den nya försäkringsavtalslagen träder i kraft. När den nya
lagen träder i kraft skulle det dock antagligen vara bättre att helt enkelt
stryka dylika frågor och bara fråga om den försäkrade lider av några
sjukdomar, om han varit sjukskriven den senaste tiden o.s.v. Jag saknar
också en hänvisning till reglerna om upplysningsplikten i FAL i
frågeformulären eller i försäkringsvillkoren. I frågeformulären sägs endast
att lämnande av en oriktig eller ofullständig uppgift kan leda till att
försäkringen blir ogiltig, inte att detta beror på reglerna i  FAL.
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