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Sammanfattning 

I uppsatsen utreds vad försäkring är samt vad affärsrisker är och hur de försäkras inom ramen 

för ansvarsförsäkringen. Viktiga frågor är var, och varför, gränsen för affärsriskers 

försäkringsbarhet dras som den gör, samt huruvida en ny struktur och systematik kan ge upphov 

till en mer ändamålsenlig gränsdragning.  

För att kunna förstå och argumentera kring behandlingen av affärsrisker i 

ansvarsförsäkringen, samt för att kunna omfamna ämnessfären med ett helhetsgrepp, måste 

först en relation till försäkringens väsen byggas. Kunskapen om vad försäkring är och varför 

försäkring finns utgör oumbärliga fundament i argumentationen om affärsriskers 

försäkringsbara vara eller icke vara. De försäkringsrättsliga principerna och den normativa bas 

som bygger upp rättsområdet synliggör ramen för försäkringsavtalsparternas förhållande och 

rekvisiten för försäkringsbarheten. Dessa principer och normer utgör sedermera bakgrunden 

som affärsriskerna ses emot i analysen. 

 Ansvarsförsäkringen täcker den försäkrades skadeståndsansvar. En uppdelning kan 

göras mellan hur täckning sker av kontraktuella skadestånds- och ersättningsansvar respektive 

utomobligatoriska skadeståndsansvar. I och med att professions- och rådgivningsansvaret 

behandlas annorlunda än ansvaret i andra tjänsteverksamheter finns det en principiell vinst i att 

belysa det separat. Affärsriskerna leder fram till ett eventuellt ansvar och hur de behandlas kan 

ses i de omfattnings- och undantagsvillkor som återfinns i den vanliga ansvarsförsäkringen och 

i GLI-försäkringen. I uppsatsen genomgås följande utvidgande och undantagande villkor: 

undantaget för ren förmögenhetsskada, undantaget för omhändertagen egendom, undantaget för 

garantier och utfästelser, undantaget för förutsebar skada, undantaget för skada på levererad 

egendom, tillägget för ren förmögenhetsskada, återkallelsetillägget, tillägget för ingrediens- 

och komponentskada, åtkomst- och återställandetillägget samt goodwilltillägget. 

 Gränsdragningen för täckning av affärsrisker i ansvarsförsäkringen är spretig och 

förefaller inte utgå ifrån en bakomliggande systematik. De gemensamma nämnarna analyseras 

dock, vilket ger en uppfattning av de syften som försäkringsbranschen vill uppnå med 

avgränsningen mot vissa affärsrisker. Med erfarenheter från vad försäkringens väsen är, hur 

och varför gränsdragningen görs samt dess, ur ändamålssynpunkt, inte helt tillfredställande 

resultat, kan en ny struktur och systematik föreslås. Förhoppningsvis leder det till en mer 

genomtänkt och förståelig hantering av affärsrisker i ansvarsförsäkringsfrågor. 
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Abstract 

In this thesis, I examine what insurance is, together with what business risk is and how business 

risks are insured in the context of liability insurance. Important questions are where, and why, 

the boundaries of the insurability of business risks are set as they are, and also whether a new 

structure and systematics could give rise to a more suitable delimitation. 

 To be able to understand and argue about how business risks are treated in the context 

of liability insurance, and also to be able to approach the sphere of the subject holistically, a 

relation to the essence of insurance must first be built. The knowledge about what insurance is 

and why it exists is an indispensable foundation for the argumentation around the insurability 

of business risks. The principles and the normative base that make up the legal area of insurance 

law reveal the framework of the relationship between the parties of the insurance contract and 

the requirements of insurability. These principles and norms subsequently form the background 

against which the business risks are seen in the analysis. 

 The liability insurance covers the liability of the insured. A distinction can be made 

between how the insurance covers contractual liability and non-contractual liability. Since 

professional liability, such as the liability of advisors, is treated differently from the liability of 

other service businesses, there is a principal benefit in elucidating it separately. The business 

risks lead to a potential liability, and how they are treated can be seen in the regular and global 

liability insurance policies. In this thesis, the following expanding and excluding policies are 

covered. Exclusion of pure financial loss, property in trust, promise or guarantee, foreseeable 

damage and damage to delivered property. Addition of pure financial loss, recall, claims due to 

ingredients or components, access and restoration costs, and goodwill. 

The boundary of coverage of business risks in the context of liability insurance is fuzzy 

and does not appear to be set based upon any underlying systematics. The common 

denominators are, however, analyzed which gives an idea of the ends that the insurance industry 

wants to achieve through the delimitation against certain business risks. With knowledge of 

what constitutes the essence of insurance, of how and why the boundaries are set as they are 

and of their, from a purpose-oriented point of view, not entirely satisfactory results, a new 

structure and systematics can be proposed. Hopefully, it leads to a more thought-out and 

comprehensible treatment of business risks in matters regarding liability insurance. 
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Förkortningar 

AB: Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader. 

ABL: Aktiebolagslag (2005:551). 

FAL: Försäkringsavtalslag (2005:104). 

FRL: Försäkringsrörelselag (2010:2043). 

HD: Högsta domstolen. 

KöpL: Köplag (1990:931). 

LF: Länsförsäkringar. 

MB: Miljöbalken (1998:808). 

NJA: Nytt juridiskt arkiv. 

NL: Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, 

elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

PAL: Produktansvarslagen (1992:18). 

PSL: Produktsäkerhetslagen (2004:451). 

RB: Rättegångsbalk (1942:740). 

SkL: Skadeståndslag (1972:207). 

SkVN: Skadeförsäkringens villkorsnämnd. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Att en verksamhets rena affärsrisker inte ska täckas av försäkringsgivaren är en fundamental 

princip inom försäkringsrätten. Principen tar sitt starkaste uttryck i ansvarsförsäkringen.1 Detta 

till trots finns det väldigt lite skrivet om affärsrisker i försäkringsrättslig doktrin. De finns 

förvisso med i diskursen såsom enskilda exempel på begränsningar i försäkringens omfattning 

men de benämns ej, och behandlas ej, direkt och på ett samlat sätt. Begreppet affärsrisker 

förefaller sakna både ett fast innehåll och en konkret ram, samtidigt som vad som avgör vilka 

affärsrisker som kan försäkras, och vilka som inte kan försäkras, ter sig vara otydligt. 

Det försäkringsbara intresset är den yttre ramen för vad som kan försäkras, medan 

kanvasen kan ses som uppdelad mellan det som försäkringsgivarna erbjuder att försäkra och 

det som inte är möjligt att försäkra. Uppdelningen förefaller göras på grundval av både juridiska 

och ekonomiska aspekter. Följande exempel på komponenter i uppdelningen kan belysa 

försäkringsrättens osammanhängande behandling av affärsrisker. Frågor om skadestatistik, 

möjligheten till granskning av verksamhetens art och omfattning, en försäkringsmarknads 

konkurrensutsatthet, möjligheten för en individuell och hög premiesättning, skadeståndsrättens 

preventionssyfte samt försäkringstagarkollektivets bästa ska ge svar på om, och varför, visst 

kontraktuellt skadeståndsansvar och skador på grund av yrkesmässiga brister inte täcks av 

försäkringen medan skadeståndsskyldighet enligt utländska standardavtal och vissa skador på 

annat än levererad egendom kan omfattas av densamma. 

Avsaknaden av ett samlat grepp och en tydlig gränsdragning för affärsrisker skapar en 

inkonsekvent praxis inom försäkringsbranschen. Liknande företeelser behandlas på olika sätt i 

ansvarsförsäkringen. Exempel på detta är att ansvaret vid försäljning av fysiska ting respektive 

tjänster, samt rådgivande verksamhet respektive icke rådgivande verksamhet, försäkras olika. I 

värsta fall kan ett mindre genomlyst affärsriskbegrepp resultera i att en viss typ av försäkring 

mer liknar spekulation, såsom i viss mån skett inom kreditförsäkring. 

1.2. Problemformulering  

- Var dras gränsen för försäkring av affärsrisker?  

- I vilken utsträckning kan och bör affärsrisker försäkras? 

                                                 
1 Ullman, Harald (2006) s. 88. 
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1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen kan delas in i två steg. För det första är det att ta ett helhetsgrepp (vilket 

idag saknas) där regleringen av affärsrisker på individuell detaljnivå blir belyst samt där en 

övergripande och principiell behandling tar form. För det andra är det att skapa en struktur och 

systematik kring begreppet affärsrisker genom att definiera dessa, ge en klarare bild av vilka 

normer som är, och bör vara, styrande vid bedömning av försäkringsbarheten, samt en indelning 

som leder till en ändamålsenlig kategorisering av affärsrisker. 

1.4. Metod  

Utan att vilja begränsa arbetssättet genom att tillskriva uppsatsen felaktiga epitet, som härrör 

från metoder vars kriterier får anses vara diffusa,2 eller att göra anspråk på exakthet och 

fullständighet, kan följande kategorisering av tillämpad metod göras. Metoden3 som används i 

uppsatsen är vidare än enbart rättskälleläran eller juridisk metod och kan benämnas 

rättsvetenskaplig metod.4 Förutom att lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin beaktas, ingår fyra 

betydelsefulla försäkringsgivares5 villkor och praxis i arbetsmaterialet. Inspiration hämtas från 

ekonomiska och rättsekonomiska teorier. Intervjuer används som informationskälla i de delar 

av ämnessfären där det saknas tillgänglig skriven information eller där det finns ett behov av 

bidrag från praktiker. Utländsk, främst brasiliansk, doktrin får en tjänande roll, och fungerar 

som inspirationskälla. Brasilien är relevant eftersom jag har studerat brasiliansk försäkringsrätt 

vid Universidade de São Paulo. 

Utgångspunkten för de avsnitt i uppsatsen där ett perspektiv de lege ferenda intas är 

det som framkommit i de av uppsatsens avsnitt, som är vigda åt en framställning de lege lata. 

Rättskällorna, villkoren och teorierna ses i ljuset av faktiska förhållanden för att kunna 

framhålla vilka följder som uppstår, om de är önskvärda, och i annat fall hur andra följder kan 

uppnås. Ändamålsöverväganden i uppsatsen utgår både ifrån vad som är försäkringsrättsligt 

ändamålsenligt, men även ifrån vad som krävs för att försäkringens väsen ska efterlevas; det 

sistnämnda kan påminna om argumentation naturalia negotii.6  

Utgångspunkten för avsnitten de lege lata är en utredning av vad som utgör 

försäkringens väsen, samt en genomgång av vad lagstiftaren och doktrinen menar är 

försäkringsbart intresse mot bakgrund av hur olika affärsrisker behandlas inom 

                                                 
2 För resonemang om innebörden av rättsdogmatisk metod och (icke) användandet av denna klassificering se Sandgren, Claes 

(2015) s. 43 ff. 
3 I uppsatsen används olika metoder vilka beskrivs i detta avsnitt. Tillsammans utgör dessa metoder uppsatsens metod. 
4 Sandgren, Claes (2015) s. 39–43. 
5 Här menas If, LF, Trygg-Hansa och Zurich. 
6 Lehrberg, Bert (2016) s. 223. 
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försäkringsrätten. Behandlingen framkommer dels vid en genomgång av gällande 

försäkringsrätt och skadeståndsrätt i de avseenden som den rör uppsatsens ämne, och dels 

genom en framställning av hur affärsrisker behandlas i försäkringsvillkoren. För att tydliggöra 

gränsdragningens förhållande till rättskällorna ställs försäkringsrättsliga normer och principer 

sedermera i bakgrunden till den gränsdragning som görs. 

Emedan det inte finns färdiga former för en samlad behandling av affärsrisker, används 

nya utgångspunkter i avsnitten de lege ferenda. Först definieras ett affärsriskbegrepp med hjälp 

av risk management-teorier samt av hur doktrinen och försäkringsvillkoren behandlar 

individuella affärsrisker. Sedan görs en indelning av affärsrisker, ur vilken riskernas 

försäkringsbarhet kan utrönas. De bakomliggande normer och principer som framkommer vid 

utredningen av försäkringens väsen blir avgörande när analysen viks åt djupnormativa 

resonemang. Tillämpningen av undantag och tillägg i ansvarsförsäkringen ses slutligen i ljuset 

av de nya förslag på struktur och systematik som framlagts tidigare i uppsatsen. Det ska 

framhållas att visst analysarbete inte syns direkt i uppsatsen, eftersom det ligger i framtagningen 

av sättet på vilket ämnet ska framställas, hanteras och behandlas. I det föregående inbegrips en 

analyserande genomgång och selektering av ett omfattande urval av material. 

1.5. Avgränsningar 

Även om viss inspiration inhämtas från utländsk doktrin syftar jag inte till att utreda utländsk 

rätt. Kontaktytan med andra rättsområden är stor eftersom försäkringsrättsliga spörsmål inte så 

sällan knyter an till andra juridiska fält. Viss riktning måste hållas för att utredningen ska bli 

meningsfull och således läggs störst fokus på försäkringsrätten och skadeståndsrätten, medan 

lagregler och rättspraxis från övriga rättsområden som kan aktualiseras inte kommer att 

analyseras, utan enbart konstateras. Affärsrisker kan, förutom i ansvarsförsäkringen, även i viss 

mån ses i egendomsförsäkringen och borde för helhetens skull tas med, men varken tiden eller 

ramen för arbetets omfattning ger utrymme för att behandla även denna sfär, förutom i korta 

drag under kapitel två. Inom området för affärsrisker behandlas inte det som handlar om 

försäkringsrättsliga verktyg för att undvika bedrägerier. 

1.6. Disposition 

Kapitel ett beskriver bakgrund, vad som ämnas med uppsatsen samt dess beståndsdelar. Kapitel 

två utreder vad försäkring är genom att belysa de principer och den normativa bas som bygger 

upp rättsområdet. Kapitel tre är en genomgång av vad affärsrisker är samt hur och varför de 

omfattas eller undantas i försäkringsvillkoren, vilket innefattar analys av villkor. Kapitel fyra 
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är dels en analys av den gränsdragning som faktiskt görs och dels en analys av hur affärsrisker 

skulle kunna, och borde, behandlas i ansvarsförsäkringen. 
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2. Försäkringens väsen 

2.1. Inledning 

”Framtiden är allas vårt plågsamt okända. Att säkerställa den är det största bekymret. Det 

omstridda är lugnet, under dagarna som går, vilket är resultatet av vetskapen om att kunna uppnå 

de nödvändiga resurserna för att uthärda de kommande dagarnas sannolika olyckor. Den 

individuella ekonomin kan ge detta resultat, förutsatt att det som blir över varje dag från den 

vanliga inkomsten samlas ihop och sparas. Inkomsten kan även gå upp i rök vid misslyckade 

affärer men också till följd av andra och olika faktorer. […] Behovet av att förebygga sådana 

risker, ledde människan till att utforma metoder, för att i första hand undvika riskerna, eller när 

de inträffar, för att täcka de förluster som utgör dess följd.”7 

2.2. Försäkringsavtalsparterna och deras relation samt principiella försäkringsfrågor 

Försäkring i sin mest primitiva form bygger på att en förlust som uppstår vid realisering av en 

risk fördelas mellan dem som delar samma typ av risk.8 Försäkringen innebär en risktäckning, 

av försäkringsgivaren, för dem som inte vill leva med osäkerheten som ligger i att kunna komma 

att påverkas negativt av vissa bestämda händelser, i utbyte mot ett vederlag.9 Den försäkrade 

byter således en osäkerhet, den att behöva betala för skador som kanske kan komma att inträffa, 

mot en säkerhet, den att betala en premie som är förutbestämd.10 Riskutjämningen sker genom 

att förlusten fördelas på ett stort försäkringskollektiv. Försäkringsavtalen är så kallade 

massavtal, vilket innebär att försäkringsgivaren ingår en stor mängd avtal med liknande 

innehåll.11 Det som särpräglar försäkringsavtalet är att lejonparten av alla premiebetalande 

försäkringstagare inte utfår någon motprestation i form av ersättning. På så vis saknas det 

samband som i vanliga fall föreligger mellan prestation och motprestation inom avtalsrätten.12 

Försäkring är ett sinnrikt juridiskt och ekonomiskt verk, som i ett kapitalistiskt samhälle för 

samman stora massor av försäkringstagare i syfte att tillsammans dela på risk. Genom 

ömsesidighet och samarbete förebygger de gemensamma ansträngningarna (det att samla ihop 

pengar) livets och näringslivets osäkerheter.13 

Händelser, vilka det föreligger osäkerhet kring om, respektive när, de kommer att 

inträffa kan den riskutsatte försäkra sig mot. Exempel på dessa händelser är brand respektive 

dödsfall.14 Ovissheten15 utgör ett, för försäkringen, i det närmaste nödvändigt kriterium. Utan 

osäkerheten kring riskens förverkligande vore det ekonomiskt mindre värt för 

försäkringstagaren att söka skydd hos en försäkringsgivare, som i sin tur, i regel, inte vill ersätta 

                                                 
7 Det här är min översättning från portugisiska, se bilaga 3 för originaltext hämtad från Ferreira, Waldemar (1944) s. 616 f. 
8 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 7 f. 
9 Bull, Hans Jacob (2008) s. 24. 
10 Lagerström, Peter (2007) s. 16. 
11 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 8. 
12 Schmidt, Folke (1943) s. 8. 
13 Castro, Rogério Alessandre de Oliveira (2017) s. 22. 
14 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 7 f. 
15 Mer om ovisshet se prop. 2003/04:150 s. 124. 
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förutsebara skador.16 Försäkringstagaren söker trygghet mot förlustbringande händelser medan 

försäkringsgivaren söker att kunna driva en rörelse i vinstsyfte.17 Tryggheten som försäkringen 

medför är inte enbart av vikt för den som de facto råkar ut för skada utan även för alla som 

besparas att oroa sig för skador, som kanske aldrig kommer att inträffa. Ur samhällssynpunkt 

kan försäkringen vara en ekonomisk verksamhets livsluft: utan försäkring skulle vissa riskfyllda 

verksamheter inte kunna startas.18 Försäkringen har även en reparativ samhällsfunktion. 

Näringslivet får kapital till återuppbyggnad, vilket möjliggör att verksamheter som drabbas av 

stora skador kan fortsätta att drivas.19 I situationer där någon orsakar skada för annan, kommer 

ansvarsförsäkringen den skadelidande till godo. Att eventuellt bli skadeståndsskyldig fungerar 

som ett incitament till att försäkra sig. Det finns en slags växelverkan där ansvarsförsäkringen 

rättspolitiskt underbygger möjligheten att ålägga skadeståndsansvar, vilket i sin tur nödgar 

potentiella skadevållare att täcka sitt ansvar med en försäkring.20 Försäkringsgivarens roll som 

finansiell intermediär har betydelse för det finansiella systemet, samtidigt som verksamheten 

även har en skadepreventiv funktion samt bidrar till en effektivare resursanvändning i 

samhället.21 

Det är lagstiftningen som ämnar garantera försäkringstagarnas skydd.22 I enlighet med 

2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) krävs tillstånd för att få driva försäkringsrörelse. 

Principen, som kommer till uttryck i 1 kap. 1a § FRL, om god försäkringsstandard för 

försäkringsgivarnas verksamhet berättigar anspråket på likabehandling23 vid skadereglering 

samt uppmanar till, såsom Bertil Bengtsson uttrycker det, en välvillig tillämpning av lagregler 

och villkor. För att säkerställa att försäkringsgivarna kan infria sina förpliktelser gentemot 

försäkringskollektivet ankommer det på Finansinspektionen att utöva tillsyn. I första hand ska 

försäkringsgivarnas soliditet, likviditet, riskhantering och organisation granskas.24 

Stabilitetsprincipen, som är en allmän försäkringsrörelseregel, fastställs i 4 kap. 1 § FRL. 

Principen ämnar säkerställa försäkringsgivarnas finansiella stabilitet, vilket utgör ett av två 

huvudsyften med försäkringsrörelseregleringen. Det andra huvudsyftet är kundskyddet.25 

Försäkringsgivarna ska inte täcka sådana risker som leder till att de, i sin roll som representant 

för försäkringstagarkollektivet, inte kan svara för de skadekostnader som uppkommer. 

                                                 
16 Bengtsson, Bertil (2015) s. 16. 
17 A.a. s. 16. 
18 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 15. 
19 Schmidt, Folke (1943) s. 31. 
20 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus (2014) s. 175. 
21 Falkman, Henric (2011) s. 11. 
22 Bengtsson, Bertil (2015) s. 16. 
23 Att likabehandling ingår i god försäkringsstandard framgår av prop. 2003/04:150 s. 444 f. 
24 Bengtsson, Bertil (2015) s. 39, 48. 
25 Sluijs, Jessika van der (2014/2015) s. 240, 244. 
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Samtidigt ska de se till att medel, såsom mottagna premier och upplånat kapital, vilka inte 

behöver finnas direkt tillgängliga för betalning av försäkringsersättning och omkostnader, 

används på ett omsorgsfullt sätt. Det normala är att försäkringsgivarna gör placeringar i sådana 

tillgångar som aktier, kreditmarknadsinstrument och fastigheter. Marknadsriskerna medför att 

prisförändringar kan ge upphov till förluster som förändrar försäkringsgivarnas 

sammansättning av tillgångar, skulder och kapital samt således även deras möjlighet att ersätta 

försäkringsfall.26 

Produktutformningen ska emellertid få vara fri. Produktfrihetsprincipen27 innebär att 

det ska stå försäkringsgivarna fritt att välja vilka risker de vill försäkra. Utgångspunkten är att 

lagreglerna, till viss del tvingande sådana, ska fastslå parternas förpliktelser gentemot varandra, 

medan försäkringsgivarna ska få friare tyglar att utforma försäkringens sakliga omfattning.28 

Ett exempel på produktfrihetens betydelse generellt, och partsviljans inflytande över 

försäkringsskyddet mer specifikt, är avgörandet i NJA 1933 s. 163. Det försäkringsskydd (en 

typ av garantiförsäkring) som efterfrågades i ansökningshandlingen hade utan inskränkning 

meddelats försäkringstagaren. Domstolen ansåg att försäkringen täckte det som angivits i 

ansökningshandlingen snarare än det som stod i försäkringsvillkoren.29 Vid utformningen av 

företagsförsäkringsreglerna i 8 kap. försäkringsavtalslagen (2005:104) var just avtalsfriheten 

en av de främsta rättsgrundsatserna som beaktades. Även argument om behovet att förhindra 

missbruk, jämte rättspolitiska resonemang om ett förstärkt skydd för småföretagare, påverkade 

lagstiftaren vid utformningen.30 Att försäkringsgivarna får skapa nya försäkringslösningar utan 

att bromsas av lagstiftningen kan kritiseras på grund av produktfrihetsprincipens oklarhet, men 

även för att den kan ge upphov till kollisioner med tvingande regler. Genom att använda så 

kallade dolda handlingsklausuler i villkoren kan försäkringsgivarna påverka 

försäkringstagarnas handlande på ett sätt som är förbehållet lagens regler.31 Folke Schmidt ger 

följande exempel på skillnaden mellan, å ena sidan, en ren omfattningsbestämmelse, å andra 

sidan en sådan som innehåller en dold handlingsklausul, och å tredje sidan en ren 

säkerhetsföreskrift.  

Omfattningsbestämmelse: ”Försäkringen omfattar icke smycken eller föremål av ädel metall, 

penningar eller värdehandlingar.” 

                                                 
26 Falkman, Henric (2011) s. 24 f.  
27 Begreppet kommer från EU-rätten, se bland annat Rådets direktiv 92/49/EEG Art. 28 och SOU 1993:108 s. 61. 
28 Bengtsson, Bertil (2015) s. 19, 39, 129 ff. 
29 Radetzki, Marcus (2014) s. 70. 
30 Bengtsson, Bertil (2015) s. 341. 
31 A.a. s. 133, 137. 
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Omfattningsbestämmelse med dold handlingsklausul: ”Försäkringen omfattar icke smycken 

eller föremål av ädel metall, penningar eller värdehandlingar, som icke förvaras i dyrkfritt 

kassaskåp.”   

Säkerhetsföreskrift: ”Smycken etc. … skola förvaras i dyrkfritt kassaskåp vid äventyr, att 

försäkringshavaren eljest går förlustig rätten till ersättning.”32 

Av det ovan beskrivna framgår att det står försäkringsgivarna fritt att bestämma försäkringens 

omfattning; däremot är lagreglerna om biförpliktelser tvingande. Genom att utnyttja dolda 

handlingsklausuler kan försäkringsgivarna kringgå de tvingande reglerna. Det ska dock påpekas 

att i tydliga fall av sådant kringgående godtas inte klausulen som en del av 

omfattningsvillkoren. Gränsdragningen är dock omstridd. I enlighet med den så kallade 

cykellåsprincipen33 får omfattningsbestämmelser reglera grundförutsättningar för att 

försäkringsskydd överhuvudtaget ska kunna accepteras. Således får försäkringsgivarna kräva 

att anordningar, såsom exempelvis ett lås eller brandsläckare, som uppfyller villkorens 

skyddskrav för det specifika försäkringsstället, finns installerade. På så vis kan 

försäkringsgivaren vid bedömningen av försäkringsfallet relatera till försäkringstagarens 

handlingssätt, exempelvis om låset har låsts.34 

Relationen mellan försäkringsgivare och försäkringstagare genomsyras av en 

lojalitetsplikt35, vilket grundar sig i den ömsesidiga informationsasymmetrin som finns 

avtalsparterna emellan. På grund av försäkringens väsen måste försäkringsgivaren ha korrekt 

information, och således är utgångspunkten inte enbart ett ömsesidigt förtroende. Att beteckna 

försäkringsavtalet som ett ”contractus uberrimae fidei” innebär högt ställda krav på 

försäkringstagarens noggrannhet och hederlighet. I England talar man om ”a contract based 

upon the utmost good faith” och i Tyskland läggs särskild vikt vid den kontraktsrättsliga 

principen ”Treu und Glauben”. I nordisk försäkringsrätt, precis som i Tyskland, väger den 

subjektiva principen om god tro upp mot den objektiva principen om skyldigheten att till det 

yttersta iaktta vad tro och heder kräver. Både krav på ett hederligt beteende och möjligheten att 

åberopa god tro är grundläggande inom försäkringsrätten och bygger det så viktiga förtroendet 

i försäkringsrelationen.36 Grunden för försäkringstagarens upplysningsplikt utgörs av 

försäkringsgivarnas behov av relevant information som försäkringstagaren har vetskap om. Att 

                                                 
32 De 3 citaten kommer från Folke Schmidts bok Faran och Försäkringsfallet. Se Schmidt, Folke (1943) s. 190 f. 
33 Se prop. 2003/04:150 s. 428. Se även Ullman, Harald (2009) s. 235. 
34 Bengtsson, Bertil (2009) s. 20 f. Johansson, Svante O (2009) s. 37. Ullman, Harald (2009) s. 256 f. 
35 Den allmänna rättsprincipen om lojalitet inbegriper ett antal rättsliga normer som ämnar dels skapa ett hänsynstagande mellan 

avtalsparterna vad gäller deras respektive avtalsrelaterade förväntningar, dels utpeka en generell förpliktelse om omsorg. Kravet 

på lojalitet ska stävja beteenden som ger upphov till att ett avtalsförhållande påverkas på så vis att en part belägger sin motpart 

med extraordinära riskmoment. För mer om detta resonemang se Holm, Anders (2004) s. 271 f. 
36 Bengtsson, Bertil (2015) s. 46 f. Hellner, Jan (1994) [1965] s. 133 ff. Schmidt, Folke (1943) s. 39 f. 
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försäkringstagare förfar svikligt eller i strid mot tro och heder underminerar 

försäkringssystemet på så vis att det inte blir möjligt att värdera försäkringsgivarens avtalade 

prestation.37 Det är av vikt att den försäkrades handlande inte medvetet påverkas av just det 

faktum att denne är försäkrad. Skyddet som försäkringen ger ska inte fungera som incitament 

till ett förhöjt risktagande hos försäkringstagaren. Reglerna om framkallande av försäkringsfall 

som finns i 8 kap. 11 § FAL, tangerar denna princip och ämnar lösa följderna då problematiken 

ställs på sin spets.38 Moraliska risker uppstår när existensen av ett försäkringsskydd gör att 

försäkringstagaren förlorar anledning till att vilja undvika ett försäkringsfall.39 Att den 

försäkrade inte uppfyller sin prestation gentemot sin medkontrahent, beter sig fackmässigt 

oaktsamt eller sparar in på nödvändiga kostnader vid utförandet av ett arbete är exempel på hur 

spekulation i försäkringsskyddet kan te sig. Det är främst vid försäkring av ansvar i 

kontraktsförhållanden som problematiken aktualiseras.40  

Inom försäkringsrätten är det givetvis angeläget att skador motverkas. För 

försäkringskollektivet är det bra med sänkta premier men även samhället i stort mår bra av att 

befolkas av mer omsorgsfulla medborgare. Preventionen mot skador tar sina främsta uttryck i 

lagreglerna om framkallande av försäkringsfall, säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt, se 8 

kap. 11-13 §§ FAL, men även i villkorsbestämmelser om självrisk.41 Den senares preventiva 

effekt är svår att generalisera kring, eftersom variabler som skadans eventuella storlek och 

möjligheten till inbesparing av tid och pengar vid ett lägre mått av aktsamhet kan påverka dess 

verkningar.42 Försäkring som täcker skadeståndsansvar kan anses motverka preventionen. Även 

om så kan vara fallet till viss del, är det möjligt att avgränsa försäkringsskyddets omfattning 

mot vårdslöst beteende och på så vis ge utrymme för skadeståndsrättens preventiva funktion.43 

En annan väsentlig försäkringsrättslig princip, som förarbetena till försäkringsavtalslagen tar 

fasta på,44 även om den inte längre är lagfäst, är det så kallade berikandeförbudet. 

Försäkringstagaren ska inte beredas vinst genom sin försäkring. Rent krasst kan, förutom vid 

tillämpning av reglerna i 6 kap. 2-4 §§ FAL om att bara den ekonomiska skadan ska ersättas, 

ändock försäkringsersättningen vid realisering av en risk täckt av en summaförsäkring överstiga 

den reella förlusten.45 

                                                 
37 Ramberg (tidigare Hultmark), Christina (1993) s. 30 ff. 
38 Bengtsson, Bertil (2015) s. 46. 
39 Ullman, Harald (2006) s. 92. 
40 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 317 ff. 
41 Bengtsson, Bertil (2015) s. 18, 45. 
42 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 583. 
43 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 389. 
44 Se prop. 2003/04:150 s. 192. 
45 Bengtsson, Bertil (2015) s. 47. 
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Försäkringsgivarens risk i försäkringssammanhang har flera olika beståndsdelar. Den 

utgörs av den faktiska risken, vilken består av sannolikheten att en viss ersättningsberättigande 

händelse inträffar, den juridiska risken, vilken innefattar det sätt, på vilket lagstiftningen 

inverkar på försäkringsgivarnas ansvar samt omfattningen av deras ersättningsskyldighet, 

kostnadsrisken, vilken beror på att vissa typer av händelser kan innebära extra administrativa 

kostnader, den moraliska risken, vilken är förknippad med försäkringstagarens förhållningssätt 

till försäkringen, samt den finansiella risken, vilken påverkas av den ekonomiska 

utvecklingen.46  

En viktig utgångspunkt är att det måste finnas en proportion mellan både den exakta 

risken samt den möjliga ersättningen och premien.47 Att premien ska motsvara risken kallas för 

ekvivalensprincipen48, vilket förarbetena till försäkringsavtalslagen lyfter fram.49 Trots att 

principen får anses vara grundläggande för försäkringsavtalsrätten finns det numera inget krav 

på att försäkringsgivarna premiesätter i jämnvikt med sitt risktagande. Dessutom finns det fler 

hänsynstaganden, vilka kan stå i viss konflikt med ekvivalensprincipen, som kan påverka 

balansen mellan premie och risk. Exempel på dessa är den försäkrades trygghetsintresse, 

grundsatsen om konsumentskydd och solidaritetstanken50. Den sistnämnda innebär att sociala 

skäl ger upphov till att goda risker får betala för dåliga risker51 så att även dessa kan omfattas 

av försäkringen. Även konkurrens påverkar premierna.52 Konkurrens kan till och med påverka 

försäkringsgivare att i viss mån frångå kravet på att kunna kalkylera dels sannolikheten för att 

risken kan komma att materialisera sig, och dels skadans eventuella storlek.53 I normala fall är 

det noggranna beräkningar som ligger till grund för premien. En konsekvens av behovet att 

kunna beräkna risken är att de händelser som berättigar ersättning i största möjliga mån måste 

överensstämma med beräkningarnas underlag. I och med att försäkringsgivarna bara kan utgå 

ifrån skadestatistik som hänför sig till det förflutna, kan återförsäkring och sparade reserver 

behöva utnyttjas när ansvaret riktar sig mot en framtid vars utveckling inte exakt kan 

förutspås.54 En granskning av en verksamhets art och omfattning indikerar vilken typ av 

försäkringstagarkategori det handlar om och således även vilken premie som blir aktuell. I andra 

                                                 
46 Bengtsson, Bertil (2015) s. 31 f. 
47 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 9. 
48 En jämnvikt mellan prestation och motprestation, vilket bland annat kommer från normativa tankar om avtalsbalans som kan 

härledas ända tillbaka till Aristoteles och idéer om att något som ges ska återgäldas med en ekvivalent. För ett mer utvecklat 

resonemang kring det nu sagda se Holm, Anders (2004) s. 30. 
49 Se prop. 2003/04:150 s. 123 f. 
50 Solidaritetstanken är vanligast inom socialförsäkringen, även om den även återfinns inom privat försäkring. Se Bengtsson, 

Bertil (2015) s. 44. 
51 ”[…]försäkringstagarkategorier för vilka skadefrekvensen är påfallande stor[…]”. Se Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 300. 
52 Bengtsson, Bertil (2015) s. 43 f. 
53 Ullman, Harald (2006) s. 94. 
54 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 10, 13. 
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fall kan den skadestatistik som finns kring den försäkrade bli vägledande.55 Ett sätt att beräkna 

nettopremien är att multiplicera det sannolika antalet realiserade risker av viss typ under en viss 

tidsperiod, även kallat skadefrekvensen, med den genomsnittliga skadestorleken i förhållande 

till värdet av det försäkrade objektet, även kallat skadegraden.56 Förutom att premien ska täcka 

de eventuella utbetalningar av försäkringsersättning som beräkningarna indikerar, ska den även 

omfatta de administrativa kostnader som försäkringsgivaren har. I företagsförsäkringen kan 

man räkna med att cirka 25–30 % av premien utgörs av sådana kostnader.57 

2.3. Försäkringsbart intresse 

2.3.1. Försäkringens objekt enligt försäkringsavtalslagen och doktrin 

Den klassiska försäkringsrättsliga definitionen av begreppet intresse uttrycktes av Victor 

Ehrenberg i hans bok Versicherungsrecht från 1893.58 Den tyska juristen skrev följande: ”Die 

beziehung nun, kraft deren jemand durch eine gewisse thatsache einen vermögensschade 

erleidet, nennen wir interesse”59, vilket på svenska kan översättas till: ”Den relationen, 

varigenom någon genom en viss omständighet lider en förmögenhetsskada, kallar vi intresse”60. 

Begreppet intresse kan förstås som ett uttryck för principen att försäkring inte ska leda 

till vinst för någon, vilket även kan uttryckas som att ersättning bara kan erhållas om den 

motsvaras av en förlust.61 I svensk rätt är det bara inom skadeförsäkringen som begreppet blir 

aktuellt. USA och Brasilien är exempel på länder där det även ställs ett krav på att den som är 

förmånstagare vid livförsäkring ska ha ett intresse i livet som försäkras.62 

Frågeställningen ”vad kan försäkras” riktar sig inte mot vad en försäkringstagare kan 

förmå en försäkringsgivare att försäkra, utan vilka tvingande gränser som lagstiftaren har 

beslutat ska rama in försäkringsavtalets objekt.63 6 kap. 1 § FAL stadgar att ersättning kan 

betalas för varje lagligt intresse som omfattas av försäkringen. Samma regel gäller även för 

företagsförsäkringen, se 8 kap. 18 § FAL. I förarbetena till försäkringsavtalslagen framgår att 

tolkningen av intressebegreppet är densamma som i 1927 års FAL.64 Skadeförsäkringens objekt 

är intresset, inte själva föremålet som riskerar att skadas. Om den försäkrade har ett intresse i 

                                                 
55 Ullman, Harald (2006) s. 88. 
56 Schmidt, Folke (1943) s. 14. 
57 Bengtsson, Bertil (2015) s. 29. 
58 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 213. 
59 Ehrenberg, Victor (1893) s. 8. 
60 Översatt av doktorand Britta Behrendt Jonsson efter mailkonversation 2016-12-27. 
61 Hellner, Jan (1957) s. 7. 
62 Avseende USA se Hellner, Jan (1994) [1965] s. 212. Avseende Brasilien se Lei N° 10.406, De 10 De Janeiro De 2002, 

Código Civil, Art. 757. Se även Castro, Rogério Alessandre de Oliveira (2017) s. 12, 15 ff, 23. 
63 Bull, Hans Jacob (2008) s. 433. 
64 Se prop. 2003/04:150 s. 438. 
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ett varulager, finns det en relation mellan denne och varulagret vilken tar sitt uttryck i att den 

försäkrade lider en förlust i det fall varulagret skadas. Intressebegreppet kan delas upp i två 

åsyftningar. För det första kan den försäkrade ha flera olika intressen i ett objekt vilket innebär 

att förluster i flera olika avseenden kan uppstå. För det andra kan flera försäkrade ha olika 

intressen i ett objekt och lida olika förluster.65 I och med utnyttjandet av intressebegreppet går 

det att klargöra vilka förlustposter hos den försäkrade som omfattas av försäkringsskyddet och 

fastslå vilkas intressen som försäkringen täcker.66 Ordet förlust ska förstås på så vis att inte 

enbart ekonomiska förluster kan försäkras. Det finns inget krav från lagstiftarens sida att 

skadeförsäkringen måste täcka en ekonomisk förlust, vilket innebär att ideella intressen såsom 

affektionsvärden får försäkras.67 Det bör dock påpekas att för att ersättning ska utgå ur 

egendomsförsäkringen krävs det enligt branschpraxis, förutom att en skada har uppkommit, att 

skadan uppbringat en ekonomisk följd för den försäkrade.68 

Olagliga intressen berättigar inte till försäkringsersättning.69 Det är en tvingande 

lagregel som syftar till att omöjliggöra försäkring av två speciella typer av förluster. Dels ska 

försäkringsskyddet inte få omfatta förlust av inkomst som uppkommit olagligt, och dels ska 

försäkringsgivarna inte täcka betalningsskyldighet eller förlust som uppkommer på grund av ett 

offentligt sanktionsbeslut såsom böter, miljösanktionsavgift eller förverkande av egendom. Att 

egendom används på ett lagstridigt sätt innebär dock inte att egendomen i sig är ett förbjudet 

föremål för försäkring, det är bara de olagligt uppkomna vinsterna och fordringarna som 

lagstiftaren vill avgränsa mot. I enlighet med rättsprincipen pactum turpe är ett försäkringsavtal 

rörande olagligt intresse inte bindande.70 Huruvida 6 kap. 1 § FAL verkligen ger uttryck för 

pactum turpe eller en självständig ogiltighetsregel har diskuterats, precis som frågan om 

förluster uppbringade av administrativa sanktionsavgifter för styrelseledamöter i finanssektorn 

är försäkringsbara lagliga intressen.71 Det har ännu inte prövats i domstol men inget tyder på 

att vare sig lagstiftaren eller Finansinspektionen har ändrat sin uppfattning i frågan om 

försäkring mot följderna av sanktionsavgifter. Även om sanktionsavgiften grundar sig i ett 

culpöst beteende får det anses avse ett olagligt intresse och strida mot god försäkringsstandard.72 

                                                 
65 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 213. 
66 Bull, Hans Jacob (2008) s. 433. 
67 Bengtsson, Bertil (2015) s. 308 f. 
68 Johansson, Svante O (2015) s. 79. 
69 E contrario tolkning av 6 kap. 1 § FAL. 
70 Bengtsson, Bertil (2015) s. 307 ff. 
71 Sluijs, Jessika van der (2014/2015) s. 239 ff. 
72 Bengtsson, Bertil (2015) s. 308. Sluijs, Jessika van der (2014/2015) s. 246. 
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Lagtextens formulering, där bara lagligt intresse ersätts, innebär en begränsning av möjligheten 

att meddela försäkring.73 

Eftersom intresse snarare är ett ekonomiskt begrepp än ett rättsligt sådant blir även 

bedömningen huruvida ett försäkringsbart intresse föreligger huvudsakligen ekonomisk. Det 

krävs således att den som begär försäkringsersättning påverkas negativt i ekonomisk 

bemärkelse av en uppkommen skada på den försäkrade egendomen, inte att vederbörande har 

en rättighet i egendomen. Det vanliga får dock sägas vara att det ekonomiska intresset bygger 

på en rättslig relation. Sakrätter, obligationsrätter samt vissa förpliktelser som avser viss 

egendom leder till ett försäkringsbart intresse, undantaget de sällsynta tillfällen då någon gör 

vinst på egendom utan att det finns ett rättsförhållande mellan denne och egendomen eller dess 

ägare.74 

Inom brasiliansk rättsdoktrin har följande kring försäkringens objekt och det 

försäkringsbara intresset utvecklats, vilket kan fungera som en god illustration och 

sammanställning av vad som framställts ovan: Försäkringens omedelbara objekt är garantin, 

vars objekt är det försäkringsbara intresset, vilket är försäkringsavtalets objekt och som utgörs 

av den existerande relationen mellan den försäkrade och det försäkrade föremålet, vilket är 

riskens subjekt.75 

2.3.2. Vadeförsäkring 

Försäkring jämförs ibland med vadhållning. Den gemensamma nämnaren är riskmomentet. 

Försäkringsgivaren bygger dock sin verksamhet på en noggrann riskberäkning och avgränsar 

sig i allra högsta grad mot spelmoment.76 Skillnaderna ligger främst i att försäkringen har en 

förebyggande funktion. Risken i försäkringssammanhang är naturlig och försäkringstagaren vill 

säkerställa sig mot de negativa konsekvenserna av dess realisering medan i vadhållning är 

risken artificiell och således tillskapad samt objektifierad i spelavtalet av spelaren. 

Försäkringstagaren betalar en premie för att skydda sig mot ett ogynnsamt resultat medan 

spelaren betalar en insats för att uppnå ett fördelaktigt resultat. En försäkringstagares risk är 

redan befintlig före täckningen av densamma medan risken i spelmomentet uppstår tillsammans 

med spelavtalet. Den framtida händelsen är en positiv risk för spelaren, risken att vinna, medan 

den innebär en risk om förlust för den försäkrade, som denne vill skydda sig mot.77  

                                                 
73 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 215. 
74 A.a. s. 218 ff. 
75 Denna beskrivning är min sammanställning av det som har utvecklats inom brasiliansk rättsdoktrin av bland annat Fábio 

Konder Comparato i hans avhandling ”O seguro de crédito”, Fran Martins i hans bok ”Contratos e obrigações comerciais” samt 

Ernesto Tzirulnik, Flávio Cavalcanti och Ayrton Pimentel i deras bok ”O contrato de seguro”.  
76 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 12. 
77 Meilij, Gustavo Raúl (1998) s. 5. Buranello, Renato (2006) s. 149. Ascarelli, Tullio (1945) s. 258. 
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3. Affärsrisker 

3.1. Inledning 

Försäkringssystemet syftar inte till att ge försäkringsgivaren rollen som försäkringstagarens 

finansiär, vilken tar del i det affärsmässiga risktagandet. Ett sådant arrangemang liknar allt för 

mycket ett upplägg där försäkringsgivaren skulle vara berättigad, genom sitt risktagande, del 

av försäkringstagarens vinst. En täckning av affärsrisker kan generellt sett antas inkräkta på de 

grundläggande principer som avgör vad som bör och får försäkras.78 Det finns två 

grundläggande ekonomiska skäl till varför sådan försäkring är svår att motivera. Dels förlorar 

en affärsman vars eventuella förluster är försäkrade sitt incitament till att försöka agera 

förlustpreventivt, och dels kan affärsförluster som leder till att verksamheter går i sank uppstå 

ur oräkneliga orsaker; bara det att inköpspriset för en viktig ingrediens i verksamheten höjs kan 

vara avgörande.79  

3.2. En ekonomisk definition av begreppet affärsrisk 

Inom risk management talar man om två typer av affärsrisker. Den mer traditionella typen är 

icke verksamhetsrisker80 som historiskt sett oftast varit objekt för försäkring. Det handlar om 

risker såsom brand, förorening eller bedrägeri. Den andra typen är verksamhetsrisker81 vilka 

härrör från exempelvis att en ny fabrik byggs, att en ny produkt lanseras eller att ett 

företagsförvärv genomförs. Risk finns med i alla affärsbeslut som ska fattas, i alla fall i alla de 

beslut som kan leda till bra eller dåliga följder. Agerande i nuet resulterar i risk på så vis att 

framtida händelser också är risk.82 

   Riskerna ett företag möter kan delas in i fyra huvudområden, nämligen operationell 

risk, strategisk risk, compliancerisk och finansiell risk. Den operationella risken relaterar till ett 

företags produktion, drift och verksamhet. Det handlar bland annat om distribution och logistik, 

leverantörer, kvalitén på produkter och tjänster, medarbetarfrågor, bedrägeri, projekt, 

naturfenomen, IT och brand. Strategisk risk är kopplad till större frågor och kräver god 

planering eftersom den har en stor påverkan på företagets kostnader, produkter, priser och 

försäljning. I det strategiska riskområdet inbegrips bland annat marknader, konkurrenter, 

teknologi, konjunkturen, konsumentbehov, juridik och företagsförvärv. Compliancerisk 

handlar om efterlevnad av tillämplig lag. Det kan beröra lagstiftning inriktad på hälsa, säkerhet 

                                                 
78 Ullman, Harald (1999) s. 447 ff. 
79 Posner, Richard A (2014) s. 193. 
80 Min egna tolkning av det engelska uttrycket ”non entrepreneurial risks”. 
81 Min egna tolkning av det engelska uttrycket ”entrepreneurial risks”. 
82 Sadgrove, Kit (2005) [2007] s. 3. 
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och miljö men även redovisningsstandarder samt skatt- och börsregler. Finansiell risk kan vara 

intern, såsom kostnader, eller extern, såsom ogynnsamma växelkurser eller räntenivåer. De 

finansiella riskområdena innefattar främst sådant som påverkar lönsamhet och likviditet.83  

3.3. Affärsrisker och ansvarsförsäkringen 

3.3.1. Kontraktuellt skadestånds- och ersättningsansvar 

3.3.1.1. Inledning 

Frågan är inte huruvida ansvarsförsäkringen täcker kontraktuellt ansvar utan vilka typer av 

kontraktuellt ansvar som ansvarsförsäkringen omfattar. Distinktionen mellan inomobligatoriskt 

och utomobligatoriskt ansvar, vilken framträder inom skadeståndsrätten, kan inte för 

ansvarsförsäkringens del tjäna som vattendelare.84 Utvecklingen har gått, från att blott 

skadeståndsansvar på utomobligatorisk grund har ansetts försäkringsbart, vilket avgränsar mot 

köprättsligt ersättningsansvar, till att försäkringsvillkoren utesluter det skadeståndsansvar som 

är grundat i ett avtal, samtidigt som annat ansvar i avtalsförhållanden kan täckas. Senare har 

utvecklingen gått mot att även omfatta skadeståndsskyldighet grundat i standardavtal och vissa 

försäkrade avtal.85 Undantagen som tar sikte på skadetyper i speciella situationer har mer 

inverkan på var gränsen för försäkringsskyddet dras än ansvarsgrunden.86 

Anledningen till att det kontraktsmässiga skadeståndsansvaret inte omfattas fullt ut är 

att ansvarstypen innehåller osäkra ansvarsmoment eftersom den bland annat inbegriper 

affärsrisker. Förutsebarheten, men även riskens natur, är variabler som påverkar 

försäkringsgivarnas utformning av ansvarsförsäkringens skydd i denna fråga.87 

3.3.1.2. Avgränsning mot köplagen 

Ett av de mest grundläggande skälen till att begränsa ansvarsförsäkringens omfattning i 

kontraktsförhållanden är att försäkringsersättning inte ska utgöra ett alternativ till fullgörelse 

av utlovad prestation.88 Den bakomliggande anledningen är att det strider mot 

ansvarsförsäkringens begrepp på så vis, att den försäkrade som utger ersättning på grund av 

underlåten kontraktsuppfyllelse inte kan anses ha lidit någon skada, så länge ersättningen är ett 

substitut för den avtalade förpliktelsen och motprestation har erhållits. Det inkräktar även på 

försäkringens andemening att en försäkringstagare kan få ersättning för en 

                                                 
83 Sadgrove, Kit (2005) [2007] s. 18 ff, 281 f. 
84 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 408 f. 
85 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 378–391, Hellner, Jan (1994) [1965] s. 409 f, Ullman, Harald (2006) s. 88 ff. 
86 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 390, 547. 
87 Ullman, Harald (2006) s. 88, 90. 
88 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 409. 
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förmögenhetsminskning vilken, med förutsebarhet, uppkommer eftersom underlåtenhet att 

uppfylla ett avtal ger upphov till fullgörelseansvar och skyldighet att utge surrogat.89 Är det så 

att det inte beror på försäkringstagaren att den utlovade prestationen delvis eller helt uteblir, 

ligger det närmare till hands att denne kan få skydd av sin försäkring. Ekonomiska skäl kan 

dock tala för att det finns bättre sätt för en säljare att skydda sig mot förluster som beror på 

någon annan. Andra former av försäkringar eller borgen kan vara bättre lämpade för att täcka 

sådana svårbedömda förluster.90 Felaktig leverans som leder till avdrag på köpeskillingen eller 

återbetalning, samt dröjsmål som leder till ett kostnadsansvar,91 avser inte skadestånd och 

utesluts därför från skyddet i ansvarsförsäkringen. Även kostnader som uppkommer då en 

felaktig eller skadad vara ska åtgärdas eller ger upphov till omleverans utesluts genom 

undantaget för skada på levererad egendom. De förpliktelser som köplagen (1990:931) ålägger 

en avtalspart vid fullgörelseansvar, felansvar eller dröjsmålsansvar, se 22–71 §§ KöpL, täcks 

således inte av ansvarsförsäkringen i sin grundform.92 

Skadeståndsskyldighet för skador som uppkommer vid en felaktigt utförd prestation 

är lättare att täcka, främst om det handlar om vanlig oaktsamhet. Försäkringsskyddet utesluts 

dock ofta, i och med att det inte får ses som en oberäknelig händelse att egendom fått 

skadebringande egenskaper på grund av den försäkrades fackmässiga oaktsamhet.93 I de fall 

den köprättsliga skadeståndsskyldigheten uppkommer som en följd av att ej avtalat antal varor 

levererats, att felaktig vara levererats eller att säljaren är i dröjsmål rör det sig om rena 

förmögenhetsskador, vilka inte täcks av ansvarsförsäkringens grundläggande skydd. På grund 

därav är det även angeläget att utreda vem skadan tillfogats. Om en beställd vara skadas under 

tillverkningen kan det ge upphov till skadeståndsskyldighet för tillverkaren, men dessvärre har 

skadan inte tillfogats annan person, vilket medför att skadeståndsansvaret inte täcks av 

ansvarsförsäkringen.94 

3.3.1.3. Avtalsgrundad skadeståndsskyldighet 

Vad gäller ansvar på grund av avtalad skadeståndsskyldighet, är utgångspunkten att det inte 

täcks av ansvarsförsäkringen. Det är inte enbart det ansvar som uppkommer genom garantier 

eller villkor om skadestånd samt vite som är undantaget, utan även annat ansvar som åläggs 

                                                 
89 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 317. 
90 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 409. 
91 ”[…]kostnaderna för vård av vara som köparen mottagit men som denne på grund av dröjsmålet inte gjort bruk av.” Se 

Ullman, Harald (2006) s. 102. 
92 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 411, Ullman, Harald (2006) s. 92, 102, 109. 
93 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 410. Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 317 f. 
94 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 411 f. 
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part på grund av avtalets innehåll.95 Ett åtagande av försäkringstagaren som medför att dennes 

skadeståndsskyldighet går utöver gällande skadeståndsrätt ska inte täckas av 

försäkringsgivaren.96 Däremot omfattar försäkringen en försäkringstagares ansvar som, enligt 

ett i branschen tillämpat standardavtal, är mer långtgående än eljest gällande skadeståndsrätt. 

Skadeståndsskyldighet i enlighet med svenska och utländska standardavtal, som är utfärdade 

av branschorganisationer som verkar inom försäkringstagarens bransch, täcks av 

ansvarsförsäkringens skydd.97 Större företag har möjlighet att få ett utökat skydd, vilket även 

omfattar ansvar som grundas i individuella avtal. I dessa fall bör det krävas att 

försäkringsgivaren får granska avtalen för att analysera riskerna och på så sätt kunna avgöra 

försäkringsbarheten och erforderlig premienivå. En diskussion angående försäkring av 

individuella avtal i samband med att försäkring ska tecknas har större chans att leda till 

försäkringsskydd än om den försäkrade söker skydd för utökad risk under försäkringens 

löptid.98 

I doktrin och i rättspraxis har det diskuterats om det finns en självständig avtalsrättslig 

princip om skadeståndsansvar som inte tar språng ur en vållandebedömning.99 I 

avtalsförhållanden förekommer ett ansvar som grundar sig i en uttrycklig eller underförstådd 

garanti om viss prestation, vilket också får anses innebära en utfästelse för att ersätta 

uppkommen skada vid ej avtalsenlig uppfyllelse.100 Ett lämnande av typiska garantier får 

således anses medföra ett strikt ansvar.101 Ansvaret som uppkommer genom garantier och 

utfästelser bör inte täckas av ansvarsförsäkringen. Garantiundantag, undantag för skada på 

levererad egendom, avgränsning mot ren förmögenhetsskada och avgränsning mot andra avtal 

än försäkrade avtal utesluter försäkringsskydd för ett sådant avtalsrättsligt 

skadeståndsansvar.102 Ett skadeståndsansvar mot en avtalspart kan även vara utomobligatoriskt 

grundat, exempelvis när kontraktsförhållandet åberopas, men ansvaret inte uppkommer som en 

följd av avtalsinnehållet. Bertil Bengtsson framhäver att det finns utomobligatoriska drag bland 

annat vid ansvar för skada på vårdad egendom och när skadan träffar annat än det avtalade 

objektet. Försäkringsskyddet avgränsas ofta mot utomobligatoriskt ansvar gentemot kontrahent 

genom undantag, exempelvis det om omhändertagen egendom.103 Ett annat exempel är att ett 

                                                 
95 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 565. 
96 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 410, 419. 
97 Ullman, Harald (2006) s. 89. 
98 Ullman, Harald (1999) s. 110, 354 f. 
99 Se Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H (2016) s. 205 ff. Se även Gustafsson, Johan (2008/2009) s. 28 f. Se 

även NJA 2012 s. 725. 
100 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven (2013) s. 28. 
101 Holm, Anders (2012) s. 85. 
102 Ullman, Harald (2006) s. 95. 
103 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 390, 545 ff, Bengtsson, Bertil (1960 I) s. 274. 
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klandervärt handlande före avtalets ingående kan åberopas inomkontraktuellt när avtalet väl har 

ingåtts. Även i de fall avtal aldrig nås föranleder sådant handlande att skyldigheter 

uppkommer.104 En part som i en avtalsprocess105, genom oaktsamt beteende, orsakar att avtalet 

inte kommer till stånd, eller sedermera blir ogiltigt, kan bli skadeståndsskyldig. Den allmänna 

principen culpa in contrahendo medför skyldighet att ersätta det negativa kontraktsintresset, 

men i och med att ren förmögenhetsskada inte omfattas av ansvarsförsäkringens grundskydd, 

blir den gemene försäkringstagaren utan försäkringsskydd.106 

Trots att möjligheten att kalkylera risken vid avtalsgrundat ansvar får anses vara låg, 

bland annat på grund av moraliska risker samt bristen på information, och även om ansvaret 

medför skyldighet att ersätta ren förmögenhetsskada i större utsträckning än vad som följer av 

den utomkontraktuella skadeståndsrätten, går utvecklingen mot att försäkringsskyddet utvidgas 

och att fler typer av kontraktuellt ansvar täcks.107 

3.3.1.4. Yrkesmässig brist 

Historiskt finns en uppdelning mellan fackmässig och alldaglig oaktsamhet vid yrkesutövning. 

Ur preventionssynpunkt är det blott den senare som borde täckas av försäkring. Distinktionen 

mellan fackmässig och alldaglig oaktsamhet spelar dock inte någon större roll vid tillämpningen 

av undantaget för omhändertagen egendom och undantaget för skada på levererad egendom. 

Att yrkesmässig vårdslöshet utesluts handlar i grund och botten om idéer avseende rättvisa. Att 

det vore moraliskt betänkligt att täcka ett sådant ansvar har sin rot i viljan, som vid tiden för 

ansvarsförsäkringens tillkomst styrde, att avgränsa all försäkring mot culpaansvar.108 

En generell princip om att enkom den fackmässiga oaktsamheten inte täcks, samt att 

all form av den skulle falla utom försäkringen, vore missvisande. Ett dåligt utfört arbete, 

speciellt om det med vetskap om skaderisken funnits möjlighet att planera arbetet, skadar en 

företagares anseende på så vis att det är en preventiv faktor i sammanhanget. Det är således inte 

enbart skadeståndshotet som förmår en företagare att organisera sitt arbete på ett korrekt sätt 

samt att utföra sina åtaganden med aktsamhet. Det är även så att den mer vardagliga 

oaktsamheten kan behöva förebyggas genom att försäkringstagaren får stå som ansvarig utan 

försäkringsskydd. I åtskilliga situationer kan en företagare åsamka en avtalspart skada även 

                                                 
104 Björkdahl, Erika P (2007) s. 30 f. 
105 Avtalsprocessen kan indelas i fyra stadier, vilket är avgörande för bedömningen av huruvida en avsiktsförklaring ger upphov 

till bundenhet. Det första stadiet som kan kallas förhandlingsstadiet medför inte i sig några rättsverkningar. Det är först vid det 

andra stadiet där enighet om huvudlinjer i avtalet uppnås som vållande vid ingående av avtal kan uppstå. Se Adlercreutz, Axel, 

Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva (2016) s. 155 f. 
106 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus (2014) s. 89 f, Lagerström, Peter (2007) s. 169. 
107 Ullman, Harald (2006) s. 92, 94. 
108 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 558 – 561. 
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utanför de verksamhetsspecifika sysslor där yrkesskickligheten är avgörande.109 Följande 

exempel belyser den allmänna utgångspunkten. En hantverkare, som ska utföra en reparation 

hos en kund, vållar en skada på objektet som ska repareras samt en annan skada på kundens 

egendom, med vilken hantverkaren enbart av en händelse kom i beröring. Det är endast för den 

senare skadan som det inte uppstår något hinder mot skydd från ansvarsförsäkringen.110 Att det 

finns ett vinstintresse i att sänka kvalitén på arbetet, vilket inte finns i övrig oförsiktighet i 

arbetssituationer, kan vara ett argument för att dra gränsen för försäkringsskyddet vid ansvar 

som har direkt koppling till utförandet av arbetet. Sådana vinstmöjligheter är dock olika 

beroende på verksamhetens art och således kan inte en enhetlig gränsdragning göras utifrån 

denna premiss. Vidare kan yrkesmässig brist betyda allt från momentan ouppmärksamhet i 

samband med yrkesutövandet till oaktsamhet på grund av djupgående fel i planeringen. Även 

anledningen därtill kan vara allt från tillfällighet till oskicklighet och slutligen till utstuderad 

spekulation i försäkringsskyddet. Det är olämpligt att försäkringen täcker varaktig och 

djupgående yrkesmässig brist, men att dra en tydlig gräns utifrån olika typer av vållande är 

svårt.111 

3.3.2. Professions- och rådgivningsansvar 

Det är emellertid så att ansvar på grund av yrkesmässig brist, såsom oskicklighet och 

oaktsamhet, kan täckas i ansvarsförsäkringar för vissa speciella yrkesgrupper. Detta torde 

härröra ifrån uppfattningen att kvalificerade yrkesmän, exempelvis läkare, har en hög 

yrkesmoral, vilket avhåller från vårdslöshet.112 Det kan också framhållas att skador i en läkares 

yrkesutövning i Sverige inte har så stark närhet till det som kan kallas kontraktsmässiga skador. 

Risken att försäkringstagaren i detta sammanhang skulle utnyttja försäkringen istället för att 

fullgöra sin prestation är liten, eftersom att omsorgen av patienterna inte bygger på ekonomiska 

faktorer.113 

Ansvarsförsäkringen som inriktar sig på att omfatta ansvaret som uppkommer vid 

juridisk eller ekonomisk rådgivningsverksamhet innefattar skydd vid skadeståndsskyldighet för 

ren förmögenhetsskada. En advokats eller revisors prestation är inte inriktad på ett ekonomiskt 

resultat utan på att ge råd, vilket indirekt kan leda till ren förmögenhetsskada hos en kund. Att 

ansvaret för en skada som är en följd av felaktiga uppgifter kan försäkras medför inte någon 

                                                 
109 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 584 ff. 
110 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 415. 
111 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 585 ff. 
112 A.a. s. 561 f. 
113 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 411. 
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speciell risk för att försäkringstagaren i detta sammanhang skulle utföra sitt yrke med mindre 

omsorg.114  

Rådgivningsavtalet berör en immateriell tjänst som, till skillnad från exempelvis 

avtalet om köp, har få sanktionstyper vid bristfällig prestation. I de fall avtalet inte stadgar ett 

presumtions- eller strikt ansvar uppstår skadeståndsskyldighet i normalfallet när uppdraget är 

vårdslöst utfört.115 Som regel är den skadelidande, vid konsultansvarsförsäkring, en kund. När 

uppdraget inte utförs i enlighet med avtalet uppstår en skadeståndsskyldighet som främst 

grundas på avtalet. Revisorer är enligt 27 § revisorslagen (2001:883) skyldiga att teckna en 

ansvarsförsäkring. Det är en förutsättning för att få utöva yrket. En revisors verksamhet 

innefattar revision, men utöver detta råder revisorer även kunder i exempelvis skattefrågor, 

vilket betyder att en revisor kan behöva försäkra ansvaret som följer av revisionsarbetet samt 

de mer rådgivande uppdragen.116 Ansvarsförsäkringen ska omfatta skadeståndsskyldighet som 

revisorn kan ådra sig i revisionsverksamheten och ska täcka ansvar för förmögenhetsskada och 

förmögenhetsbrottsskada i enlighet med de villkor som Revisorsnämnden har godkänt.117 Även 

advokater måste ha en ansvarsförsäkring, men det framgår inte direkt av lag. 8 kap. 1–2 §§ 

rättegångsbalken (1942:740) fastslår att advokattiteln är skyddad i lag och bara ges till den som 

är ledamot i Sveriges advokatsamfund. Via advokatsamfundet omfattas alla advokater av ett 

obligatoriskt försäkringsskydd. I enlighet med de vägledande reglerna om god advokatsed, se 

punkt 2.6, föreligger en skyldighet för advokater att ha en, för advokatverksamhet avpassad, 

ansvarsförsäkring. Advokatverksamhet får anses vara det som enligt god advokatsed kan 

bedrivas inom en advokatrörelse. Således ska försäkringen täcka ett ansvar som kan uppstå i en 

mängd olika typer av uppdrag.118 Professionsansvarsförsäkringen för revisorer och advokater 

begränsas inte till att enbart täcka skador som uppkommer på grund av rådgivning utan i 

allmänhet täcks rådgivningsansvaret samt annat kontraktuellt ansvar som uppkommer i 

verksamhetsutövningen.119 Att en advokat bryter mot de vägledande reglerna om god 

advokatsed, såsom att juridiska råd ska vara grundade på erforderliga undersökningar av 

gällande rätt120, får anses ha betydande inverkan på culpabedömningen i fråga om advokatens 

skadeståndsskyldighet. Dessa vägledande regler har inte enbart betydelse för själva yrkesetiken 

utan även för hantverket.121 I gråzonen mellan vad som får anses vara ett rent skadeståndsansvar 

                                                 
114 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 427. 
115 Korling, Fredric (2010) s. 497 f. 
116 Sluijs, Jessika van der (2013) s. 67, 93 f, 146 f, 181 f. 
117 7 § Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. 
118 Sluijs, Jessika van der (2013) s. 67, 71, 179. 
119 A.a. s. 193. 
120 Se punkt 2.1.2 ”Vägledande regler om god advokatsed”. 
121 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven (2013) s. 53 f. 



27 

 

och andra skyldigheter att utge ersättning kan ansvarsförsäkringen för revisorer och advokater 

anses täcka skadestånd som överstiger ett avtalat vite. Advokatförsäkringen kan dessutom 

omfatta bristtäckningsansvar, se 17 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551), gäldansvar, se 25 

kap. 13 och 18 §§ ABL, betalningsskyldighet enligt 18 kap. 7 § RB samt skyldighet att betala 

för vissa sanktioner i form av skatter eller avgifter. Det kan ifrågasättas huruvida det sista ligger 

i linje med kravet på försäkringsbart intresse.122 

Försäkringspliktens samhälleliga syfte är att skydda de skadelidande konsumenterna. 

Därav är det viktigt att det finns försäkringsskydd som motsvarar de ansvarssituationer som kan 

uppstå i revisions- och advokatverksamhet. Det är dock inte en självklarhet att 

försäkringsmarknaden möter de krav som ställs. Ibland kan det även vara så att 

försäkringsgivarna uppställer strängare krav. Det finns en diskrepans mellan försäkringsplikten 

och försäkringsavtalen, vilken främst uppstår på grund av att två omaka rättsområden, det 

offentliga näringsrättsliga området och den kommersiella försäkringsrätten, möts.123 

Själva skadan som professionsansvarsförsäkringen täcker brukar vara olika typer av 

förmögenhetsförluster. Ren förmögenhetsskada och skada orsakad genom förmögenhetsbrott 

inbegrips, men även sakskador och personskador kan täckas.124 I fråga om att 

skadeståndsskyldigheten ska grundas i fel eller försummelse begånget av försäkringstagaren 

eller dennes anställde alternativt underordnade, blir vållandetypen och principalansvaret 

avgörande. Vid avsaknad av uppenbart stöd i villkoren bör inte vållandetypen begränsas till 

enbart misstag eller förbiseenden, utan även inbegripa oriktiga bedömningar. Försäkringen 

täcker dock bara rent juridiska skadeståndsansvar, vilket utesluter att exempelvis rådgivning 

som är bra, men inte den bästa tänkbara, skulle kunna ge upphov till ersättning.125 Rent generellt 

innebär principalansvaret i skadeståndslagen (1972:207) att ansvaret skjuts över på den som har 

arbetstagare i sin tjänst.126 Därmed omfattas skador, som anställda förorsakar, av försäkringen 

oavsett om försäkringsvillkoren pekar ut de anställda som del av den försäkrade kretsen eller 

inte.127 

Arkitekter och andra konsulterande ingenjörer behöver konsultansvarsförsäkringar 

som täcker de skadeståndsansvar som kan uppkomma på grund av deras rådgivning. Uppdraget 

ska utföras fackmässigt och i konsultansvaret ingår två huvudsakliga yrkesplikter. Dels ska 

konsulten besitta den yrkesskicklighet som får anses vara det normala i branschen, och dels visa 

                                                 
122 Sluijs, Jessika van der (2013) s. 197 ff. 
123 A.a. s. 68, 106, 112 ff. 
124 A.a. s. 191. 
125 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 428. 
126 Se 3 kap. 1 § SkL. 
127 Lagerström, Peter (2007) s. 157. 
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den omsorg i uppdragsutförandet som rimligen kan begäras. En bristande yrkesskicklighet som 

leder till att fel begås och skada uppkommer är i sig en grund för skadeståndsansvar.128 

I och med den starka utvecklingen mot ett tjänstesamhälle och den stora tillväxten av 

tjänsteinriktade företag uppkommer nya försäkringsbehov och försäkringsprodukter. En 

professionsansvarsförsäkring som täcker de skador som en tjänst kan uppbringa, får anses vara 

lika viktigt för tjänsteföretag, som produktansvarsförsäkringen är för tillverkande företag, när 

en produkt leder till skador. För konsulter i IT- och Telecom-sektorn, har utvecklingen gått mot 

att ansvarsförsäkringens omfattning begränsas till enbart inomkontraktuella skadestånd, 

samtidigt som företag i samma bransch får försäkringsskydd för skadeståndsansvar som följer 

av intrång i immateriella rättigheter.129 Ett sådant skadestånd kan innefatta ersättning för 

utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget har gjort, skada på den ifrågavarande 

immaterialrättens anseende, ideell skada, och rättighetshavarens intresse av att intrång inte 

begås.130 Grundskyddet i ansvarsförsäkringen omfattar inte sådan skadeståndsskyldighet i och 

med att försäkringsersättning för ren förmögenhetsskada utesluts, även om speciallösningar 

utanför standardförsäkringsvillkorens område finns att tillgå.131 

3.3.3. Utomobligatoriskt skadeståndsansvar 

3.3.3.1. Inledning 

Ansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga 

regler, vilket innebär att det utomobligatoriska skadeståndsansvaret som grundas i 

skadeståndslagen inbegrips.132 Skadeståndsskyldighet som uppkommer på grund av regler i 

speciallagstiftning, såsom miljöbalken (1998:808) och ellagen (1997:857), omfattas i den 

uträckning det inte finns undantag som begränsar försäkringsskyddet. I begreppet allmänna 

skadeståndsrättsliga regler innefattas även allmänna rättsgrundsatser inom skadeståndsrätten 

samt rättspraxis på området.133  

En oskicklig yrkesutövare kan vålla person- och egendomsskador på tredjemän.134 I 

och med att ett skadestånd i en sådan situation just skulle grundas på allmänna 

skadeståndsrättsliga regler så omfattas ansvaret av försäkringsskyddet. Ansvaret för skada på 

tredje man, vilket uppkommer på grund av en företagares oaktsamhet, har varit skyddsföremål 

                                                 
128 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven (2013) s. 64 ff. 
129 Rydén, Henrik (2005) s. 47 ff. 
130 Se 54 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 58 § Patentlag (1967:837), 36 § 

Mönsterskyddslag (1970:485), 8 kap. 4 § Varumärkeslag (2010:1877).  
131 Ullman, Harald (1999) s. 197. 
132 A.a. s. 94. 
133 Lagerström, Peter (2007) s. 183 f. 
134 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 541. 
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i ansvarsförsäkringssammanhang ända sedan början av 1900-talet.135 I sin grundform omfattar 

ansvarsförsäkringen inte rena förmögenhetsskador, men försäkringsskyddet kan i vissa fall 

kompletteras.136 

3.3.3.2. Strikt ansvar 

Ett strikt ansvar innebär ett ansvar som grundas på strängare principer än de som framgår av 

skadeståndslagen. En uppdelning kan göras mellan ett strikt ansvar, vilket förutsätter någon 

annans culpa137 eller att force majeure inte kan åberopas138, och ett rent strikt ansvar, vilket är 

ett ansvar helt oberoende av vållande. Speciallagstiftning som exempelvis produktansvarslagen 

(1992:18), miljöbalken, atomansvarighetslagen (1968:45) och järnvägstrafiklagen (1985:192) 

innehåller regler som bygger på dessa former av strikt skadeståndsansvar.139 Ett åläggande av 

rent strikt ansvar, utan stöd av lag, är möjligt enligt svensk rätt, även om det får anses vara 

ovanligt. Att etablera ett sådant ansvar utan lagstöd är inspirerat av Henry Ussings undersökning 

från 1914, i vilken den danske juristen framhöll att extraordinär verksamhet med säregen fara 

bör behäftas med rent strikt ansvar även om det inte följer av lagen.140 

Ansvarsförsäkringen kan anses förstärka den koncentrerande effekt som 

skadeståndsregler om principalansvar eller rent strikt ansvar har. De senare koncentrerar 

ansvaret på dem som är mest lämpliga att bära det. Ansvarsförsäkringen verkar i sin tur 

koncentrerande genom att flera skadeståndsskyldiga kan täckas av samma försäkring och att 

den ökar förutsättningen för att skadeståndsreglernas kostnadsplacering kan uppnås. Den som 

får bära det kanaliserade ansvaret ges möjlighet att vara verksam inom en annars för riskfylld 

verksamhetssfär. En ytterligare följd är att de som i enlighet med allmänna skadeståndsregler 

annars skulle kunna bli ansvariga fritas från skadeståndsansvaret. På så vis kan en tillverkare 

utan betänklighet kring katastrofala följdskador leverera sin vara till en farlig verksamhet. 

Dessutom medför ansvarsförsäkringen att den skadelidande har större möjlighet att få ersättning 

och att skadorna pulveriseras.141 

Försäkringsvillkoren är inte sällan utformade så att vissa typer av skador som hör ihop 

med de strängare ansvarstyperna inte omfattas. Ett exempel på detta är att störningar enligt 32 

                                                 
135 Ullman, Harald (2016) s. 559. 
136 Ullman, Harald (1999) s. 94. 
137 Här menas ett principalansvar som är utsträckt över det som skadeståndslagen stadgar. Se Hellner, Jan & Radetzki, Marcus 

(2014) s. 97. 
138 Här menas det så kallade kontrollansvaret inom köprätten. Se Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H (2016) s. 

215 ff. Se även Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven (2013) s. 27. 
139 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus (2014) s. 97, 165 f, 314. 
140 A.a. s. 163 f, 170 f. 
141 A.a. s. 178 ff. 
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kap. MB vanligtvis utesluts.142 Miljöskadeundantaget syftar till att avgränsa 

försäkringsgivarens täckning av risk. Enbart sådan skada på omgivningen som beror på att fel 

tillfälligt har begåtts eller plötsligt och oförutsett har uppkommit på byggnad, anläggning eller 

anordning omfattas. Det är förhållanden som inte kan kalkyleras, såsom rena olyckor eller 

mänskliga faktorn, vilka leder till skador i omgivningen genom störningar, som försäkringen 

ska täcka. Att en försäkringstagare kontinuerligt använder en olämplig arbetsmetod, vilken 

medför miljöskador ska inte belasta försäkringsgivaren och försäkringstagarkollektivet.143 

Immissionsskador uppkommer ofta genom långsamt verkande orsaker som kan förutses av 

försäkringstagaren, eftersom de inte allt för sällan beror på undermåliga skyddsanordningar och 

liknande.144 I och med att 32 kap. MB fastslår skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada, 

kan vissa affärsverksamheter ha behov av att försäkra ett sådant ansvar. Vad miljöskador 

anbelangar, erbjuder försäkringsgivarna ett avsevärt större skydd för ren förmögenhetsskada än 

i vanliga fall, även om nyssnämnda omfattningsbegränsning också gäller för detta skydd.145 

Miljöskador som uppkommer gradvis kan täckas av specialförsäkringar. Problematiken, med 

att helt täcka miljöskador i ansvarsförsäkringen, grundar sig i att skadekostnaderna på grund av 

störningar får anses vara svåra att kalkylera samt att återförsäkringslösningar av miljörisker i 

större omfattning kan vara svåra att finna.146 

Vid produktskador tillämpas produktansvarslagen, vars utgångspunkt är 

utomobligatorisk, istället för köplagen, vars regler är inomobligatoriska. Den utomobligatoriska 

bedömningen har åtminstone sedan NJA 1918 s. 156 varit den gällande.147 Det tvingande strikta 

produktansvaret enligt produktansvarslagen gäller inte för alla skadetyper, utan enbart för 

personskada och för sakskada på konsumenters egendom, vilka uppkommer på grund av 

bristande produktsäkerhet, se 1 § PAL. Lagrummet fastslår även att skador på själva produkten 

undantas. Den bristande produktsäkerheten ska ha uppstått före den tidpunkt som den som 

eventuellt blir skadeståndsskyldig satte produkten i omlopp, se 8 § PAL. I enlighet med 3 § 

PAL föreligger en säkerhetsbrist om produktsäkerheten inte är i linje med vad som skäligen kan 

förväntas. Vid bedömningen ska hänsyn tas till hur produkten kunnat förutses bli använd och 

hur den marknadsförts. Även bruksanvisningar, tidpunkten för då produkten sattes i omlopp 

och andra övriga omständigheter ska beaktas. I 6 § PAL framgår att det inte är enbart den som 

tillverkat produkten som kan bli ansvarig utan även importörer och andra som marknadsför 

                                                 
142 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus (2014) s. 181 f. 
143 Ullman, Harald (1999) s. 245 f. Se även Lagerström, Peter (2007) s. 230 f. 
144 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 528, 538. 
145 Ullman, Harald (1999) s. 218, 246. 
146 Lagerström, Peter (2007) s. 228. 
147 Holm, Anders (2012) s. 81 f. 
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produkten som sin egen. Framgår det inte vem som är tillverkaren eller importören blir de som 

tillhandahållit produkten ansvariga, vilket främst innebär ett ansvar för återförsäljare, se 7 § 

PAL. Ansvarsförsäkringen i sitt grundskydd omfattar produktansvar, även om det inte finns 

direkt utskrivet i ett villkor. För försäkringsgivaren är risken i detta sammanhang bunden till 

försäkringstagarens produktsortiment, vilket behöver bedömas. I en situation där en produkt på 

grund av en säkerhetsbrist orsakar en i enlighet med produktansvarslagen skadeståndsberättigad 

skada, men samtidigt också själv skadas, kommer ansvarsförsäkringen endast ersätta 

”produktansvarsskadan”.148 I sammanhanget kan dessutom följande undantag begränsa skyddet 

vid produktansvar. Moralklausulen utesluter försäkringsersättning om en tillverkare levererar 

en produkt med vetskap om att den har skadebringande egenskaper som köparen inte känner 

till och inte skulle ha accepterat, alternativt att tillverkaren inte gjort tillräckliga underökningar 

av produktens ändamålsenlighet vilket medför att dess olämplighet för viss typ av bruk inte 

upptäcks. Undantagen för vissa produkter som anses vara extra riskfyllda utesluter 

försäkringsskydd för skador som orsakas av produkter såsom tobak, läkemedel, silikonbaserade 

implantat, asbest, formaldehyd och PCB. Garantiundantaget utesluter försäkringsersättning då 

produktansvaret grundas i garantier eller utfästelser oavsett culpa. Exempel på ett ansvar 

grundat på garantier och utfästelser finns att hämta i NJA 2001 s. 309. Att ansvar för 

arbetsskador och patientskador som uppkommer på grund av säkerhetsbrist i produkt inte 

omfattas av ansvarsförsäkringen beror på att det för dessa skador finns speciella 

försäkringslösningar.149 

Återkallelseförsäkringen är nära förknippad med produktansvaret. Den syftar främst 

till att ge en försäkringstagare som satt en produkt med säkerhetsbrist i omlopp täckning för de 

kostnader som det innebär att återkalla produkten för att kunna ombesörja den. Ofta handlar det 

om avsevärda mängder av en och samma produkt.150 I enlighet med produktsäkerhetslagen 

(2004:451) kan, förutom återkallelse, även varningsinformation och andra skadeförebyggande 

åtgärder bli aktuella.151 Ansvarsförsäkringens undantag avseende levererad egendom avgränsar 

allt som oftast möjligheten till försäkringsersättning för kostnader som är relaterade till 

produktsäkerhet. Om det inte uttrycks i direkta ordalag faller dessa kostnader ändock utanför 

försäkringsskyddet. Sedvanligen anses kostnader som följer av ansvar enligt 

produktsäkerhetslagen antingen vara rena förmögenhetsskador eller allmänna 

förmögenhetsskador till följd av icke ersättningsberättigade primärskador. Säkerhetsbristen i 

                                                 
148 Bengtsson, Bertil & Ullman, Harald (2012) s. 17, 59, 62 f. 
149 A.a. s. 63 ff. 
150 Lagerström, Peter (2007) s. 167. 
151 Se 14–20 §§ PSL. 
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produkten som förorsakar produktskadan, primärskadan, utesluts genom undantaget för skada 

på levererad egendom. Genom ett tilläggsskydd, en så kallad återkallelseförsäkring kan 

försäkringstagarens ansvar för produktsäkerhet i enlighet med produktsäkerhetslagen täckas. 

Ersättning utgår för de kostnader som den försäkrade har i samband med att denne fullgör sina 

skyldigheter att vidta föreskrivna säkerhetsåtgärder. I detta inbegrips bland annat kostnaderna 

för återkallelse och för genomförandet av en informationskampanj som når alla 

produktinnehavare. Det senare inkluderar kostnader för transport i samband med 

genomförandet av kampanjen och destruktion. En underleverantör kan i en avtalsrelation, 

beroende av avtalsinnehållet, vara ansvarig för att själv vidta säkerhetsåtgärder samt för de 

kostnader som uppkommer för medkontrahenten i samband med dennes säkerhetsåtgärder. Här 

handlar det inte om åtgärder som i första hand härrör från lagstiftningen utan som emanerar 

från särskilda krav på en viss produkts säkerhet och kvalitet. I och med att undantaget för skada 

på levererad egendom fortsatt gäller även vid detta tilläggsskydd, täcks inte kostnaderna för att 

åtgärda produkten som återkallats.152 

3.3.3.3. Kontraktskedjor 

Direktkrav är möjliga att ställa i enlighet med produktansvarslagen och det finns situationer, 

som berör slutkunder i form av konsumenter, då det kan bli aktuellt att bortse från 

utgångspunkten att anspråk endast kan riktas mot den egna avtalsparten.153 Förutom det nu 

sagda finns skadesituationer som berör så kallade hopp i kontraktskedjan, genom vilka ett 

utomkontraktuellt skadestånd grundat i skadeståndslagen uppkommer mellan näringsidkare. En 

kontraktskedja uppstår när, för uppfyllandet av det avtal som föreligger mellan två parter, tre 

eller flera avtal länkas samman på så vis att en av parterna har delegerat åtagande till en av 

denne kontrakterad medhjälpare. I enlighet med NJA 1986 s. 712 kan en utomkontraktuell 

skadeståndsskyldighet åläggas den som vållat skada som träffar annan som ingår i 

kontraktskedjan men ej är kontraktspart med skadevållaren. I det nämnda fallet ansåg HD att 

särskild betydelse skulle tillmätas det faktum att försummelserna innebar en betydande risk för 

både personskada och omfattande sakskada. Det ansvar som detta ger upphov till brukar kallas 

non-delegable duty.154 Den som har en förpliktelse enligt särskild författning att följa visst 

handlingssätt för att värna om allmän säkerhet, kan lika lite som den som i ett avtalsvillkor 

förpliktats en preciserad skyldighet, övervältra sitt ansvar på en av denne anlitad 

                                                 
152 Ullman, Harald (1999) s. 170 f, 199. 
153 Ramberg, Christina (2005) s. 255 f. 
154 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven (2013) s. 119 f. 
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underleverantör.155 Hopp i kontraktskedjan är inte möjligt om det grundas på ett avtalsinnehåll 

mellan den skadelidande och dennes avtalspart och det inte finns ett uttryckligt stöd för sådant 

förfarande i lag. I standardavtalet NL finns därutöver en hold harmless-klausul vilken syftar till 

att en säljare, som blivit tvungen att utge ersättning till tredje man för en skada orsakad av 

levererad egendom, ska bli kompenserad av köparen om säljaren gentemot köparen inte hade 

behövt erlägga ersättning för skadan enligt avtalets ansvarsbegränsning. I domskälen till NJA 

2007 s. 758 fastslogs däremot att hopp i kontraktskedjan inte får göras om det mellan parterna 

i kedjan används avtal med ansvarsbegränsningar, eftersom ett utomkontraktuellt 

skadeståndsanspråk mot någon i det bakre ledet i sådana fall skulle innebära att 

ansvarsbegränsningen inte längre har någon betydelse. I fallet hade standardavtalet AB använts 

mellan både parterna i första och andra ledet och ett hopp i kontraktskedjan för att komma förbi 

avtalens innehåll ansågs således inte vara tillåtet.156 I försäkringssammanhang kan en hold 

harmless-klausul som är alltför betungande för en köpare förklaras ogiltig i enlighet med 36 § 

lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.157 I övrigt 

gäller försäkringsskyddet i vanlig ordning och regresskrav genom hopp i kontraktskedjan från 

försäkringsgivare mot skadevållare är inte ovanligt.158 

3.3.4. Undantag i villkoren 

3.3.4.1. Ren förmögenhetsskada 

En ren förmögenhetsskada är i enlighet med 1 kap. 2 § SkL en ekonomisk skada som 

uppkommer utan någon koppling till en person- eller sakskada. Det avgörande momentet är inte 

vilken typ av skada den skadelidande drabbats av utan att det just inte finns något samband till 

en person- eller sakskada, även om denna träffar en tredje man.159 Således handlar det om 

ekonomiska förluster genom till exempel försämrat rörelseresultat på grund av ökade utgifter 

eller minskade inkomster. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada uppkommer inte 

för ekonomiska förluster som tillfogas ett företag på tillåtligt vis, exempelvis genom 

konkurrens, men inte heller alla otillbörliga förfaranden, av vilka rena förmögenhetsskador 

följer, leder till skadeståndsskyldighet. Det finns i Sverige en stark koppling mellan straffansvar 

och skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada. Det kan anses vara olyckligt med en sådan 

anknytning då det hämmar rättsutvecklingen och inte rimmar lika med skadeståndsrätten ur ett 

internationellt perspektiv. Samtidigt kan det anses skäligt ur en rättspolitisk synvinkel att inte 

                                                 
155 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus (2014) s. 158 f. 
156 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven (2013) s. 120 ff. 
157 Ramberg, Jan (2004) s. 136. 
158 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven (2013) s. 119 f. 
159 Kleineman, Jan (1987) s. 134. 
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flytta en förlust från där den uppstod om den inte tillkom genom en straffbar handling. 

Huvudregeln är att skadeståndsskyldighet följer av ren förmögenhetsskada som vållats genom 

brott, se 2 kap. 2 § SkL. I enlighet med 1 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) är enbart uppsåtliga 

brott straffbara, om inte annat har föreskrivits. Det förekommer flertalet lagrum som utpekar 

straff redan vid oaktsamhet. Om handlingen är straffbar uppstår skadeståndsskyldigheten 

därmed.160 2 kap. 2 § SkL ska inte tolkas e contrario,161 vilket innebär att skadeståndsskyldighet 

är möjligt vid uppsåtligt eller oaktsamt handlande som inte är straffbart. Även om tendensen 

verkar gå mot att skadestånd i större utsträckning blir tillämpligt är gränsdragningen inte helt 

klar vilket tyder på att bedömning måste göras från fall till fall. I kontraktsförhållanden åtnjuter 

principen dock ingen giltighet.162 Således kan en möjlighet att definiera partsförhållandet som 

kontraktsmässigt eller liknande, i stor mån utvidga ansvaret för rena förmögenhetsskador.163 

Regleringen av ren förmögenhetsskada, vilken kan spåras långt tillbaka i tiden och vars innehåll 

är oförändrat, speglar inte samhällsutvecklingen där icke-fysisk förmögenhet blir allt vanligare 

och behöver skyddas.164 

Det finns ingen grundläggande försäkringsrättslig princip som hindrar täckning av ren 

förmögenhetsskada, även om det bör framhållas att skadetypen har en stark koppling till 

affärsrisker vilka rent principiellt bör hållas utanför försäkringen. I försäkringsvillkoren 

behöver försäkringsgivaren klargöra huruvida ansvaret för ren förmögenhetsskada inte är 

önskvärt att försäkra.165 Förutsättningen för täckning av ansvar avseende sådan skada är allt 

som oftast att ett adekvat underlag kan uppvisas för försäkringsgivaren som då ger ett 

kompletterande försäkringsskydd mot en individuellt satt premie till ett högre belopp.166 

Ingrediens- och komponentskador, kan orsaka gränsdragningsproblem eftersom 

skadeståndsskyldighet för sakskada omfattas av ansvarsförsäkringens basvillkor medan det för 

ren förmögenhetsskada allt som oftast utesluts. I enlighet med NJA 1996 s. 68 ska, vid 

bedömning av om sakskada föreligger, hänsyn tas till om egendomen försämrats genom att 

funktionen förlorats eller blivit nedsatt i inte obetydlig grad. Detta flyttar gränsen, för när 

egendom ska bedömas ha åsamkats sakskada, från en utgångspunkt i fysisk förändring mot en 

diskussion om funktionalitet.167 Före, ovan refererat rättsfall, var det angeläget och brukligt att 

                                                 
160 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus (2014) s. 62 ff. 
161 I prop. 1972:5 s. 568 uttalas följande ”Den nya lagstiftningen är inte avsedd att vare sig medföra någon ändring i gällande 

rätt eller utgöra hinder för en rättsutveckling genom praxis i riktning mot ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada. 

Förevarande paragraf får således lika litet som övriga bestämmelser i förslaget läggas till grund för motsatsslut.” 
162 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus (2014) s. 66 ff. 
163 Kleineman, Jan (1987) s. 138. 
164 Sisula-Tulokas, Lena (2012) s. 31 ff. 
165 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 627, Ullman, Harald (1999) s. 102, 447 f. 
166 A.a. s. 94 f, 109. 
167 Ullman, Harald (2006) s. 79–85. 
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utesluta ingrediens- och komponentskador såsom rena förmögenhetsskador.168  

Försäkringstekniskt innebär ett villkor som täcker dessa skadetyper bland annat att skyddet för 

skadeståndskrav som grundas i köprättens felansvar utökas.169 I enlighet med förarbetena till 

köplagen kan anspråk kring en slutprodukt, som är sammansatt av olika komponenter, och vars 

helt dominerande del utgörs av en felaktig beståndsdel ge upphov till att köprättens regler blir 

tillämpliga istället för reglerna om produktansvar.170 

Efter en genomgång av Ifs, LFs och Trygg-Hansas grundläggande 

ansvarsförsäkringsvillkor kan en generell utgångspunkt hittas i att ren förmögenhetsskada 

omfattas i den utsträckning som miljöskador täcks. Miljöansvaret i sin tur är begränsat av ett 

miljöskadeundantag samt olika långtgående avgränsningar mot ansvar som uppkommer för 

byggherrar och entreprenörer. Exempel på hur ett visst byggherreansvar kan täckas är att 

ansvaret för ren förmögenhetsskada vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten 

utesluts, såtillvida skadan, inte är sådan att en byggherre kan bli ansvarig för den i samband 

med reparations- och underhållsarbeten och inte utesluts av miljöskadeundantaget. Vilka typer 

av ren förmögenhetsskada som omfattas av försäkringsskyddet och i vilken utsträckning de 

täcks beror på verksamhetstypen. Vid entreprenadförsäkring täcks ren förmögenhetsskada som 

orsakats av just de miljöskador som den mer generella försäkringen utesluter. Även ett 

begränsat byggherreansvar för denna typ av skador kan ingå. Vad ingrediens- och 

komponentskador anbelangar, kan en tydlig gräns dras mellan LFs och Ifs metod. LF, å ena 

sidan, täcker bara dessa skador i den utsträckning att de kan innefattas i begreppet sakskada, i 

enlighet med det som fastslogs i NJA 1996 s. 68. If, å andra sidan, beroende av den försäkrades 

verksamhetstyp, täcker eller undantar uttryckligen ingrediens- och komponentskador oavsett 

om de bedöms vara sakskador eller rena förmögenhetsskador. I normala fall utesluts 

rådgivningsansvaret från försäkringsskyddet men för rådgivande verksamheter kan en 

professionsansvarsförsäkring tecknas som omfattar skadeståndsansvar för ren 

förmögenhetsskada orsakad av ett konsultuppdrag. Såtillvida skadan inte uppkommit i samband 

med att den försäkrade varit försenad eller att kostnaderna uppkommit i samband med 

undersökning respektive åtgärdande av felaktigt utfört arbete. Om en anställd begår brott, för 

att uppnå ekonomisk vinning för någon förutom den försäkrade, som leder till 

skadeståndsskyldighet för den försäkrade täcker förmögenhetsbrottsförsäkringen skadestånd 

                                                 
168 Bengtsson, Bertil (1998) s. 49. 
169 Ullman, Harald (2006) s. 144. 
170 Se prop. 1988/89:76 s. 54, 198. 
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för ren förmögenhetsskada med undantag för bland annat ränteförluster, inflation och förlust av 

goodwill.171 

3.3.4.2. Omhändertagen egendom 

Skador på omhändertagen egendom har traditionellt sett undantagits från ansvarsförsäkringen 

eftersom försäkringsgivarna inte velat försäkra risker som är yrkesmässigt betingade. Skadorna 

i fråga får anses ligga nära en verksamhets affärsrisker.172 Ansvarsförsäkringen bör inte täcka 

fullgörande av skyldighet samt bör inte fungera som en form av olycksfallsförsäkring för den 

försäkrades inventarier oavsett dess ägandeförhållande.173 Innehållet i termerna 

omhändertagande och vård av annans egendom kan vara svårbestämt men begreppen antyder 

att det finns en yttre relation till egendomen och en positiv skyldighet att skydda den mot skador. 

Undantaget kan delas in i två delar, dels nyttjandesituationer, och dels åtagandesituationer.174  

Den förre berör skador på egendom som försäkringstagaren t.ex. hyr, leasar eller lånar. 

Både vad gäller lånad samt deponerad egendom föreligger ett presumtionsansvar, vilket innebär 

att skadeståndsansvar ofta uppstår i nyttjandesituationer där nyttjandehavaren inte kan 

exculpera sig. En viktig utgångspunkt är att ju mindre försäkringstagaren varit självständig med 

egendomen desto mindre kan egendomen anses ha varit omhändertagen, vilket i mindre mån 

talar för att undantaget kan tillämpas.175 

Den senare innefattar bland annat skador som uppkommer vid service- och 

reparationsarbeten. Skadesituationerna som undantaget utesluter från försäkringsskyddet är 

detaljerat uppräknade. Ett kriterium för att undantagets tillämplighet inte ska ifrågasättas är att 

åtagandet hanteras yrkesmässigt och inte som en biförpliktelse eller ingår som en service. 

Åtagandet ska som utgångspunkt vara den huvudsakliga arbetsprestationen för att undantaget 

ska bli tillämpligt.176 

Utifrån Ifs, LFs och Trygg-Hansas olika ansvarsförsäkringsvillkor kan följande 

framställning göras. Skador som uppkommer på egendom som den försäkrade hyr eller leasar 

täcks inte, med undantag för skada som orsakas genom brand eller vatten på stadigvarande hyrd 

lokal och dess allmänna fastighets- och byggnadstillbehör. Lånad eller på annat sätt nyttjad 

egendom som skadas vilket leder till skadeståndsskyldighet kan omfattas av 

försäkringsskyddet, men i sådana fall är skador på motordrivna fordon, luftfartyg, skepp eller 

                                                 
171 Se Bilaga 1, Undantaget ren förmögenhetsskada. 
172 Lagerström, Peter (2007) s. 203. 
173 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 415. 
174 Bengtsson, Bertil (1960 II) s. 438, 482. 
175 Lagerström, Peter (2007) s. 203 f. 
176 A.a. s. 203, 205, 208 f. 
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båtar inte inbegripna. Dock kan försäkringen täcka skada på truck eller motorredskap, framfört 

av behörig, som tillfälligt lånats för att användas vid lastning eller lossning. Utformningen av 

villkoren kan i viss mån skilja sig men i princip utesluts skador på egendom i samband med 

följande uppräknade yrkesmässiga åtaganden: uppförande, tillverkning, installering, 

montering, bearbetning, reparation, försäljning, förmedling, transportering, förvaring, 

kontrollering, besiktning, tillsyn eller liknande. Det är dock möjligt att ansvarsförsäkringen 

täcker skadeståndsansvar för egendomsskada som uppkommit då, något av ovan uppräknat, 

tillfälligt utförs utan att det var avtalat. Exempel är att försäkringsersättning utgår vid ansvar 

för egendom som skadas i samband med att den tillfälligt men inte yrkesmässigt lyfts, 

transporteras eller lagras, vilket framgår uttryckligen eller e contrario av villkoren. Genom 

verksamhetsinriktade omfattningsbestämmelser kan skada på egendom som omhändertagits i 

entreprenad- och montageverksamhet omfattas av försäkringsskyddet. Ytterligare exempel på 

särskilda omfattningsbestämmelser är att egendom som skadas efter att den omhändertagits för 

reparations-, underhålls- eller installationsarbeten i serviceverksamhet kan täckas.177 

3.3.4.3. Garantier och utfästelser 

En säljare kan vid avtalets ingående agera på ett sådant vis att köparen tolkar det som att säljaren 

garanterar en viss produktegenskap. I det fall den köpta varan sedermera inte uppfyller det som 

köparen rimligtvis kunde förvänta är ett skadeståndskrav baserat på avtalsrättsliga grunder 

möjligt. Bevis för ett ansvarsåtagande avseende produktskada är inte ett krav. Följer inte den 

köpta varan det som utfästs är det i sig tillräckligt för att skadeståndsskyldighet kan uppstå.178 

Ett exempel på detta är NJA 2001 s. 309 där felaktiga garantier om produktegenskaper, vilka 

ledde till skador på annat än den köpta varan, gav köparen rätt att kräva skadestånd på rent 

avtalsrättslig grund. Från HDs domskäl i NJA 2012 s. 725 kan följande kring strikt ansvar för 

garantier i kontraktsförhållanden hämtas.  

”Uppgiften kan i vissa fall anses vara garanterad med verkan att uppgiftslämnaren i olika 

avseenden ansvarar strikt för uppgiftens riktighet”, ”Beträffande skadeståndsansvar gäller i 

allmänhet ett krav på oaktsamhet (culparegeln) också i kontraktuella förhållanden”, ”Men om 

uppgiften mer direkt avser den egna avtalsprestationen kan den anses innebära ett tillförsäkrande 

av att denna har en viss kvalitet. Då ansvarar uppgiftslämnaren strikt för uppgiftens riktighet.”  

Domstolen uttrycker i samma domskäl följande kring det förhållandet då en vållandebedömning 

ändå ska göras.  

”Av culparegeln bör följa, att redan när uppgiftslämnaren har bort inse på vad sätt uppgiften är 

av betydelse för uppgiftsmottagaren påverkar det aktsamhetskravet.” 

                                                 
177 Se Bilaga 1, Undantaget omhändertagen egendom. 
178 Ullman, Harald (1999) s. 67 f. 
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Det är en försäkringsrättslig princip att ansvarsförsäkringen inte bör omfatta 

skadeståndsskyldighet som uppkommer på grund av utfästelser eller garantier. En anledning till 

detta är att kommentarer som ska inge trygghet och förtroende hos en köpare är en del av den 

försäkrades affärsmetoder. Försäljningsrelaterade uttalanden är den försäkrades affärsrisk, 

oavsett om garantin lämnas för att medvetet vilseleda eller på grund av okunskap.179 Som regel 

bör saluföring av en produkt för visst ändamål innebära en utfästelse.180 Även om det inte finns 

ett uttryckligt undantag för garantier och utfästelser kan avgränsningen till viss mån uppnås via 

omfattningsbegränsningar avseende förmögenhetsskador och ej försäkrade avtal samt 

undantaget för skada på levererad egendom.181 En motsägelsefull följd av att en köpare hävdar, 

för att vinna en tvist om ersättning, att säljaren har garanterat en viss egenskap, är att 

ansvarsförsäkringen inte kommer att utge försäkringsersättning och om säljaren på grund av 

ekonomiska problem inte kan betala blir köparen utan ersättning.182 

 LFs ansvarsförsäkring i KOFF villkoren innehåller inget undantag för garantier och 

utfästelser, det gör däremot ansvarsförsäkringen hos If och Trygg-Hansa. Försäkringsskyddet 

gäller inte för skada som den försäkrade blir ansvarig för enbart på grund av uttrycklig eller 

underförstådd garanti eller utfästelse. Även skadeståndsskyldighet som uppkommer på grund 

av den försäkrades marknadsföring utesluts antingen uttryckligen eller indirekt. 

Försäkringsskyddet gäller dock för sådant åtagande som följer av försäkrade standardavtal och 

dess allmänna leveransbestämmelser.183 

3.3.4.4. Förutsebar skada / Moralklausulen 

Ansvarsförsäkringen drar en gräns mot moraliska risker bland annat genom den så kallad 

moralklausulen. Klausulen har en anknytning till 8 kap. 11 § FAL. Syftet är att 

skadeståndsskyldighet på grund av skada som borde ha förutsetts inte ska täckas av 

försäkringen. Det kan handla om affärsrisker såsom ett oprofessionellt eller inadekvat agerande 

som förstås kan leda till skador. Om de som kan identifieras184 med den försäkrade eller dennes 

arbetsledning borde ha känt till risken för skada, och skadan sedermera realiseras, ska inget 

försäkringsskydd kunna fås.185 Normala försiktighetsåtgärder är önskvärda. Agerande mot 

bättre vetande, på grund av okunskap, likgiltighet eller spekulation ska inte belasta 

                                                 
179 Ullman, Harald (1999) s. 111 f. 
180 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 414. 
181 Ullman, Harald (1999) s. 111. 
182 Holm, Anders (2012) s. 100. 
183 Se Bilaga 1, Undantaget garantier och utfästelser. 
184 Se 8 kap. 14 § FAL. Se mer om identifikation i Nydrén, Birger (2009) s. 102–143. 
185 Ullman, Harald (1999) s. 107, 194, 294 f.  



39 

 

försäkringskollektivet.186 Som ett komplement till denna bestämmelse utesluts skador som 

orsakas på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt.187 Moralklausulen kan vara något olika 

utformad. Vanligtvis uttrycks den i termer liknande ”att det borde stått klart att skada med stor 

sannolikhet kommer att inträffa”, vilket får anses ligga nära begreppet grov vårdslöshet.188  

Uttrycken ”borde stått klart” eller ”borde ha förutsett” innebär tolkningsproblem 

eftersom utgångspunkten kan vara objektiv eller subjektiv. Vad oförutsedda skador anbelangar 

finns ingen konsekvent tillämpning av ordet oförutsedd inom svensk försäkring. I vissa fall 

tolkas begreppet som oförutsebar rent generellt, vilket föranleder att ”borde ha förutsett” 

innebär vad som normalt kan förutses. I andra fall ges begreppet en innebörd som inbegriper 

den försäkrades faktiska medvetande.189 Med utgångspunkt i vilka typer av ageranden som 

försäkringsgivarna vill uppmuntra i sammanhanget, samt vilket handlande ansvarsförsäkringen 

syftar att avgränsa sig mot, bör tolkningen vara sådan att det ska ha varit möjligt att förutse, inte 

att försäkringstagaren faktiskt insett, att skada skulle komma att inträffa.190 

Ifs och LFs undantag för förutsebar skada uttrycks via en så kallad moralklausul i 

ansvarsförsäkringen och kompletteras av ett undantag för skador orsakade av grov vårdslöshet 

eller uppsåt. Trygg-Hansa har bakat in båda bestämmelserna i ett och samma undantag. I 

företagsförsäkringen ersätts varken uppsåtliga eller grovt vårdslösa handlingar som leder till 

skadeståndsansvar. Sättet att uttrycka att försäkringen inte gäller för förutsebara skador varierar. 

Ett exempel är att skador för vilka det borde stått klar, för den försäkrade eller dennes anställda 

i ledande ställning inom företaget eller på platsen, att en realisering med stor sannolikhet skulle 

komma att ske inte täcks av försäkringsskyddet. Andra uttryckssätt tar fasta på att skadan 

orsakats av kända fel eller brister i levererad produkt eller utfört arbete samt att den försäkrade 

underlåtit att vidta rimliga åtgärder för att förhindra skadan. I anslutning till denna bestämmelse 

finns ett undantag som riktar in sig på att utesluta försäkringsersättning i sådana fall där bristen 

på kunskap kring levererade produkters skadebringande egenskaper beror på bristfälliga 

undersökningar.191 

3.3.4.5. Skada på levererad egendom 

Undantaget för skada på levererad egendom tar sikte på skador som beror på den levererade 

egendomens egenskaper och beskaffenhet, vilket får anses ge uttryck för den grundläggande 

                                                 
186 Lagerström, Peter (2007) s. 246. 
187 Ullman, Harald (1999) s. 295. 
188 Lagerström, Peter (2007) s. 245. 
189 Ullman, Harald (1980) s. 6. 
190 Om detta se bland annat SkVN 4/1987, SkVN 6/1997, SkVN 85/1995 och SkVN 37/1992. 
191 Se Bilaga 1, Undantaget förutsebar skada/moralklausulen.  
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inställningen att försäkring inte ska täcka affärsrisker. Undantaget utesluter skador på själva 

den levererade egendomen. Att uttrycken fel, brist eller defekt används innebär att inte enbart 

produkter som är felaktiga i köprättslig mening innefattas. Även produkter som är osäkra eller 

farliga i enlighet med produktansvarsbestämmelser gör det.192 Utgångspunkten är således att 

skador som består i eller utgör en direkt ekonomisk förlust på grund av fel, brist eller defekt i 

den levererade egendomen inte täcks av försäkringen. Om skadorna däremot uppstår på en 

annan felfri del av den levererade egendomen193, tidigare levererad likadan egendom eller om 

de träffar person eller annan egendom hos köparen bör försäkringen ge skydd. Förutsatt att 

säljaren blir skadeståndsskyldig enligt sådana skadeståndsregler som försäkringen omfattar.194 

Beroende på vad som inbegrips i ordet produkt kan arbete som utförs i samband med leverans 

träffas av undantaget. SkVN har inte varit helt tydliga med var den generella gränsen går men 

i ett antal specifika fall (även om det inte är nämndens enda tolkning) har det ansetts att 

undantaget inte varit tillämpligt i situationer av sådant arbete.195   

Skador vid överlåtelse av egendom kan även uppstå på den sålda varan medan den 

fortfarande befinner sig hos säljaren. Har faran övergått till köparen träffas förevarande 

situation av undantaget för omhändertagen egendom och om köparen inte står faran för 

egendomen är det säljaren själv som drabbas av skadan, vilket utesluter försäkringsersättning 

ur ansvarsförsäkringen. Det är också möjligt att ett fel redan föreligger vid köptillfället, 

exempelvis att en viss standard eller egenskap som är förknippad med egendomen saknas. 

Skadeståndsansvar för ett sådant fel faller utanför försäkringen eftersom skadan utgör en ren 

förmögenhetsskada.196 Undantaget för skada på levererad egendom kombineras med en 

bestämmelse om att kostnader som uppstår på grund av skadan på den levererade egendomen, 

såsom säkerhetsåtgärder enligt produktsäkerhetslagen, också utesluts från 

försäkringsskyddet.197 

Ifs, LFs och Trygg-Hansas grundläggande ansvarsförsäkringar innehåller 

bestämmelser som utesluter försäkringsskydd då skadeståndsansvar uppstår på grund av skada 

på den levererade produkten eller felaktigt arbete, såsom montering, i samband med leveransen. 

Även de kostnader som den skadade levererade egendomen för med sig utesluts. Det handlar 

                                                 
192 Ullman, Harald (1999) s. 133, 135. 
193 Gränsdragningen för huruvida en felfri produkt som skadas ingår i den felaktiga produkten är svår att generellt fastställa. 

Följande utlåtanden från Skadeförsäkringens villkorsnämnd visar hur tolkningen har gjorts i olika specifika fall: SkVN 47/1997, 

SkVN 14/1991, SkVN 90/1986 och SkVN 64/1974.   
194 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 413, Ullman, Harald (1999) s. 134, Ullman, Harald (2006) s. 112.  
195 Ullman, Harald (1999) s. 134. För exempel på gränsdragningen se SkVN 22/1999, SkVN 57/1998, SkVN 8/1991, SkVN 

31/1990 och SkVN 13/1989. 
196 Lagerström, Peter (2007) s. 189 f. 
197 Bengtsson, Bertil & Ullman, Harald (2012) s. 63. 
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då främst om sådana kostnader som hör ihop med produktsäkerhetsansvaret, såsom kostnader 

för reklamation, information, återkallelse, utbyte och reparation. Utformningen i de olika 

villkoren är annorlunda men andemeningen är densamma. Det som skiljer sig rent 

innehållsmässigt är att enbart Ifs och Trygg-Hansas villkor uttryckligen tar upp att försäkringen 

gäller för skador på tidigare levererad egendom, såtillvida det inte handlar om leveranser inom 

samma leveransavtal. Deras försäkringar ersätter även skador, på tidigare levererad egendom, 

som uppkommer vid underhåll och service efter att garantitiden löpt ut.198 

3.4. GLI-försäkring 

3.4.1. Inledning 

Global liability insurance, även kallad GLI, är storindustrins ansvarsförsäkring. Denna 

försäkringslösning är mindre standardiserad och ger ett större försäkringsskydd än den 

försäkring som erbjuds till mindre företag. Ibland utformas villkoren till och med speciellt för 

en viss kunds behov.199 

 Ifs, LFs, Trygg-Hansas och Zurichs GLI-försäkringar är uppbyggda kring en 

ansvarsförsäkring med sammanställda allmänna villkor. Därtill kan speciella tillägg göras. De 

allmänna villkoren liknar i många avseenden de vanliga försäkringsformerna som presenterats 

ovan men de är anpassade till företag och koncerner vars verksamhet omfattar större värden 

och är mer internationell. Sannolikheten att en risk realiseras blir i dessa sammanhang större 

och svårare att kalkylera samtidigt som risken i sig innebär täckning av större ekonomiska 

värden. Som en följd är dessa allmänna villkor i GLI-försäkringarna mycket mer detaljerade i 

vad som ej omfattas. Det är även så att i de fall den försäkrade har annan lokal försäkring 

utomlands, fungerar dessa allmänna försäkringsvillkor som en masterförsäkring vilken täcker 

utöver den lokala försäkringens omfång. Några exempel på avgränsningar är: 

anställningsrelaterade skadestånd och skador vars uppkomst eller omfattning har ett samband 

med en mängd uppräknade smittsamma sjukdomar och hälsovådliga produkter. Exempel på 

utvidgningar av försäkringsskyddet är: individuella avtal som godkänts och vissa krav mellan 

försäkrade. På grund av att GLI-försäkringens största utvidgning, vad gäller täckning av 

affärsrisker, återfinns i tilläggen är det dessa som den fortsatta utredningen i detta sammanhang 

kommer att behandla.200 

                                                 
198 Se Bilaga 1, Undantaget skada på levererad produkt. 
199 Ullman, Harald (1999) s. 119. 
200 De allmänna villkoren för GLI-försäkring som här genomgåtts är: IF global ansvarsförsäkring GLI 1:5, LF global 

ansvarsförsäkring GLI 2:4, Trygg-Hansa/RSA global ansvarsförsäkring 2010:9 och Zurich ansvarsförsäkring GLI ZS 32:7. 
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3.4.2. Tilläggen 

Undantagen, i de allmänna villkoren, gäller i kombination med de undantagsbestämmelser som 

framkommer i tilläggen rent generellt. När det gäller ren förmögenhetsskada finns det tillägg 

hos If, LF, Trygg-Hansa och Zurich som täcker sådan skada i enlighet med gällande 

skadeståndsrätt respektive på kontraktuell grund.201 If och LF har dock som kriterium att skadan 

ska ha uppkommit för köpare av produkt eller tjänst. Hos exempelvis LF och Trygg-Hansa finns 

även specifika tillägg för ren förmögenhetsskada som uppkommer i rådgivande verksamhet.202 

Redan för mindre kunder hos If är det, som ovan visats, möjligt att täcka sådant 

professionsansvar. Skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada som grundas i avtal täcks av 

alla fyra försäkringsgivare, men för anspråk grundade i ej på förhand godkända avtal har If och 

LF uppställt speciella anmälnings- och tidskriterier. Ifs, LFs och Trygg-Hansas 

undantagsbestämmelser är likartade medan Zurichs motsvarighet skiljer sig. Undantagen hos 

de tre förstnämnda kan delas in i kategorier som gäller indirekta förluster203, vissa speciella 

tjänster204, intrång i immaterialrätter, fullgörelseansvar205, miljöskador206, samt krav mellan 

försäkrade företag. Förutom de fyra sista kategorierna207 undantar Zurich även rena 

förmögenhetsskador för vilka ansvar uppstår på grund av rådgivningsansvar208, till följd av 

kriminell handling, som innefattas av VD- eller styrelseledaransvar, som uppstått på grund av 

den försäkrades insolvens eller konkurs samt som uppkommer till följd av ansvar som åvilar 

eller åläggs en arbetsgivare.209 

 Återkallelseförsäkringen kan delas upp i dels ett återkallelsetillägg för leverantör, och 

dels ett sådant för underleverantör alternativt inbegripa båda i ett och samma tillägg. Ifs, LFs, 

Trygg-Hansas och Zurichs tillägg omfattar två kategorier av kostnader. Nämligen de som har 

                                                 
201 Att försäkrade avtal täcks innebär exempelvis inte hos If att de undantag som finns i allmänna villkor inte gäller. Om det 

försäkrade avtalet innehåller något som undantas från försäkringen så kommer detta inte att gälla i försäkringsrelationen. Det 

är omständigheter i övrigt som ändras genom att ett försäkrat avtal täcks, exempelvis strikt ansvar istället för culpaansvar eller 

bestämmelser kring regressrätt. 
202 I sammanhanget är det mest intressanta att LFs försäkring inte gäller för finansiell rådgivning och att Trygg-Hansas 

försäkring dessutom inte gäller för juridisk rådgivning eller råd om skatteplanering. För en uttömmande lista av undantag se 

Bilaga 2, Tillägget ren förmögenhetsskada. 
203 Här menas indirekta förluster såsom driftsavbrott, bortfall av intäkt och goodwillförluster. 
204 Här menas tjänster som gäller företagsledning, personaluthyrning, databehandling, rationalisering eller automatisering, 

översättning, researrangemang, verksamhet som är tillståndspliktig samt lämnande av information och tekniskt 

konstruktionsarbete. Det sagda är en sammanställning av samtliga undantagna tjänster, men inget enskilt villkor undantar 

samtliga ovan beskrivna tjänster. 
205 Här menas ansvar för avtalat åtagande som ej fullgjorts. 
206 Här menas alla miljöskador förutom de som inte träffas av miljöskadeundantaget. 
207 Fullgörelseansvaret täcks in i Zurich villkor genom att försäkringen inte gäller för ren förmögenhetsskada till följd av: att 

överenskomna tidsfrister inte följts, att levererad eller tillhandahållen produkt är defekt, felaktighet eller har hälsovådlig 

egenskap samt uppsåtligt kontraktsbrott. 
208 Även If har ett liknande undantag: Ren förmögenhetsskada som också kan omfattas av särskilt konsultansvarsvillkor 

ingående i GLI-försäkringen undantas, detta eftersom en speciell konsultansvarsförsäkring som täcker sådan skada kan tecknas 

och då ska inte två tillägg täcka samma sak. 
209 Bilaga 2, Tillägget ren förmögenhetsskada. 
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ett samband med varningsinformation210 respektive själva återkallelsen211. Utöver de allmänna 

undantagen i GLI-försäkringen har de olika försäkringsgivarna egna undantagsbestämmelser212 

som inte kan inkorporeras i en generell sammanställning av vad återkallelseförsäkringen inte 

gäller för. De mest intressanta enskilda undantagen är de för kostnader som följer av indirekta 

förluster, produktmanipulation, gamla eller normalt försämrade produkter, vissa hälsovådliga 

produkter, läkemedel samt avhjälpande av fel och omleverans.213 

Omfattningsbeskrivningen respektive undantagsbestämmelserna i tillägget för 

ingrediens- och komponentskador hos If och LF är likadana, medan Zurich har ett något 

annorlunda uttryckssätt och innehåll.214 Ifs och LFs försäkring täcker skadeståndsskyldighet för 

förmögenhetsskador som består av direkta kostnader och förluster vilka beror på att den 

försäkrade levererat felaktig produkt som genom förening med, bearbetning eller förädling av 

samt skickande av information till den skadelidandes egendom lett till att denna blivit dyrare 

att framställa, minskat i värde eller inte kan användas för sitt avsedda ändamål. Felaktig 

komponent till motordrivet fordon är undantaget. Omfattningen i Zurichs tillägg är till 

innehållet likt, dock gäller försäkringen endast för skada på fysisk egendom samt om skadan 

inte kan avhjälpas genom utbyte av den levererade produkten eller åtgärdande av felet. När 

skadan består i onyttiga kostnader för bearbetning av, eller annat arbete med, den felaktiga 

levererade produkten omfattas blott skadeståndsskyldighet för ingrediensskadan. Detsamma 

gäller vid ersättningsansvar för skada som levererad produkt orsakat egendom som den förenats 

med, och som uppkommit efter att den komponerade produkten sålts. Således täcks inte 

skadeståndsansvar för ekonomiska följdskador.215 

 Tillägget för åtkomst och återställande hos If, LF, Trygg-Hansa och Zurich omfattar två 

åtgärdstyper.216 Dels åtkomståtgärder som innefattar fysiska ingrepp, såsom demontering eller 

annan liknande åtgärd, för att kunna lokalisera och avhjälpa felet. Dels återställandeåtgärder 

som innefattar fysiskt arbete på egendom, såsom montering eller annan liknande åtgärd, för att 

återställa egendomen till samma skick som den hade före åtkomståtgärden. Försäkringsfallen 

                                                 
210 Här menas meddelanden, annonser och liknande som syftar till att informera om skaderisken och hur den undanröjs. 
211 Gemensamt för alla fyra försäkringsgivarna är täckning av kostnader till följd av: testning eller undersökning av produkt 

som befaras behöva återkallas, meddelande om rättelse, utbyte och återgång, själva rättelsen, utbytet och återgången samt 

destruktion av produkten. Zurich ersätter även uttryckligen nödvändiga kostnader för ingrepp i och återställande av omgivande 

egendom. If ersätter även kostnader för godkända kriskonsulter när försäkringsfall får anses vara nära förestående, godkända 

juridiska kostnader som uppkommer i sammanhanget, kostnader för betald reklam som på grund av produktens säkerhetsbrist 

inte längre går att utnyttja samt rimliga marknadsföringskostnader, till 25 % av försäkringsbeloppet dock högst 3 000 000 EUR, 

för att återställa produktens försäljningsnivå. 
212 För en uttömmande undantagskatalog per försäkringsgivare se Bilaga 2, Tillägget återkallelse. 
213 Bilaga 2, Tillägget återkallelse. 
214 I denna del av uppsatsen är materialet för undersökningen begränsat till tillägg från If, LF och Zurich. 
215 Bilaga 2, Tillägget ingrediens- och komponentskador. 
216 Trygg-Hansa har ett vanligt tillägg till GLI-försäkringen och ett annat tillägg för materialleverantörer som även kan tecknas 

utanför GLI-segmentet. 
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som omfattas av åtkomst- och återställandetillägget är av hög frekvens och omfattar stora 

belopp.217 Tillägget har växt fram efter att standardavtalen i byggbranschen i Sverige började 

ålägga entreprenörer ett sådant ansvar. På grund av konkurrens har tillägget utvecklats till att 

omfatta väldigt mycket mer än vad det ursprungligen var tänkt att göra. Numera täcks åtkomst- 

och återställandekostnader inte bara i Sverige utan även utomlands via GLI-försäkringen, även 

om det är en kontraktuell affärsrisk som utomlands inte alltid åläggs entreprenören i 

standardavtalen.218 Ifs och Trygg-Hansas villkorstext uttrycker att tillägget gäller om skyldighet 

att stå för kostnaderna föreligger i enlighet med leveransavtal eller köprättsliga bestämmelser 

medan LF och Zurich bara tar fasta på det förra kriteriet. Gemensamt för försäkringsgivarna är 

att de inte ersätter kostnader som inte direkt härrör från åtgärderna. I detta inbegrips den 

levererade felaktiga produktens värde eller reparationskostnad, kostnaden för utbytesprodukt 

samt ekonomiska följdförluster. I övrigt finns en mängd olika undantag utspridda över de olika 

försäkringsgivarnas villkor varav följande är de mest intressanta219: Kostnader för fel som 

enbart består av felaktigt utseende eller ej avtalsenlig mängd, kostnader i samband med 

hälsovådliga produkter, återkallelsekostnader samt vissa produkter såsom ballastmaterial och 

fyllnadsmassor, asfaltbetong samt pålar och dess komponenter.220 

 Goodwilltillägget innebär att ansvarsbegränsningar som den försäkrade har i förhållande 

till kunder kan försäkras bort. Ifs goodwilltillägg221 omfattar, i det fall det inte är önskvärt att 

åberopa avtalade ansvarsbegränsningar, ersättningsbar person- och sakskada samt 

förmögenhetsskada som följer därav utan att hänsyn tas till ansvarsbegränsningar. 25 % av det 

sammanlagda skadebeloppet tillämpas vid försäkringsfall som en extra självrisk. Krav mellan 

försäkrade företag är undantagna.222 

3.5. Incitament för att våga försäkra affärsrisker 

Utgångspunkten för ansvarsförsäkringen är att misstag ska försäkras medan ej uppfyllda 

prestationer inte ska omfattas av försäkringsskyddet, vilket utesluter köprättsliga 

ersättningsanspråk. Det existerar emellertid försäkringsprodukter som tangerar att omfatta 

köprättsliga ansvar.223 En förutsättning för att kunna försäkra en risk är att skadan kan 

identifieras som en enskild händelse och kvantifieras. Det handlar om att kunna beräkna hur 

mycket en skadetyp kostar per skada och, i de fall det rör sig om serieskadetyper, per år. En 

                                                 
217 Bilaga 2, Tillägget åtkomst och återställande. 
218 Intervju 1. 
219 För en uttömmande undantagskatalog per försäkringsgivare se Bilaga 2, Tillägget åtkomst och återställande. 
220 Bilaga 2, Tillägget åtkomst och återställande. 
221 I denna del av uppsatsen är materialet för undersökningen begränsat till tillägg från If. 
222 Bilaga 2, Tillägget Goodwill. 
223 Intervju 2. 
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annan viktig aspekt är huruvida det finns anledning att täcka risken. Ju mer en försäkringstagare 

kan agera själv för att skydda sig desto mindre är anledningen till att belasta en 

försäkringsgivare och ett försäkringskollektiv med risken. Det går även att diskutera om 

försäkringsgivarna ska leda utvecklingen, på så vis att de erbjuder försäkring av risker som 

försäkringstagarna efterfrågar, inte för att försäkringstagarna enligt lag eller branschregler har 

ett ansvar utan, för att de vill utnyttja risktäckningen i kampen om kunder.224 

 Typiska incitament är låga försäkringsbelopp, höga självrisker och en stor premie för 

en hanterbar risk. Konkurrensen mellan försäkringsbolagen motverkar detta. Ju mindre de olika 

försäkringsgivarnas villkor liknar varandras och ju mer konkurrensen hårdnar, desto mer 

utvidgas omfattningen av nya risker och desto mindre gynnsamma blir beloppsnivåerna för 

försäkringsgivarna. I det fall en ny risk ska täckas är nivåerna för försäkringsbelopp, självrisk 

och premie helt individuellt justerat eftersom det inte finns någon statistik att falla tillbaka på. 

Efter cirka tre år kan statistik börja utläsas och efter cirka fem år blir nivåerna mer allmängiltiga. 

Det är först då som riskerna kan bedömas på ett kollektiv av försäkringstagare med samma 

försäkringslösning.225 

 Utgångspunkten i frågan om en risk kan försäkras är premien. Följande räkneexempel 

visar på hur den sätts. Om skadan som det gäller, enligt statistiken, inträffar vart femte år och 

då kostar hela försäkringsbeloppet på fem miljoner kronor, ska försäkringen betala sig på fem 

år vilket innebär att premien blir en miljon kronor per år. De stora industriföretagen som har ett 

fullt försäkringsskydd för hela verksamheten beräknas drabbas av totalskada en gång på 200 år. 

Skadestatistiken och försäkringstagarens egna riskhanteringsarbete påverkar 

försäkringsbeloppet, självrisken och premien vilka i sin tur kan kombineras på olika sätt. En 

verksamhets olika risker kan således täckas under ett försäkringsbelopp. 226 En underwriter kan 

även hitta lösningar kring en specifik, försäkringsmässigt oönskad, risk genom sublimits227.228 

 Huruvida ett avtal, som inte är ett standardavtal, kan försäkras beror på en granskning 

av avtalet och försäkringstagaren. En försäkringstagares kontraktuella ansvar kan vara täckt in 

blanco, vilket innebär att en granskning av själva avtalet inte sker. Däremot har 

försäkringsgivaren sedan tidigare riskbedömt försäkringstagarens verksamhet. Sfären kring 

verksamhetens kontrakt granskas genom att bland annat bedöma den försäkrades 

riskmanagement. Viktiga frågor blir vilka kontraktpolicyer som föreligger och vem som får 

                                                 
224 Intervju 1. 
225 Intervju 1. 
226 Intervju 1. 
227 Begränsningar i försäkringsbeloppet. 
228 Intervju 2. 
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ingå avtal. I de fall försäkringstagaren vill försäkra ett specifikt avtal genom 

ansvarsförsäkringen är avtalsinnehåll om ansvarsgrund, skadetyp och jurisdiktion avgörande 

för bedömningen. Följande är exempel på sådant som kan innebära att försäkringsgivaren inte 

vill täcka ett visst avtal, eller enbart kan tänka sig att göra det vid användande av en extra 

premie, sublimit eller självrisk som fördelar skadekostnaden mer jämt: existensen av strikt 

ansvar, ansvar för rena förmögenhetsskador, krav på medförsäkrade parter och möjlighet att 

bedriva regress mot skadevållare samt avsaknaden av ett vårdslöshetsrekvisit. Även geografisk 

omfattning är av vikt. Ansvarsförsäkringen i sin grundform är geografiskt begränsad men allt 

som oftast försäkras ansvar som kan uppkomma i USA, Australien och Storbritannien efter 

överenskommelse.229  

                                                 
229 Intervju 2. 
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4. Analys 

4.1. Gränsdragningen 

4.1.1. Inledning 

För att kunna se hur långt försäkringsgivarna är benägna att sträcka sig i sin täckning av 

affärsrisker spelar GLI-försäkringen230 en avgörande roll. För att tydliggöra var utvidgning görs 

kan undantagen i den vanliga ansvarsförsäkringen ses mot tilläggen från GLI-försäkringen.  

När det gäller skada på föremål för utfört arbete eller levererad produkt är det tydligt att 

försäkringsgivarna vill avgränsa försäkringsskyddet genom undantagen för skada på 

omhändertagen respektive levererad egendom.231 Utgångspunkten är att ansvarsförsäkringen 

inte ersätter skador som uppstår på själva det utförda arbetet vare sig det handlar om utfört 

arbete på annans egendom eller tillverkning och sedermera leverans av egendom till annan. 

Trots detta är det möjligt att teckna ett försäkringsskydd som ersätter vissa kostnader som 

uppkommer i samband med att en försäkringstagare måste komma åt ett fel som denne har 

förorsakat och när en försäkringstagare är tvungen att varna för eller återkalla sin produkt som 

är skadlig.232 Även omhändertagen egendom kan försäkras för att serviceverksamheter ska 

kunna få ett skydd för den egendom de utför arbete på. Det är tydligt att affärsrisker som 

angränsar mot köprättens ansvar för fullgörelse233 kan täckas i dessa avseenden. 

Villkor avseende ren förmögenhetsskada kan antingen vara ett undantag eller ett 

tillägg.234 I sammanhanget får skiljas mellan skador som uppkommer genom felaktig 

rådgivning, vilket kan försäkras i så kallade professionsförsäkringar235, och andra 

skadesituationer där ren förmögenhetsskada uppstår. I den senare kategori återfinns exempelvis 

avtalsbrott som leder till ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållanden,236 för vilket 

försäkringstagare i GLI-segmentet kan teckna ett utvidgat skydd. Försäkringsgivarnas ovilja att 

täcka ren förmögenhetsskada kan sammankopplas med skadetypens närgångna förhållande till 

affärsrisker. I kontraktsförhållanden blir problematiken med täckning av affärsrisker extra 

prekär. Även ansvar för ingrediens- och komponentskador237 kan försäkras, men orsaken till 

                                                 
230 Behandlas i avsnitt 3.4. 
231 Avseende undantaget för omhändertagen egendom se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.2. Avseende undantaget för skada på 

levererad egendom se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.5. 
232 Se bilaga 2 och genomgången ovan i avsnitt 3.4.2. Se även avsnitt 3.3.2. 
233 Fullgörelseansvaret utreds i avsnitt 3.3.1.2. 
234 För undantag se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.1. För tillägg se bilaga 2 och avsnitt 3.4.2. 
235 Behandlas i avsnitt 3.3.2. Se även bilaga 1. 
236 Behandlas i avsnitt 3.3.1.3. Se även bilaga 2 och avsnitt 3.4.2.  
237 Se bilaga 1 och 2 samt avsnitt 3.3.4.1. och 3.4.2.  
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det har förmodligen mindre att göra med viljan att utvidga försäkringsbarheten av ren 

förmögenhetsskada och mer med den rådande synen på just dessa skador. 

Vad försäkring av ansvar som inte är skadeståndsansvar anbelangar är en utgångspunkt 

att köprättsliga spörsmål inte finner svar i ansvarsförsäkringen. Återkallelseförsäkringens plats 

i ansvarsförsäkringen framstår, efter en närmare granskning, som något malplacé. Tillägget rör 

i grund och botten inget skadeståndsansvar och får, precis som framhållits ovan, anses täcka 

affärsrisker nära besläktade med köprätten. Det är även intressant att ett konstgjort 

skadeståndsansvar kan täckas, såsom vid utnyttjande av goodwilltillägget238. Tillägget täcker 

rena affärsrisker och skulle kunna sägas gå emot undantaget för förutsebara skador.  

I övrigt får skador som faller in under moralklausulen239 och även undantaget för 

garantier och utfästelser240 anses som avgränsade från ansvarsförsäkringens skydd oavsett vem 

försäkringstagaren är. I de fall då en utvidgning av försäkringsskyddet blir aktuell använder sig 

försäkringsgivarna av olika ekonomiska verktyg för att risken ska vara kontrollerbar. 

4.1.2. Gemensamma nämnare i gränsdragningen 

Framställningen i avsnitt 4.1.1. är jämförande och belyser vilket försäkringsskydd som är 

möjligt att få. Den ger dock inte svar på varför gränsen dras som den gör. Efter genomgången i 

kapitel tre, av undantag i den vanliga försäkringen och möjliga tillägg i GLI-försäkringen, 

börjar konturerna för gränsdragningen att tecknas. Det är dock inte en rak och enhetlig 

gränsdragning som skymtas. Följaktligen måste den ses i varje enskild undantags- respektive 

tilläggstyp som innehåller affärsriskmoment, vilket leder till överblickssvårigheter som följs av 

att affärsrisker inte kan greppas som helhet. Till viss mån finns det, såsom kommer att belysas 

nedan, gemensamma nämnare men i ljuset av alla möjliga speciella undantag och utvidgningar 

framträder en mycket spretig sammanställning. Följande är ett försök att hitta mer 

genomgående drag. I avsnitt 4.2. kommer sedermera ett förslag till struktur och systematik att 

framläggas. 

Det är tydligt att en försäkringstagare inte kan förvänta sig att försäkringen ska täcka 

det ansvar som följer av att en avtalad prestation inte uppfylls. Principen är tydlig i tillägget för 

ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållanden241 vari avgränsning görs mot köprättsliga 

skyldigheter om att fullgöra avtalade åtaganden. Samma andas barn framkommer i undantaget 

för skada på levererad egendom242 genom att ersättning inte utgår för produkt med fel, brist 

                                                 
238 Behandlas i avsnitt 3.4.2. Se även bilaga 2. 
239 Behandlas i avsnitt 3.3.4.4. Se även bilaga 1. 
240 Behandlas i avsnitt 3.3.4.3. Se även bilaga 1 samt avsnitt 3.3.1.3. och 3.3.3.2. 
241 Se bilaga 2 och avsnitt 3.4.2.  
242 Se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.5. 



49 

 

eller defekt som en part levererat till en annan. I undantaget för omhändertagen egendom243 

synliggörs principen i att det finns en inbyggd skyldighet att skydda egendom som yrkesmässigt 

omhändertagits för visst åtagande eller nyttjande. Synsättet att en försäkringstagare inte får 

ersättning i ansvarssituationer, som grundar sig i att denne inte hållit det den lovat går även att 

utläsa ur undantaget för garantier och utfästelser, samt ur moralklausulen.244 Även om 

tankemönstret återfinns i ett flertal försäkringsundantag kan inte en kategorisk gräns dras utifrån 

denna princip. 

I motsatt riktning pekar möjligheten att täcka verksamhetsspecifika skador för 

oskicklighet, vilket inte ens är exklusivt för GLI-försäkringen. Ett exempel är att 

professionsförsäkringen täcker rena förmögenhetsskador för rådgivande verksamhet när skadan 

orsakas av rådgivningen.245 I och med att det finns lagkrav på att skadeståndsansvaret för vissa 

professioner ska vara försäkrat har försäkringsgivarna, om än motvilligt, gått med på att utforma 

sådana försäkringsprodukter. Andra exempel är att ansvar för skador på omhändertagen 

egendom kan omfattas av försäkringsskyddet, om den försäkrade verksamheten är 

serviceverksamhet och omhändertagandet gjorts för att utföra reparation, samt att i en 

tillverkande verksamhet kan ingrediens- och komponentskador246 täckas fullt ut, oavsett om de 

bedöms vara sakskador eller rena förmögenhetsskador. Det är dock inte alla typer av 

verksamheter som åtnjuter försäkringsskydd som täcker den yrkesmässiga prestationen.247 Till 

grund för detta förefaller gamla sanningar om vissa yrkesgruppers höga moral och tillförlitlighet 

ligga, vilket får anses vara för subjektivt. Idag kan sådana tankar med fog utpekas som 

missvisande och förlegade. 

En uppdelning kan inte göras utifrån å ena sidan köp av tjänst och å andra sidan köp 

av vara. Det finns dock viss substans i att analysera hur nära prestationen får anses ligga köp av 

vara för att kunna avgöra om den anses försäkringsvärdig. Yrkesmässig brist som leder till att 

en försåld vara är felaktig, bristfällig eller defekt alternativt inte uppfyller avtalad mängd eller 

utseende, ligger nära yrkesmässig brist som leder till att egendom, på vilken en tjänst utförts, 

blir skadad. Det finns således en viss skillnad i att tjänsten går ut på att själv utföra ett arbete 

eller att instruera hur arbetet ska utföras.248 Ju närmare prestationen ligger ren rådgivning ju 

mer självklar blir en kategorisk omfattning av yrkesmässig brist.  

                                                 
243 Se bilaga 1 samt avsnitt 3.3.4.2. och 3.3.1.3 respektive 3.3.1.4. 
244 Avseende garantier och utfästelser se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.3. Avseende moralklausulen se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.4. 
245 Se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.1. Se även avsnitt 3.3.2. 
246 Se bilaga 1 och 2 samt avsnitt 3.3.4.1. och 3.4.2. 
247 Yrkesmässig brist behandlas i avsnitt 3.3.1.4. 
248 En uppdelning med mer finessfulla benämningar är den mellan materiella och immateriella tjänster 
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I kategorin att inte uppfylla det som avtalats inbegrips att installera produkter som 

innehåller fel eller att försälja varor som innehåller säkerhetsbrister. Följden i dessa fall blir att 

felet måste åtgärdas eller att produkten måste återkallas. I undantaget för åtkomst och 

återställande249 ersätts kostnader för att lokalisera fel och att återställa omgivande egendom 

efter att ingrepp gjorts. Värdet på den felaktiga produkten, kostnader för reparation av den 

felaktiga produkten eller för utbytesprodukt ersätts inte, detsamma gäller ekonomiska 

följdskador. Bestämmelser i återkallelseförsäkringen250 som ger motsvarande resultat är att 

enbart kostnader som härrör från varning om, eller återkallelse av, produkt som innehåller 

säkerhetsbrist ersätts, medan indirekta förluster och kostnader för utbyte av produkt eller 

avhjälpande av felet utesluts. I dessa sammanhang kan även rättspolitiska syften om hjälp för 

den (presumtivt) skadelidande anas. 

I de fall skyddet utvidgas, för att täcka olika situationer av oskickligt utfört arbete eller 

annan icke fullgörelse av avtalad prestation, omges utvidgningen allt som oftast av undantag 

som avser att exkludera möjligheten att göra ekonomisk vinning i sammanhanget. Exempel är 

att försäkringstagare, vars produkter måste återkallas från marknaden på grund av 

säkerhetsbrister eller vars arbete innebär att lokalisering av fel måste göras, gör ingen förtjänst 

vare sig på den specifika situationen eller i verksamheten i stort genom att försäkringen täcker 

kostnader härrörande från sådant.  

En annan utgångspunkt är att försäkringen inte täcker ansvar som uppkommer när 

försäkringstagaren bryter mot lagregler. Undantaget för ren förmögenhetsskada i 

kontraktsförhållanden utesluter exempelvis ansvar för sådan skada i samband med intrång i 

immaterialrätter och arbetsgivares diskriminerande handling. Dock kan försäkringstagare i IT- 

och telecombranschen försäkra sitt ansvar för intrång i immaterialrätter. Förklaringen till det är 

att dessa verksamheter oftare hamnar i tvister om sådana intrång. Även i de fall ett strängare 

ansvar åläggs en försäkringstagare är grundinställningen att försäkringen inte ska täcka dennes 

utvidgade ansvar. Ansvar för miljöskador251 omfattas i normala fall inte såtillvida skadan inte 

uppkommit plötsligt och oförutsett. På så vis omfattas inte det automatiska ansvaret som 

uppkommer i de fall en miljöskada uppstår i enlighet med reglerna i 32 kap. MB. Det finns 

dock möjlighet för en entreprenör att försäkra hela sitt ansvar för person-, sak- och ren 

förmögenhetsskada som orsakats av sådana miljöskador, vilket är ett ytterligare exempel på hur 

verksamhetsspecifika skador kan ge upphov till ett utvidgat försäkringsskydd. 

                                                 
249 Behandlas i avsnitt 3.4.2. Se även bilaga 2. 
250 Behandlas i avsnitt 3.4.2. Se även bilaga 2 och avsnitt 3.3.3.2.  
251 Se avsnitt 3.3.3.2. och 3.3.4.1. respektive 3.4.2. 
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 Av alla olika affärsrisker är de som uppkommer i samband med ren 

förmögenhetsskada de svåraste att försäkra. Det beror dels på skadetypens intrikata natur, med 

åtskilliga orsaksmönster och ännu fler möjliga följder, och dels på att skadetypen inte är enkel 

att kvantifiera på grund av dess svåröverskådliga väsen.252 För att möta olika försäkringstagares 

behov av en försäkring som täcker ansvar för ren förmögenhetsskada har försäkringsgivarna 

försökt att göra denna skadetyp mer hanterbar. Genom att ruta in ren förmögenhetsskada i 

specifika typer, som uppkommer för specifika verksamheter, kan försäkringsgivarna erbjuda 

ett skydd som inte täcker alla rena förmögenhetsskador samtidigt men däremot just sådana som 

är typiska för försäkringstagarens verksamhet. 

Att försäkrade avtal räknas upp vid sidan av allmänna skadeståndsrättsliga regler och 

standardavtal i omfattningsbestämmelser innebär att individuella avtal kan täckas av 

försäkringsgivaren.253 Oftast handlar det om ett kontrakt i ett affärssegment där standardavtal 

inte finns att tillgå eller där försäkringstagaren är så pass stor att dennes avtal blir som en 

standard. Å ena sidan är det en utvidgning av vad som kan försäkras men å andra sidan ska 

avtalet granskas och bedömas för att sedermera eventuellt godkännas. Att ett avtal täcks av 

försäkringen innebär dock inte att allt avtalsinnehåll omfattas utan begränsningar. Det mest 

troliga är att det inte görs någon speciellt stor utvidgning materiellt av det försäkrade innehållet. 

4.1.3. Är gränsdragningen lagenlig? 

Det finns inte någon försäkringsrättsligt lagstadgad definition av vad som utgör en affärsrisk 

eller reglering av det sätt, på vilket affärsrisker får försäkras. Frågan måste således besvaras 

mot bakgrund av, de mer generella reglerna i försäkringsavtalslagen om, vad som är ett 

försäkringsbart intresse254. I sammanhanget är det av vikt att framhålla försäkringsavtalslagens 

syfte, att främst reglera försäkringsparternas förhållande till varandra och inte avtalsinnehållet 

i sig.255 Lagen riktar sig inte till att reglera den yttre gränsen för utvidgningen av försäkringens 

omfattning utan den beskriver enbart en startpunkt, från vilken en utvidgning kan börja. Även 

reglerna i försäkringsrörelselagen om stabilitetsprincipen256 och god försäkringsstandard257 

måste beaktas. 

Försäkringsbarheten bygger på det lagliga intresset. Affärsrisker, såsom de nedan i 

försöket till allmän definition258 beskrivs men även såsom de ovan i specifik form belysts i 

                                                 
252 Avseende förutsättningar för att kunna försäkra en affärsrisk se avsnitt 3.5. 
253 Försäkring av individuella avtal behandlas i avsnitt 3.3.1.3. och 3.4.1. respektive 3.4.2. Se även bilaga 2. 
254 Behandlas i avsnitt 2.3. 
255 Se avsnitt 2.2. 
256 Behandlas i avsnitt 2.2. 
257 Behandlas i avsnitt 2.2. och 2.3.1. 
258 Se avsnitt 4.2.2. 
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undantag och tillägg, får anses ha sin självklara plats inom ramen för det försäkringsbara 

intresset. Affärsrisker i sig hör ju ihop med en försäkringstagares ekonomiska vinst eller förlust. 

Följande får fungera som ett illustrerande exempel. En serviceverksamhet drivs i vinstsyfte. 

Försäkringens objekt är en garanti mot en förlust, vid realisering av en risk. Risken kan 

exempelvis vara att ett ansvar görs gällande och följden av risken är således att en förlust 

uppstår. Intresset är relationen mellan den försäkrade (serviceverksamheten) och föremålet för 

försäkringen (serviceverksamhetens ansvar exempelvis för skador på omhändertagen 

egendom259). Relationen tar sig det uttrycket att förlusten, som följer av att föremålet för 

försäkringen utsätts för risken ifråga, uppstår hos den försäkrade. Således om 

serviceverksamhetens ansvar görs gällande, på grund av att skada uppstått på omhändertagen 

egendom, är det serviceverksamheten som träffas av förlusten. Att det är ett lagligt intresse 

bestäms negativt, således får inte verksamheten eller handlandet som utgör affärsrisken inbringa 

olaglig inkomst eller vara belagd med offentliga sanktionsavgifter. 

 Följden av den gränsdragning som ovan visats är att försäkringsvillkoren omfattar 

vissa affärsrisker men inte sådana som innebär en direkt spekulation i försäkringsskyddet eller 

är moraliskt betänkliga på ett sätt som hotar försäkringsgivarnas anseenden. I kombination med 

en ekvivalent premiesättning kan inte omfattningen anses bryta mot stabilitetsprincipen. 

Försäkringstagarnas skydd i form av regeln om god försäkringsstandard innebär att 

försäkringsgivarna ska tillvarata de försäkrades intressen i hela sin verksamhet. Det finns inget 

som tyder på att den gränsdragning som görs skulle innebära en negativ inverkan på övriga 

försäkringstagare. Villkoren, med undantag och tillägg, som i uppsatsen granskats visar till och 

med en väldig likhet i riskomfattning mellan GLI-försäkringen260 och den vanliga försäkringen. 

Den materiella utvidgning av omfattningen som återfinns i GLI-försäkringen bygger på en 

anpassning till den generella försäkringstagarens risker i GLI-segmentet. När det möjliga 

skyddet dock sätts i relation till den risk som försäkringstagarna möter i sin verksamhet är 

försäkringsskyddet likvärdigt för gemene vanlig försäkringstagare som för den som inbegrips i 

GLI-segmentet. 

 Det finns, som ovan visats, ingen substans i ett påstående om att gränsdragningen inte 

skulle vara lagenlig. 

                                                 
259 Se bilaga 1 samt avsnitt 3.3.4.2. och 3.3.1.3 respektive 3.3.1.4. 
260 Behandlas i avsnitt 3.4. 
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4.1.4. Hur förhåller sig gränsdragningen till andra försäkringsrättsliga normer och principer? 

Om försäkringsavtalslagen och försäkringsrörelselagen fastslår startpunkten, för varifrån en 

utvidgning kan ske, är det produktfrihetsprincipen261 som berättigar själva utvidgandet. 

Gränsdragningen visar på tydlig inverkan från produktfrihetsprincipen. Det är upp till 

försäkringsgivarna att själva avgöra var gränsen för deras försäkringsskydd faktiskt dras. I det 

lagstiftande vakuum där produkterna frodas, kvävs all enhetlighet, när gränsdragningen kryssar 

i frihetens namn.  

Principen om ovisshet262, vilken nämns i förarbetena till försäkringsavtalslagen, har 

starkt influerat gränsdragningen. Det är tydligt att försäkringsgivarna inte vill täcka affärsrisker 

som innebär vetskap om huruvida, respektive när, skada kommer att inträffa. Undantag för 

förutsebar skada såsom moralklausulen263 eller andra liknande avgränsningar genomsyrar 

försäkringsvillkoren. Exempel på sådana liknande begränsningar är att försäkringen inte gäller 

för omständigheter som var kända eller borde varit kända för företagsledningen vid 

försäkringens ingående och att ersättning inte utgår då företagsledningen hade vetskap om att 

sedvanliga kontroller inte genomförts. Det senare tar språng ur det faktum att om en 

försäkringstagare utför branschenliga tester blir försäkringstagaren medveten om eventuell 

skaderisk. Även i undantag för garantier och utfästelser264 finns element av principen om 

ovisshet. Affärsrisken att något beskrivs vara på ett visst sätt med vetskap om att det inte är så, 

vilket sedermera leder till att en skada uppstår, ska inte täckas av försäkringen. Till viss del kan 

omfattningen av försäkrade avtal i praktiken gränsa till det som ämnas uteslutas med principen 

om ovisshet. Ett avtal, vars innehåll försäkringstagaren är medveten om, skulle kunna stipulera 

ett ansvar som utesluter ovisshet kring skador. Det är dock inte troligt att ett sådant avtal skulle 

få försäkras, men även om det omfattades skulle ingen försäkringsgivare täcka den del som 

utesluter ovisshet. En skada som med försäkringstagarens vetskap kommer inträffa vid ett visst 

tillfälle, skulle kunna ingå i något som kallas för försäkring, men som egentligen fungerar som 

ett garantiåtagande vilket delbetalas.  

Diskussionen om dolda handlingsklausuler265 berör sättet, på vilket, 

försäkringsgivaren får styra den försäkrades handlande i skadepreventivt syfte. 

Bevisbördereglerna förfaller ha en inverkan på viljan att skifta från en säkerhetsföreskrift till 

en omfattningsbestämmelse. Huruvida en omfattningsbestämmelse innehåller en för stark 

                                                 
261 Behandlas i avsnitt 2.2. 
262 Behandlas i avsnitt 2.2. 
263 Se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.4. 
264 Behandlas i avsnitt 3.3.4.3. Se även bilaga 1 samt avsnitt 3.3.1.3. och 3.3.3.2.  
265 Se avsnitt 2.2. 
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nyans av dolda handlingsklausuler är svårt att avgöra förutom i de mest färgsprakande 

förfalskningarna. Omfattningen av affärsrisker som presenterats ovan innehåller inga 

kristallklara exempel, även om det ibland går att se sådana spår i vissa undantag. 

Miljöskadeundantaget266 innebär faktiskt att miljöskador inte omfattas bland annat om de inte 

har orsakats av tillfälligt begånget fel, reglerna kring omhändertagen egendom267 uttrycker att 

kostnader som uppstår på grund av nyckelförlust inte ersätts om inte nycklarna var fria från 

märkning, och bestämmelsen om bristfällig undersökning av levererad egendom innebär att 

försäkringen inte gäller om inte sedvanlig provning genomförts. I detta sammanhang bör det 

även nämnas att ansvarsförsäkringen inte innehåller säkerhetsföreskrifter i samma utsträckning, 

och på samma vis, som exempelvis egendomsförsäkringen gör.  

 Förtroendesynpunkten som innefattar lojalitetsplikt och god tro är ytterst viktig 

speciellt vad täckning av affärsrisker anbelangar.268 Det måste finnas en hög grad av tillit i 

försäkringsförhållandet framför allt på grund av att affärsrisker är nära förknippade med 

risktagande i vinstsyfte, vilket står omaka i förhållande till grundförutsättningen att försäkring 

inte ska ge upphov till ett förhöjt risktagande. Gränsdragningen utesluter affärsrisker som kan 

ge för stort utrymme för den försäkrade att, genom ensidigt handlande, påverka 

försäkringsgivarens risktäckning269. Det tydligaste exemplet är att både i GLI-försäkringens 

allmänna villkor samt i de tillägg som berör försäkrade avtal omfattas individuella avtal enbart 

om de har granskats och godkänts. I kraftig kontrast till det föregående står goodwilltillägget270, 

vilket ger försäkringstagaren möjlighet att välja, i strid mot avtalad ansvarsbegränsning, att 

genom försäkringsgivaren ersätta en medkontrahent. I övrigt gäller att biförpliktelserna som 

vanligt underbygger förtroendet. 

Vilka affärsrisker som omfattas, och sättet på vilket de behandlas, kan även ses mot 

bakgrund av idévärlden kring berikandeförbudet271. Att en affärsrisk tjänar på att försäkras 

innebär inte att den försäkrade per se kan berika sig på försäkringens bekostnad. Affärsrisker 

som omfattas är, ställda till sin spets, sådana som kan ge upphov till vinst med försäkringen 

som säkerhet. Berikandeförbudet riktar sig mot tidpunkten efter att ett försäkringsfall inträffat, 

alltså att vinst inte ska kunna göras genom själva försäkringsfallet. Gränsdragningen innebär 

                                                 
266 Se avsnitt 3.3.3.2. och 3.3.4.1. respektive 3.4.2. 
267 Se bilaga 1 samt avsnitt 3.3.4.2. och 3.3.1.3 respektive 3.3.1.4. 
268 Se avsnitt 2.2. 
269 Härvid vill jag förtydliga min ståndpunkt kring användandet av begreppet riskövertagande/risköverföring såsom synonymt 

till risktäckning, vilket inte allt för sällan kan ses i försäkringsrättslig doktrin. I försäkringssammanhang övertar inte 

försäkringsgivaren en försäkringstagares risk, med mer än att det skulle innebära att ansvaret görs gällande gentemot 

försäkringsbolaget istället för den försäkrade om risken vore sådan, eller att försäkringsgivaren åsamkas förlusten då en 

försäkringstagares bil blir skadad. Försäkringsrätten vinner inget på ett sådant begreppssammelsurium. 
270 Behandlas i avsnitt 3.4.2. 
271 Se avsnitt 2.2. Jfr även med avsnitt 2.3. 
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inte att affärsmetoder som går ut på att försöka få ut mer i försäkringsersättning än förlusten 

som försäkringsfallet uppbringade omfattas, inte heller fungerar försäkringen som 

betalningsmedel för försäkringstagarens ej uppfyllda prestationer. 

Ett argument för behovet av lagregler eller försäkringsvillkor som hämtar sitt själsliga 

innehåll från berikandeförbudet är dess preventionsfrämjande. Prevention mot skador är en 

grundläggande försäkringsrättslig utgångspunkt.272 Att omfatta affärsrisker som till sin natur 

tänjer på risksfären i försäkringstagarens strävan efter vinst får anses ligga stick i stäv med 

denna utgångspunkt. Som dock redovisats ovan, ger inte gränsdragningen något incitament till 

att faktiskt framkalla försäkringsfall. Även den försäkringsrättsligt värsta affärsrisken använder 

bara möjlig förlust som ekonomisk hävstång; det är en större vinst som är målet. Att försäkra 

yrkesmässig brist273, vilket är fallet vid exempelvis försäkring av rådgivningsansvar och skada 

på omhändertagen egendom, får dock anses opassande om skadeprevention är angeläget. 

Självrisken är viktig för att stävja ett risktagande som är allt för långtgående. Även 

försäkringsbeloppet och premien samt olika biförpliktelser är medel för att uppfylla behovet av 

prevention. 

Premiesättningen förefaller, i de fall som berör de i uppsatsen behandlade 

affärsriskerna, vara ekvivalent på så vis att försäkringsgivarna inte vill täcka mer risk än vad 

premien tillåter. För att premiesättningen ska bli korrekt måste risken för skadeståndsansvar 

samt dess omfattning kunna bedömas.274 De affärsrisker som är för svårbedömda omfattas inte. 

Det bör dock framhållas att gränsdragningen visar på försäkringstäckning av både inom- och 

utomkontraktuella rena förmögenhetsskador.275 I ljuset av att dessa skador är svåra att hantera 

försäkringsmässigt måste beräkningar göras utifrån den specifika affärsriskens art och 

skadestatistik. Således måste de rena förmögenhetsskadorna brytas ner i mer verksamhets- och 

handlingsspecifika delar. Kalkylerbarheten är avgörande för att ekvivalensprincipen276 ska 

kunna uppfyllas. 

4.2. Förslag på struktur och systematik 

4.2.1. Inledning 

En förutsättning för en flexibel försäkring av affärsrisker som utgår från kunden, är att 

gränserna, för vilket ansvar samt vilka skadetyper som bör försäkras, inte dras knivskarpt och 

                                                 
272 Se avsnitt 2.2. Se även avsnitt 3.3.1.4. 
273 Behandlas i avsnitt 3.3.1.4. 
274 Se avsnitt 2.2. Se även avsnitt 3.5. 
275 Inom- och utomobligatoriskt skadeståndsansvar behandlas i avsnitt 3.3.  
276 Behandlas i avsnitt 2.2. 
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resulterar i alldeles för stora generaliseringar. Detta leder till att avsteg måste tas från 

diskussionen avseende enskilda undantags och tilläggs generella vara eller icke vara. Här måste 

försäkringsbranschen och doktrinen sätta ner foten och bestämma sig för, att antingen fortsätta 

på inslagen väg där symptomen tar störst plats såsom när det talas om att ren förmögenhetsskada 

principiellt inte ska omfattas277 eller, att istället rikta fokus mot varför vissa affärsrisker kan 

försäkras och när de bör försäkras. Det är menlöst att komma fram till slutsatsen att en yttring, 

såsom ren förmögenhetsskada i förevarande fall, inte är önskvärd men ibland ändå tillåts utan 

att djupdyka i orsaksfrågor. I slutet av detta kapitel kommer de i uppsatsen utvalda undantagen 

och tilläggen att genomgås utifrån synvinkeln i kapitlet. På detta vis kan följden av det 

framställda förslaget på struktur och systematik även ses i den mer traditionella 

kategoriseringen. 

Ur försäkringsrättslig synpunkt är en enhetlig definition av affärsrisker, en tydlig 

normbakgrund mot vilken de ska ses samt en ändamålsenlig och vägvisande indelning av dem 

mer värda än själva gränsdragningen. Den senare är i bästa fall produkten av en genomtänkt 

systematik. Juridiska och ekonomiska spörsmål inom försäkringsrätten, som grundar sig i 

affärsrisker, måste kunna diskuteras och lösas utifrån en modell som ger verktygen för adekvata 

ställningstaganden. Detta vore nyttigt för synen på den gällande gränsdragningen men även för 

försäkringsrättens behandling av framtida frågor och problem. Det är svårt att avgöra huruvida 

en detalj är korrekt om inte helheten finns för att ge perspektiv. 

 Först kommer en definition presenteras med beaktande av både risk management-

teorier278 och sättet, på vilket, affärsrisker behandlas inom försäkringsrätten279. Sedan kommer 

en normbakgrund att sammanställas med utgångspunkt i försäkringens väsen280. Slutligen 

kommer en indelning att kunna göras i ljuset av definitionen och normbakgrunden. 

4.2.2. Definition av begreppet affärsrisker 

Det finns ingen klar och tydlig definition av en försäkringstagares affärsrisker i 

försäkringsrättsliga sammanhang. Från teorierna inom risk management281 kan grundläggande 

idéer inhämtas. Det handlar då om vilka risker ett företag i stort möter; var riskerna uppstår och 

vad riskerna påverkar. Ett tydligt mönster är att riskerna uppstår antingen som en följd av 

                                                 
277 Samma sak kan även sägas exempelvis om avgränsningen mot köprätten. 
278 Se avsnitt 3.2. 
279 Se kapitel 3 samt bilaga 1 och bilaga 2. 
280 Se kapitel 2. 
281 Behandlas i avsnitt 3.2. 
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verksamheten282 eller som en följd av något utanför verksamheten283. Riskerna, om de 

realiseras, påverkar i sin tur olika delar av företaget med ekonomiska följder som kan 

förebyggas eller hanteras operationellt, strategiskt, finansiellt eller inom compliance. Utifrån 

försäkringsrättens begreppsbildning är utgångspunkten att en försäkrads affärsrisker är något 

som försäkringsskyddet bör avgränsas mot. Således kan inte de risker som uppkommer till följd 

av något utanför verksamheten direkt ingå i det som försäkringsrättsligt menas med affärsrisker. 

Det nu sagda måste ses i ljuset av att exempelvis lagregler kan påverka en verksamhets 

affärsrisker, men lagreglerna i sig är inte affärsrisker försäkringsrättsligt, utan det är själva 

bedrivandet av verksamheten, som utsätts för följderna av lagreglerna, som är affärsrisken. 

En försäkringstagares affärsrisker i försäkringssammanhang följer alltså av det faktum 

att en verksamhet drivs. De beror av vad verksamheten är inriktad mot men också hur 

verksamheten bedrivs. Sådan verksamhet eller sådant handlande som skulle tjäna på ett 

försäkringsskydd är klara och tydliga affärsrisker. Innebörden av detta är att risken, således 

verksamheten eller handlandet, är värd att ta eftersom den kan generera en vinst och i sämsta 

fall betalar försäkringen för den eventuella förlusten. Ett exempel är att bedriva en verksamhet 

som är belagd med någon form av strikt ansvar.284 Om den försäkrade kan driva verksamheten 

och ta ut vinsten, som risktagandet att bedriva farlig verksamhet för med sig, utan att behöva 

stå risken som det strikta ansvaret innebär, har försäkringsbolaget täckt denna affärsrisk. 

Försäkringen tecknas således inte i syfte att täcka en eventuell förlust på grund av en framtida 

händelse som försäkringstagaren vill skydda sig mot, utan som incitament för att våga närma 

sig händelser som kan innebära förluster men som försäkringstagaren hoppas ska leda till vinst. 

I förlängningen av detta resonemang finner vi ren spekulation som går ut på att använda 

försäkringen som ersättningskälla för medvetet skapade förluster. Att få betalt för leverans av 

100 varor, sedermera bara leverera 50 och låta försäkringen täcka ansvaret för ej avtalsenlig 

prestation är ett tydligt exempel på det senare. 

Ett försök till definition skulle kunna lyda såhär: En försäkringstagares affärsrisker är 

sådan verksamhet eller sådant handlande som försäkringstagaren skulle tjäna på att få ett 

försäkringsskydd för, i den mening att försäkringen fungerar som ett incitament till att utsätta 

sig för möjliga förluster i hopp om att göra större vinster. 

                                                 
282 Här menas exempelvis ingående av leveransavtal, implementering av ett IT-system, förvärv av en konkurrents verksamhet, 

eller bedrivande av farlig verksamhet. 
283 Här menas exempelvis att nya lagregler blir tillämpliga, att bedrägeri begås mot verksamheten, eller att ett naturfenomen 

inträffar. 
284 Se avsnitt 3.3.3.2. 



58 

 

Affärsriskerna kan således vara mer eller mindre affärsrisker eftersom måttstocken är 

en skala snarare än ett antingen-eller system.  

En verksamhet kan på ett enklare vis, utifrån objektiva bedömningsgrunder, sägas vara 

en affärsrisk. Det beror på att frågan huruvida verksamheten exempelvis berörs av strikt ansvar 

eller om den är farlig inte ger stort utrymme för subjektivitet. När ett handlande ligger för luppen 

blir bedömningen dock mer subjektiv i och med att ett handlande oftare värderas utifrån en 

situation. Därav är det viktigt att se handlandet utifrån objektiva kriterier om vilken risknivå 

som är normal för den verksamhet som bedrivs. Alla affärsrisker är inte försäkringsvidriga, 

många går att försäkra eller borde gå att försäkra. För att kunna avgöra vad som borde kunna 

försäkras måste de bakomliggande normerna lyftas fram i ljuset. 

4.2.3. Normativ bas 

En nödvändig uppdelning kommer här att göras mellan normer som indikerar vilka affärsrisker 

som materiellt bör kunna försäkras och normer som möjliggör en beräkning och bedömning av 

det materiella. I detta sammanhang kommer inte frågor som berör lagligheten att behandlas då 

det får anses vara en grundläggande förutsättning. 

 Ur försäkringstagarens synvinkel är det viktigt att affärsrisker hanteras 

verksamhetsspecifikt, försäkringen ska vara inriktad mot försäkringstagarens verksamhetstyp. 

På detta sätt kan de affärsrisker som är specifika i försäkringstagarens fall täckas medan andra 

onödiga risker kan uteslutas. På så vis blir skyddet mer kostnadseffektivt. Försäkringen bör 

omfatta affärsrisksfären runt en verksamhet, för att denna ska kunna möta verkligheten vari den 

försöker verka. I detta ligger både sådana affärsrisker som är direkt kopplade till verksamheten 

men också de som har att göra med försäkringstagarens handlande. Produktfriheten285 är ett 

avgörande kriterium för tillkomsten av skräddarsydda försäkringslösningar men den får inte 

löpa så långt att försäkringsprodukterna blir odefinierbara.286 I sin kontakt med omvärlden 

utsätts verksamheten för oförutsebarhet och det är ett skydd mot allt det som inte går att förutspå 

som behövs. Ovissheten ligger i riskens förverkligande. Det handlar om att försäkringstagaren 

bör incentiveras till att driva verksamheten även om affärsrisker kan leda till förluster. 

Ur försäkringsgivarens synvinkel handlar det om att täcka de affärsrisker som inte ger 

upphov till att försäkringstagaren blir likgiltig inför förluster eller söker förluster medvetet. 

Försäkringen ska inte finansiera försäkringstagarens verksamhet eller stå för 

försäkringstagarens prestation. I detta innefattas att försäkringen genom premierna inte ska 

                                                 
285 Behandlas i avsnitt 2.2. 
286 När friheten är så långtgående att det inte längre existerar några ramar blir det svårt att identifiera och definiera. Ha i åtanke 

att det som är allt är också ingenting. 
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fungera som en delbetalning av en skada vars framtida inträffande redan är känt, samt att 

försäkringsgivaren inte ersätter sådant som försäkringstagaren har eller borde ha vetskap om 

kommer att ske och som leder till att försäkringsskyddet betalar för förlusten som uppkommer. 

I samma kategori finner vi situationer när försäkringstagaren utövar chanstagande på grund av 

att en eventuell förlust täcks av försäkringen respektive att densamme berikar sig på 

försäkringsskyddet. I ansvarsförsäkringen är legitima skadeståndskrav den försäkrades skada. 

Utbetalning av skadestånd kommer alltid att minska den försäkrades förmögenhet, denne lider 

en ren förmögenhetsskada. I det fall skadestånds- eller ersättningskravet grundar sig i en ej 

uppfylld prestation, kan den medföljande otillbörliga vinsten räknas av mot den rena 

förmögenhetsskadan som kravet innebär. På så vis måste inte en avgränsning göras mot 

köprätten per se, utan mot täckning av prestation.287 Ansvaret för den del av prestationen som 

en försäkringstagare fått betalt för men som inte blivit uppfylld ska aldrig omfattas av en 

försäkring. På grund av de moraliska riskerna är lojalitetsplikten288 viktig. För att kunna ta 

korrekta beslut kring affärsriskerna måste försäkringsgivarna ha rätt och sann information att 

utgå ifrån. Förtroendet får inte vara sådant att det byggs upp av för subjektiva grunder vid 

omfattningsutvidgande beslut. Försäkringsgivaren måste kunna avgöra vad det är för typ av 

verksamhet och vilket handlande som innebär ett normalt risktagande i verksamheten det gäller. 

På så vis kan ett verksamhetsinriktat skydd nås som täcker förutsägbara förluster som 

uppkommer på ett oförutsägbart sätt. Med förutsägbara förluster menas att försäkringsgivaren 

har vetskap om att förlusten kan uppkomma, ovissheten ligger således inte i själva risken. 

Försäkringen ska täcka verksamhetstypiska affärsrisker och sådana som följer av ett normalt 

handlande i relation till den verksamhet som bedrivs. Ekvivalens mellan den risk som täcks och 

den premie som erhålls bör alltid finnas,289 vilket leder till att affärsrisker, för vars täckning det 

krävs en hög premie som försäkringstagaren inte vill betala, inte bör försäkras. Att täcka mer 

än det som försäkringstagaren är villig att betala för är inte att rekommendera. 

 Ur samhällets synvinkel är det viktigt att näring idkas, att verksamheter startas och kan 

växa. Det gäller inte bara vanlig verksamhet, det finns också ett behov av näringsidkare som 

kan ta på sig att bedriva farlig sådan. Ingen marknad kan fungera utan försäkringslösningar som 

skyddar kapital och säkerställer investeringar. Försäkring är ett av samhällsbyggets viktigaste 

grundpelare. Försäkring ska, tillsammans med andra samhällsekonomiska och rättspolitiska 

byggstenar, värna en verksamhetsvänlig miljö. En aspekt av detta är att den som lider skada ska 

                                                 
287 Avgränsningen mot köplagen behandlas i 3.3.1.2. 
288 Se avsnitt 2.2. 
289 Om ekvivalens se avsnitt 2.2. 
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kunna bli ersatt. Om skadan orsakats av någon annan har försäkringen en viktig funktion i och 

med att den fungerar som garant för att den skadelidande får ersättning.290 I sammanhanget är 

det av vikt att påpeka att försäkringsgivarna i första hand är väktare av försäkringskollektivets 

bästa, vilket betyder att försäkringen inte kan vara utformad så att ersättning utgår i de fall där 

den försäkrade och i förlängningen den skadelidande, inte är mer skyddsvärda än kollektivet. 

 För att kunna försäkra affärsriskerna måste det vara möjligt att beräkna och bedöma 

dem. Kalkylerbarheten291 bygger på att kunna ruta in en skadetyp så att en händelse kan 

definieras. Den definierade händelsen kan sedan göras om till siffror genom statistik om 

omfattning och frekvens. Om varje verksamhet skulle ha en individuell försäkringslösning som 

täcker helt egenartade affärsrisker vore statistik som verktyg vid bedömningen mindre värd. 

Det måste således finnas en kvantitet. En balans mellan massavtalens standardiserande riktning 

och behovet av verksamhetsspecifik försäkringsomfattning måste finnas. 

 Normbakgrunden som ska ge riktlinjer för huruvida en affärsrisk bör försäkras kan, 

med det ovan framställda i åtanke, beskrivas som följande. Försäkringsskyddet ska vara 

verksamhetsspecifikt utan att kalkylerbarheten hotas eller att ekvivalensen mellan risk och 

premie rubbas. I detta är produktfriheten viktig för att skapa en form som tillfredsställer både 

försäkringstagarens materiella behov och försäkringsgivarens krav på kvantifiering. 

Försäkringen ska ge incitament till att bedriva verksamhet vilket innebär att negativa följder av 

den oförutsägbara framtiden kan täckas, samtidigt som försäkringen inte får finansiera 

försäkringstagaren eller bära dennes prestationer. En ytterligare aspekt som håller ihop helheten 

är att den som lider skada ska kunna förlita sig på att bli ersatt om ersättningsberättigande 

föreligger. När allt detta blandas blir de förtroendeskapande värdena viktiga. Följden av ett 

system med illojala försäkringstagare är att befogad ersättning inte når den skadelidande som 

behöver det. Därför är lojaliteten en garant för alla försäkringstagares bästa. 

Ett exempel kan vara på sin plats för att klä den abstrakta teorin i mer praktisk skrud. 

X är en verksamhet som tillverkar en produkt. Produkten säljs sedermera till återförsäljare. X 

verksamhet är i sig inte sådan att den får betraktas som farlig men på grund av höga 

avkastningskrav från ägarna har inbesparingar gjorts på vissa, ur säkerhetssynpunkt, viktiga 

delar av produkten. Återförsäljare A får enligt avtalet med X sälja produkten både i Sverige och 

på andra marknader runt om i världen. Vid leverans av produkten väljer X att bara skicka hälften 

(500) av det överenskomna antalet (1000) varor till återförsäljare A, eftersom en ny 

                                                 
290 Ansvarsförsäkringens inverkan på den skadelidande behandlas bland annat i avsnitt 2.2. 
291 Behandlas i avsnitt 2.2. och 3.5.  
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återförsäljare B, som betalar mer i styckpris, har hört av sig och beställt just 500 exemplar av 

produkten.  

Försäkringen bör, för att vara verksamhetsspecifik, täcka produktansvaret som X har. 

Skadestånds- eller ersättningsskyldighet för att produkten skadar något eller någon ska omfattas 

av försäkringen. Att X har sänkt säkerhetsnivån på sin produkt för att minska sina 

produktionskostnader innebär en form av spekulation i försäkringsskyddet som inte ska vara 

tillåtet. Försäkringen ska ju inte finansiera X verksamhet, således kan ansvar som uppstår på 

grund av sänkt säkerhetsnivå inte omfattas av försäkringen. Skador som uppstår på grund av att 

produkten är mindre säker får dessutom anses vara förutsägbara. Att X har godkänt att 

återförsäljare A får sälja produkten i länder utanför Sverige innebär att X har tagit på sig ett 

större ansvar. Om produkten säljs i ett land där produktansvarsreglerna är strängare än i Sverige 

eller vars produktansvarslagstiftning är svårtolkad uppkommer problem. Dels kan 

kalkylerbarheten minska om beaktande måste tas till ett främmande och svårhanterligt 

rättssystem, och dels kan ekvivalensen rubbas om höjd måste tas för enorma ansvarsföljder. I 

detta avseende måste en bedömning göras med förmodlig följd att omfattningen begränsas. Det 

ansvar som X kommer att få stå gentemot återförsäljare A, vad gäller ej uppfylld prestation, ska 

inte täckas av försäkringen. Om X väljer att medvetet inte prestera i linje med det avtalade kan 

inte försäkringen täcka prestationen. En avvägning som måste göras är var gränsen, för vad 

försäkringen omfattar, ska gå, med beaktande av den skadelidandes behov av garanterat 

återgäldande. Gränsen bör gå där den försäkrades skuld inte har övergått i att skador 

uppkommer som en följd av medvetet agerande. På så vis hindrar inte argumentationen, som 

tar avstamp i den skadelidandes behov, att försäkringen utesluter försäkringsskydd för ansvar 

på grund av den ej uppfyllda prestationen eller den osäkra produkten. 

4.2.4. Indelning av affärsrisker 

4.2.4.1. Inledning 

För att på bästa sätt kunna förstå försäkringsrättsliga frågor som berör affärsrisker behövs en 

systematik. Affärsriskerna måste delas in, med utgångspunkt i normbakgrunden, i identifierbara 

kategorier. På så vis kan affärsriskernas försäkringsbarhet tydligare ses och förstås.  

För att uppnå ett ändamålsenligt försäkringsskydd bör verksamheten i fråga sättas i 

fokus. Först måste de affärsrisker som beror på försäkringstagarens verksamhet i sig respektive 

de som beror på ett visst handlande som har koppling till verksamheten urskiljas. Dessa två 

kategorier utgör de inneboende affärsriskerna, det vill säga sådana som följer av verksamheten. 

Utöver detta måste tillskapade affärsrisker identifieras. Det är sådana som beror på medvetna 
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val men som inte är direkt bundna till verksamheten som bedrivs. På så vis kan affärsrisker 

utpekas som försäkringsbara, möjligen försäkringsbara eller icke försäkringsbara. I vilken 

kategori respektive undantag och tillägg innefattas är i detta sammanhang beroende av 

verksamheten som bedrivs. Inneboende risker som beror på verksamheten i sig bör alltid kunna 

försäkras eftersom det är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten i fråga. För den 

andra kategorin inneboende affärsrisker bör en granskning avgöra om ett försäkringsskydd är 

ekonomiskt och moraliskt försvarbart. Tillskapade risker bör inte försäkras. 

 

4.2.4.2. Inneboende affärsrisker 

De affärsrisker som beror på verksamheten i sig följer ofta av lagregler om strikt ansvar292. 

Handlar det om en tillverkande verksamhet finns ett produktansvar, har verksamheten anställda 

finns ett principalansvar och är det en verksamhet som kan tänkas ha negativ inverkan på sin 

omgivning, exempelvis en entreprenadverksamhet, finns ett ansvar för miljöskador. Dessa typer 

av affärsrisker behöver kunna försäkras. I sammanhanget blir försäkringen bärare av 

samhällsviktiga funktioner såsom att ge incitament till att även bedriva sådan verksamhet som 

beläggs med strikt ansvar samt att de som lider skada på grund av dessa verksamheter får 

ersättning. Andra affärsrisker som beror på verksamheten i sig är yrkesmässig brist293. Beroende 

av vilken verksamhet det handlar om kan den yrkesmässiga bristen ge upphov till olika 

kategorier av typiska skador. Följande får fungera som ett illustrerande exempel för att visa på 

var utgångspunkten bör ligga. I generella termer kommer en rådgivande verksamhet att orsaka 

ren förmögenhetsskada i typiska fall, en verksamhet som säljer materiella tjänster att normalt 

orsaka sakskada och en tillverkande verksamhet som levererar egendom att i vanliga fall orsaka 

sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada. Yrkesmässig brist kan exempelvis vara 

orsak till att en entreprenör måste utföra åtkomståtgärder eller att en tillverkare måste utföra 

                                                 
292 Se avsnitt 3.3.3.2. 
293 Se avsnitt 3.3.1.4. 
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åtgärder i samband med återkallelse. Så länge yrkesmässig brist orsakar oförutsedda skador och 

beror på omedveten oskicklighet finns det goda skäl att låta försäkringen ge ett skydd. 

 En bedömning av när yrkesmässig brist går över i att vara en tillskapad affärsrisk, 

vilket innebär att försäkringsskyddet inte längre täcker ansvaret, är svår. I en företagares vilja 

att tjäna pengar återfinns inte enbart incitament till att genom fusk göra oskälig vinst på sin 

medkontrahent, utan även en stark skadepreventiv funktion. Det är nämligen så att en 

företagares renommé ofta är avgörande för dennes framgång. Utgångspunkten blir att ett sämre 

genomfört arbete antingen beror på ett försök att tjäna pengar genom att sänka nivån på 

arbetsinsatsen, istället för att bygga upp ett gott rykte, eller att företagaren är oskicklig. För den 

som inte uppsåtligen vill skada finns det inga motiv till att utföra ett arbete yrkesmässigt 

bristfälligt med flit om det inte går att tjäna något på det. Följande två förslag är exempel på 

hur en bedömning skulle kunna göras. För det första skulle yrkesmässig brist kunna motsvara 

de steg som leder upp till och med culpa i skadeståndsrättens oaktsamhetsbedömning. Det 

betyder att yrkesmässig brist kan innebära oaktsamhet. Vilket är ganska naturligt i och med att 

den som utför ett arbete bristfälligt, i jämförelse med andra i samma bransch, kommer att 

bedömas som oaktsam om denne borde ha känt till hur arbetet egentligen ska utföras, vilket den 

inte gjorde på grund av sin yrkesmässiga brist. Att medvetet göra ett sämre arbete, innebär inte 

i sig uppsåt att skada men, är en tydlig chanstagning och kan bedömas som grov culpa. Därmed 

täcker inte försäkringen sådana situationer. För det andra skulle yrkesmässig brist kunna 

beräknas genom att (S1) sannolikheten för att skadan uppstår vid det faktiskt utförda, 

yrkesmässigt bristfälliga, arbetet delas med (S2) sannolikheten för att skadan uppstår vid 

korrekt utfört arbete och att ration är större än den då, (K1) den kostnad som det skulle ha kostat 

att utföra arbetet korrekt delas med (K2) den faktiska kostnaden för det yrkesmässigt bristfälliga 

arbetet. Formeln kan ställas upp så här (S2 / S1) ≥ (K1 / K2). Tanken är att yrkesmässig brist i 

många fall kommer att innebära att sannolikheten för skada ökar men kostnaden för det utförda 

arbetet måste inte, enbart på grund av den yrkesmässiga bristfälligheten, vara lägre än vid ett 

korrekt utfört arbete. Om den faktiska kostnaden i förhållande till kostnaden vid ett korrekt 

utfört arbete är så liten att den inte korrelerar med ökningen av sannolikheten för skada finns 

det goda skäl att anta att det rör sig om ett medvetet chanstagande som inte ska täckas av 

försäkringen. 

 Affärsrisker som beror på ett handlande vilket följer av verksamheten karaktäriseras 

av att det finns en valmöjlighet. Ett tydligt exempel är skadeståndsansvar som grundas i avtal.294 

                                                 
294 Se avsnitt 3.3.1.3. 
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Utgångspunkten, att bara det som är standard i branschen täcks, är god. Det innebär att ett 

handlande i linje med normalt risktagande för verksamheten i fråga finns att identifiera. Är 

avtalets innehåll det samma som standardavtalets blir det bara hårklyveri om det inte ska 

behandlas på samma sätt. En verksamhet kan teckna avtal som innebär att de tar på sig ett större 

ansvar än standard, vilket är en affärsrisk. Denna risk bör inte omfattas av försäkringen, 

såtillvida försäkringsgivaren inte granskar avtalet och godkänner försäkringsskyddet. Sådan 

granskningsservice bör vara möjlig för alla försäkringstagare som söker ett försäkringsskydd. 

Ett avgörande kriterium för huruvida ett avtal ska täckas eller ej bör vara försäkringstagarens 

möjlighet att, genom avtalets innehåll, själv påverka utgången av försäkringsskyddet. 

4.2.4.3. Tillskapade affärsrisker 

Tillskapade affärsrisker är inte specifika för verksamheten som bedrivs utan de kan ses i all 

affärsverksamhet. Däremot kan sättet på vilket den tillskapade risken materialiserar sig vara 

annorlunda beroende på försäkringstagarens verksamhet. I de fall försäkringstagaren genom 

medvetet val tillskapar affärsrisker handlar det om ett försök att låta försäkringen antingen 

finansiera försäkringstagarens verksamhet eller fungera som räddningsplanka när prestationer 

inte uppfylls. Köprättsliga förpliktelser som inte bör omfattas av försäkringsskyddet är i och 

med det avgränsade, utan att alla köprättsliga ersättningskrav för den sakens skull undantas.295 

Affärsmetoder som innebär att garantier och utfästelser296 används för att öka intresset kring 

det som verksamheten erbjuder ska inte täckas av försäkringen. Moraliska risker297 såsom att 

skador och ansvar för skador uppkommer utan att kriteriet om oförutsebarhet är uppfyllt ska 

inte täckas av försäkringsgivaren. Chanstagning eller ren spekulation ska inte heller omfattas 

av försäkringen. De tillskapade affärsriskerna kan stå att finna i försäkringsfall som egentligen 

innefattas i försäkringsskyddet. Försäkringstagaren kan således förlora sitt försäkringsskydd för 

skadeståndsansvar på grund av dennes tillskapande av affärsrisker. 

4.2.5. Tillämpning av undantag och tillägg 

Skada på föremål för utfört arbete eller levererad produkt298 är en inneboende affärsrisk i de 

verksamheter som tillverkar, omhändertar eller säljer egendom. Yrkesmässig brist299 som leder 

till denna kategori av skador i dessa typer av verksamheter ska omfattas av försäkringen. 

Således bör undantagen för skada på levererad egendom och omhändertagen egendom300 inte 

                                                 
295 Se avsnitt 4.2.3 för ett mer utförligt resonemang. 
296 Behandlas i avsnitt 3.3.4.3. Se även bilaga 1 samt avsnitt 3.3.1.3. och 3.3.3.2. 
297 Behandlas i avsnitt 3.3.4.4 och 2.2. Se även bilaga 1. 
298 Se avsnitt 4.1.1. 
299 Behandlas i avsnitt 3.3.1.4. 
300 Avseende undantaget för skada på levererad egendom se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.5. Avseende undantaget för 

omhändertagen egendom se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.2. 
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utesluta försäkringsskydd i dessa sammanhang. Här får inte glömmas att de anspråk vid skada 

på föremål för utfört arbete eller levererad produkt som grundar sig i ej uppfylld prestation301 

inte ger den försäkrade rätt till ersättning. Åtkomst- och återställandetillägget302 samt 

återkallelseförsäkringen303 täcker inneboende affärsrisker beroende av verksamheten som 

bedrivs. Med tanke på att ett litet fel, som i sig kan åtgärdas för en låg kostnad, kan leda till 

stora åtkomst- och återställandekostnader samt kostnader i samband med återkallelse, är det 

motiverat att reservera en del av skyddet. Det finns olika sätt att uppnå det, exempelvis genom 

höga trösklar i form av självrisker i kombination med höga försäkringsbelopp eller en jämn 

fördelning av kostnaderna mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. 

Rena förmögenhetsskador ska omfattas av försäkringsskyddet ifall det rör sig om 

inneboende affärsrisker. För rådgivande verksamheter är dessa skador affärsrisker som beror 

på verksamheten i sig medan det i andra kontraktsförhållanden är affärsrisker som beror på ett 

handlande vilket följer av verksamheten. Mer konkret betyder det att om exempelvis en 

verksamhet som säljer materiella tjänster har åtagit sig ett ansvar för ren förmögenhetsskada 

ska det kunna försäkras. 

Ansvar som inte är skadeståndsansvar kan också ingå i de inneboende affärsriskerna. 

Främst åsyftas köprättsliga ersättningsansvar som inte innebär ansvar att utjämna obalans 

mellan prestationer. Goodwilltillägget304 får anses täcka en tillskapad affärsrisk och kan således 

inte förespråkas. Att försäkringstagaren själv kan välja att bli ansvarig vilket leder till att 

försäkringsgivaren måste utge ersättning får anses vara en tillskapad affärsrisk. Således bör inte 

goodwilltillägget tillämpas. 

Undantagen för garantier och utfästelser305 samt förutsebar skada306 är vidare exempel 

på hur tillskapade affärsrisker ska avgränsas. 

4.3. Slutliga kommentarer och tankar 

Till att börja med vill jag framhålla att behandlingen av affärsrisker i företagsförsäkringen är 

osammanhängande. Det är en följd av att dessa frågor ständigt behandlas separat och på 

detaljnivå. Hur gränsen för affärsrisker dras kan ses individuellt i varje undantag och tillägg 

men inte i ett mer utzoomat perspektiv. Genom att inta en holistisk synvinkel på undantagen 

och tilläggen har jag försökt visa på de bakomliggande tankar som är gemensamma. Det har 

                                                 
301 Se bland annat avsnitt 3.3.1. och 3.3.2. 
302 Behandlas i avsnitt 3.4.2. Se även bilaga 2. 
303 Behandlas i avsnitt 3.4.2. Se även bilaga 2 och avsnitt 3.3.3.2. 
304 Behandlas i avsnitt 3.4.2. sidan 43. 
305 Behandlas i avsnitt 3.3.4.3. Se även bilaga 1 samt avsnitt 3.3.1.3. och 3.3.3.2. 
306 Se bilaga 1 och avsnitt 3.3.4.4. 
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gett vissa svar på varför gränsdragningen för affärsrisker dras som den gör. Det har även påvisat 

behovet av en struktur och systematik avseende affärsrisker i företagsförsäkringen. Jag anser 

att mitt förslag i avsnitt 4.2. ger en bättre överblick så att affärsrisker kan hanteras som helhet. 

Jag anser även att förslaget ger riktlinjer för hur affärsrisker bör behandlas på detaljnivå, för att 

större samstämmighet med de bakomliggande försäkringsrättsliga normerna ska uppnås. Nedan 

beskrivna tankar får ses som en följd av det som framkommit och framlagts i uppsatsen.  

En uppluckring av skillnaden i försäkringsskydd mellan tillverkande verksamhet och 

tjänsteverksamhet ligger i tidens anda. Det är inte längre självklart att produkter produceras av 

stora företag och tjänster tillhandahålls av små egenföretagare. En tjänsteverksamhet kan i lika 

stor utsträckning som en tillverkande verksamhet bedrivas i stor skala där verksamhetens 

identitet inte är nära besläktad med den som äger verksamheten. Det är snarare varumärken än 

enskilda personer som får bära skulden ifall skador uppstår. Detta kan leda till tankar om att 

försäkringsskyddets omfattning i stort bör minskas. Det vill säga att tjänsteverksamheter bör i 

större utsträckning behandlas som tillverkande verksamheter. Min uppfattning är snarare att det 

inte principiellt finns någon skillnad i att utföra en försåld tjänst som leder till skada för köparen 

eller att leverera en försåld vara som leder till skada för köparen. Om tjänsten kan täckas av en 

försäkring borde även leveransen av varan kunna omfattas. Avgränsningen mot täckning av 

prestation utgör motpol till detta. 

Att göra skillnad mellan olika typer av grunder till skadeståndet eller olika typer av 

skador känns inte ändamålsenligt, såtillvida det rör sig om ett lagligt intresse. Offentliga 

sanktionsbeslut är exempel på sådant som får anses ligga utanför det som försäkringen ska 

omfatta. Ansvaret för ren förmögenhetsskada bör precis som det för sak-, person- och allmän 

förmögenhetsskada kunna täckas med beaktande av det som framställts i avsnitt 4.2. Vidare 

finns det inget egenvärde i att ersättning i enlighet med köprättens regler inte ersätts på grundval 

av att det inte kan räknas in i allmänna skadeståndsregler. Så länge det inte handlar om substitut 

bör köprättsliga ersättningsanspråk kunna omfattas av försäkringen. Fokus ska istället läggas 

på det sätt genom vilket skadan tillkommer. Detta innebär att tydliga gränser, för vad som 

innefattas av yrkesmässig brist, måste skapas. 

De tillskapade affärsriskerna måste hela tiden finnas med som en motvikt till eventuell 

omfattning. På så vis kan affärsrisker täckas av försäkringsskydd, så länge de inte är, respektive 

bör anses vara, förutsebara eller uppkommer på grund av försäkringstagarens chanstagande 

respektive ren spekulation. Ett utnyttjande av biförpliktelsernas skadepreventiva och 

kostnadsreducerande inverkan är viktig. Om själva ansökningsprocessen för en försäkring blir 

automatiserad kan ett passande försäkringsskydd matchas fram. Det skulle kunna lägga över en 
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stor del av ansvaret på den försäkrade och innebära att upplysningsplikten får en ännu mer 

central roll. För att försöka nå en mer balanserad försäkringsmarknad med större kontroll och 

mer självrensande inslag skulle ett system, likt det som i finansvärlden ger långivare 

information om en låntagares kreditvärdighet, kunna användas inom försäkringsvärlden för att 

se en försäkringstagares ”försäkringsvärdighet”. Värderingen bör göras av en central part som 

inte själv är försäkringsgivare. Detta skulle i bästa fall kunna leda till att en försäkringstagare 

som på olika sätt är skadetyngd får betala mer för sin försäkring än andra i samma bransch, 

försäkringstagare som på grund av statistiken inte når upp till ”försäkringsvärdighet” blir utan 

försäkring. 

Huruvida de föreslagna förändringarna bäst genomförs på initiativ av lagstiftaren eller 

inom ramen för produktfriheten och således löses av aktörerna i branschen lämnar jag osagt. 

Framförallt av den orsaken att varken det ena eller det andra alternativet skulle innebära en 

förändrad inställning till uppsatsens sakfråga.  

Dessa teoretiseranden gör inte anspråk på att kunna ge svar på alla frågor inte heller 

lösa alla problem. Emellanåt är de kanske väl färgade av den studenttypiska praktiska naiviteten 

samt otyglade ivern och ambitionen.  



68 

 

Källförteckning 

 

EU-direktiv: 

- Rådets direktiv 92/49/EEG. 

Propositioner: 

- Kunglig Majestäts proposition 1972:5 Med förslag till skadeståndslag m.m. 

- Regeringens proposition 1988/89:76 Om ny köplag. 

- Regeringens proposition 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag. 

SOU: 

- SOU 1993:108 Försäkringsrörelse i förändring. 

Rättsfall: 

- NJA 1933 s. 163. 

- NJA 1986 s. 712. 

- NJA 1996 s. 68. 

- NJA 2001 s. 309. 

- NJA 2007 s. 758. 

- NJA 2012 s. 725. 

Skadeförsäkringens villkorsnämnd: 

- SkVN 64/1974. 

- SkVN 90/1986. 

- SkVN 4/1987. 

- SkVN 13/1989. 

- SkVN 31/1990. 

- SkVN 8/1991. 

- SkVN 14/1991. 

- SkVN 37/1992. 

- SkVN 85/1995. 

- SkVN 6/1997. 

- SkVN 47/1997. 

- SkVN 57/1998. 

- SkVN 22/1999. 

 

 



69 

 

Litteratur: 

- Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva, Avtalsrätt. 1, 14. uppl., 

Juristförlaget, Lund, 2016. 

- Ascarelli, Tullio, Problemas das sociedades anônimas e direito comparado, Saraiva, 

São Paulo, 1945. 

- Bengtsson, Bertil, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden. 1, Den 

skadeståndsrättsliga bakgrunden, Almqvist & Wiksell, Diss. Uppsala : 

Univ.,Stockholm, 1960. 

- Bengtsson, Bertil, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden. 2, 

Försäkringsskyddet, Almqvist & Wiksell, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1960. 

- Bengtsson, Bertil, Försäkringsteknik och civilrätt, 1. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 1998. 

- Bengtsson, Bertil, Lagreformer vid företagsförsäkring?, Uppsatser om 

försäkringsavtalslagen, Jure, Stockholm, 2009. 

- Bengtsson, Bertil & Ullman, Harald, Produktansvaret: [en översikt], 4., [uppdaterade] 

uppl., Iustus, Uppsala, 2012. 

- Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven, Allehanda om skadestånd i 

avtalsförhållanden, 2., [rev.] uppl., Jure, Stockholm, 2013. 

- Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2015. 

- Björkdahl, Erika P., Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden: en civilrättslig studie 

av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan 

avtalsmässigt obundna parter, Iustus, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007, 

Uppsala, 2007. 

- Bull, Hans Jacob, Forsikringsrett, 1. utg., Universitetsforlaget, Oslo, 2008. 

- Buranello, Renato, Do Contrato De Seguro: O Seguro Garantia do Obrigacoes 

Contratuais, Quartier Latin, São Paulo, 2006. 

- Comparato, Fábio Konder, O seguro de crédito, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1968. 

- Ehrenberg, Victor, Versicherungsrecht., Leipzig, 1893. 

- Falkman, Henric, Introduktion till försäkringsnäringsrätten, Jure, Stockholm, 2011. 

- Ferreira, Waldemar, Instituições de direito comercial, 2 v, Freitas Bastos, Rio de 

Janeiro, 1944. 

- Hellner, Jan, Om försäkringsbara intressen och några därmed sammanhängande 

frågor, Stockholm, 1957. 



70 

 

- Hellner, Jan, Försäkringsrätt, Faks.-uppl., [Juristförl.], [Stockholm], 1994[1965]. 

- Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014. 

- Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H., Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. 

H. 2, Allmänna ämnen, 6. omarb. uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016. 

- Holm, Anders, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 

Ekonomiska institutionen, Univ. [distributör], Diss. Linköping : Univ., 2004, 

Linköping, 2004. 

- Holm, Anders, Produktskador: Garantier och ansvarsförsäkring, Uppsatser om 

skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring, Jure, Stockholm, 2012. 

- Johansson, Svante O, Några anteckningar om försäkringsrättslig reklamation, 

Uppsatser om försäkringsavtalslagen, Jure, Stockholm, 2009. 

- Johansson, Svante O, Skadebegreppet i egendomsförsäkring, Uppsatser om 

försäkringsvillkor, Jure, Stockholm, 2015. 

- Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada: särskilt vid vilseledande av annan än 

kontraktspart, Juristförl., Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1987. 

- Korling, Fredric, Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och 

investeringsrådgivning, Jure, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2010, 

Stockholm, 2010. 

- Lagerström, Peter, Företagsförsäkring: juridisk handbok för försäkringsgivare och 

försäkringstagare, 3., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007. 

- Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 9. [uppdaterade och omarb.] uppl., Iusté, 

Uppsala, 2016. 

- Martins, Fran, Contratos e obrigações comerciais: incluindo os contratos de 

representação comercial, seguro, arrendamento mercantil (leasing), faturização 

(factoring), franquia (franchising), know-how e cartões de crédito, 15. ed., Forense, Rio 

de Janeiro, 2001. 

- Meilij, Gustavo Raúl, Manual de seguros, Depalma, Buenos Aires, 1998. 

- Nydrén, Birger, Identifikation samt förhållandet mellan biförpliktelser i 

företagsförsäkring, Uppsatser om försäkringsavtalslagen, Jure, Stockholm, 2009. 

- Posner, Richard A., Economic analysis of law, 9. ed., 2014. 

- Radetzki, Marcus, Tolkning av försäkringsvillkor, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2014. 

- Ramberg (tidigare Hultmark), Christina, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, 

Juristförl., Stockholm, 1993. 



71 

 

- Ramberg, Christina, Kontraktstyper, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2005. 

- Ramberg, Jan, International commercial transactions, 3. ed., ICC Publ., Paris, 2004. 

- Sadgrove, Kit, The complete guide to business risk management, 2. ed., Gower, 

Aldershot, 2005[2007]. 

- Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 3., [utök. och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015. 

- Schmidt, Folke, Faran och försäkringsfallet: en försäkringsrättslig studie, Gleerup, 

Lund, 1943. 

- Sisula-Tulokas, Lena, Ren ekonomisk skada, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki, 2012. 

- Sluijs, Jessika van der, Professionsansvarsförsäkring: avtal i gränslandet mellan 

civilrätt, näringsrätt och soft law, Jure, Stockholm, 2013. 

- Tzirulnik, Ernesto, de Queiroz B. Cavalcanti, Flávio & Pimentel, Ayrton, O contrato de 

seguro: de acordo com o novo código civil brasileiro, 2. ed. rev., atual. e ampl., Revista 

dos Tribunais, São Paulo, 2003. 

- Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning: om förhållandet mellan försäkring 

och kommersiella leverans- och entreprenadavtal, Iustus, Diss. Uppsala : 

Univ.,Uppsala, 1999. 

- Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning: om förhållandet mellan försäkring 

och kommersiella leverans- och entreprenadavtal : version II, Iustus, Uppsala, 2006. 

- Ullman, Harald, Säkerhetsföreskrifter i företagsförsäkring – i teorin och praktiken, 

Uppsatser om försäkringsavtalslagen, Jure, Stockholm, 2009. 

- Ullman, Harald, Ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden – då och nu, Bertil 

Bengtsson 90 år, Jure, Stockholm, 2016. 

Artiklar: 

- Gustafsson, Johan, Om culparegeln – särskilt inom kontraktsförhållanden, Juridisk 

Tidskrift, Nr 1 2008/2009. 

- Castro, Rogério Alessandre de Oliveira. O seguro de vida e a (im)possibilidade do 

mercado de viáticos no Brasil. Revista dos Tribunais. vol. 976. ano 106., Fevereiro 

2017. 

- Rydén, Henrik, Trender beträffande försäkring för brotts- och ansvarsrelaterade risker, 

Nordisk Försäkringstidskrift, NR 1 2005. 

- Sluijs, Jessika van der, Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – Avtals- 

och näringsrättsliga aspekter, Juridisk Tidskrift, Nr 1 2014/2015. 
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- Ullman, Harald, Plötslig och oförutsedd skada i Sverige, Nordisk Försäkringstidskrift, 

Nr 1 1980. 

Intervjuer: 

- Intervju 1: Ingela Holmberg, LLM, Head of UW Liability, Industrial Sweden, If, 

2017/02/14. 

- Intervju 2: Christina Wiklund, Head of Casualty and Motor,  

Zurich Global Corporate Nordic, 2017/03/20. 

Övriga källor: 

- Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och 

registrerade revisionsbolags verksamhet. 

- Vägledande regler om god advokatsed 

- If global ansvarsförsäkring GLI 1:5. 

- LF global ansvarsförsäkring GLI 2:4. 

- Trygg-Hansa/RSA global ansvarsförsäkring 2010:9. 

- Zurich ansvarsförsäkring GLI ZS 32:7. 
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Bilaga 1, Utdrag ur villkoren 

Undantaget ren förmögenhetsskada 
 

LF V 065:13 KOFF 
C.11.2 Ren förmögenhetsskada 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i vissa fall enligt C.12.5.1. 

C.12.5 Miljöansvar 

C.12.5.1 
Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av miljöskada. Med miljöskada avses 

skadeståndsskyldighet enligt miljöbalken. 

Försäkringen täcker dock om skada beror på  

- att fel – dock ej fel i planeringen eller konstruktion eller val av arbetsmetod – tillfälligt har begåtts  

- att fel plötsligt och oförutsett har uppkommit på byggnad, anläggning eller anordning. 

I dessa fall gäller försäkringen även för ren förmögenhetsskada.   

C.12.5.2  
Försäkringen gäller inte för sakskada eller ren förmögenhetsskada som den försäkrade kan bli ansvarig för 

enligt miljöbalken i egenskap av byggherre eller entreprenör om skadan orsakats genom sprängning, 

pålning, spontning, schaktning eller grävning. 

C.12.7 Fel och brist i utredningar och beskrivningar 

Försäkringen gäller inte för skada uppkommen till följd av fel eller brist i utredningar, beskrivningar, 

beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar, som lämnats i yrkesmässigt rådgivande verksamhet 

(konsultuppdrag). 

 

LF V 965:7 Entreprenad 

[Villkor utöver det som redan redovisats ovan i KOFF:] 
C5.11.5 Miljöpåverkan och markarbeten 

C5.11.5.1 Person-, sak-, eller ren förmögenhetsskada på grund av miljöpåverkan 

Försäkringen gäller för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada enligt miljöbalken som består i 

eller är en följd av 

- förorening av eller annan inverkan på vattendrag, sjö, vattentäkt eller annat vattenområde, grundvatten 

samt mark, byggnad, anläggning eller anordning 

- ändring av grundvattennivån om skadan inträffar inom två år efter utförandet av det skadegörande arbetet 

- rök, sot, damm, ånga, gas eller annan luftförorening 

- buller 

- skakning 

- värme, lukt eller ljus 

- annan liknande störning. 

C5.11.5.2 Sakskada och ren förmögenhetsskada på grund av markarbeten 

Försäkringen gäller för sakskada eller ren förmögenhetsskada som den försäkrade kan bli ansvarig för enligt 

miljöbalken om skadan orsakats genom följande markarbeten; sprängning, pålning, spontning, schaktning 

eller grävning. 

C5.12.1 Försäkringen gäller inte för skada 

- som den försäkrade åtagit sig att ersätta utöver AB 04 eller annan allmän bestämmelse utfärdad av 

branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde 

- som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av byggherre 

- som orsakats av verksamhet vid stationär anläggning 

Anmärkning 

Med byggherre avses den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning arbete utförs. 

 

If SP777337.1.1 Managementkonsult 

Verksamhetsansvarsförsäkring 
5.1.2 Ren förmögenhetsskada 

Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada enligt 5.1.2.1 - 5.1.2.2. 

5.1.2.1 Omfattning 

- Miljöskada. 

- Byggherreansvar. 

5.1.3 Annan omfattning  

Försäkringen omfattar även: Skadeståndsskyldighet för ekonomisk och ideell skada vid 

personuppgiftsansvar, se 5.3.1 Personuppgiftsansvar. 

5.2.11 Miljöskada  

Försäkringen gäller inte för skada genom  

- förorening av eller annan inverkan på vattendrag, sjö eller annat vattenområde, grundvatten, luft samt 

mark 
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- ändring av grundvattennivån 

- buller, skakning, värme, lukt eller ljus 

- fukt eller kondens 

- översvämning i samband med nederbörd 

- annan liknande störning 

såvida inte skadan beror på  

- att fel - dock ej fel i planering eller konstruktion eller val av arbetsmetod - tillfälligt begås vid användning 

av eller arbete på byggnad, anläggning eller anordning och skada därigenom uppkommer plötsligt och 

oförutsett  

- att fel plötsligt och oförutsett uppkommit på byggnad, anläggning eller anordning. 

Undantaget avser inte:  

Byggherreansvar. 

Produktansvar. 

5.2.16 Rådgivande verksamhet  

Försäkringen gäller inte för skada till följd av fel eller försummelse i samband med konsultuppdrag. 

5.3.2 Byggherreansvar  

Försäkringen gäller inte för skada som omfattas av miljöbalken (1998:808) eller andra grannelagsrättsliga 

regler som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av byggherre vid mark-, byggnads-, anläggnings- 

eller installationsarbeten. 

Försäkringen gäller dock med ett begränsat skydd enligt 5.3.2.1. 

5.3.2.1 Fastighet som används i den försäkrade verksamheten  

Försäkringen gäller för den försäkrade i egenskap av byggherre för fastighet enligt 4.1.1.1 och där den 

årliga investeringskostnaden är högst 2 000 000 kronor. 

Försäkringen gäller inte för övertaget byggherreansvar. 
[…] 

5.3.4 Ingrediens- och komponentskada  

Försäkringen omfattar inte skadeståndsskyldighet för sakskada eller ren förmögenhetsskada som beror på 

att egendom  

- med vilken levererad produkt förenats (genom exempelvis sammanfogning, sammansmältning, 

blandning, pressning, applicering, ytbehandling eller emballering)  

- som - efter bearbetning eller förädling eller annan användning av levererad produkt - helt eller till en del 

består av denna produkt  

- som är djur eller växter, efter förbrukning av levererad produkt  

- som är informationsbärare (såsom trycksaker eller datamedia) efter överföring av information från 

levererad produkt  

skadas eller försämras, blir dyrare att bearbeta eller framställa, minskar i värde eller - helt eller delvis - inte 

kan användas för sitt avsedda ändamål. 

Anmärkning: Tilläggsförsäkring kan tecknas. 

 

Professionsansvarsförsäkring 
5.1 Vad försäkringen gäller för  

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade till följd av ren 

förmögenhetsskada som uppkommer inom den verksamhet eller konsultverksamhet som anges i 

försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även för skadeståndskrav till följd av person- och sakskada om den 

orsakats i konsultverksamheten. 

5.2 Vad försäkringen inte gäller för 

Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med    

- felaktigt utfört arbete, oavsett om detta är avslutat eller ej 

och som innebär att försäkrad måste undersöka eller åtgärda felet, inklusive kostnader för planering och 

arbetsledning, oavsett vem som utför arbetet. 

Försäkringen gäller inte för skada som har samband med försening av något slag på den försäkrades sida. 

Försäkringen omfattar inte böter, vite eller straffskadestånd (punitive damages) såvida det inte är fråga om 

sådan skadeståndsskyldighet som bortsett från benämningen böter, vite eller straffskadestånd omfattas av 

denna försäkring. 
[…] 

Professionsansvarsförsäkringen gäller inte för något skadeståndskrav 

- som omfattas  

- skulle kunna omfattas  

- på annat sätt behandlas  

i försäkringen för verksamhetsansvar, ansvar för avlämnade arbeten eller produktansvar. 

Försäkringen gäller inte för skada i den mån den försäkrade är ansvarig för skadan enbart på grund av 

uttrycklig eller underförstådd utfästelse, garanti eller marknadsföring. 

Försäkringen gäller inte för skada som grundar sig på fysisk persons ansvar i egenskap av 

- styrelseledamot 

- styrelsesuppleant 

- verkställande direktör  

- vice verkställande direktör 
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- medlem av direktion eller motsvarande ledningsorgan 

- annan ledande befattningshavare som kan bli föremål för personligt ansvar. 
[…] 

 

Förmögenhetsbrottsförsäkring 
5.1 Vad försäkringen gäller för 
[…] 

Försäkrads skadeståndsskyldighet för anställds brott 

Försäkringen omfattar även ekonomisk skada som försäkrad är skadeståndsskyldig för på grund av att 

anställd hos denne gjort sig skyldig till brottslig handling i syfte att uppnå ekonomisk vinning för sig själv 

eller någon annan, dock inte vinning för den försäkrade. 

Försäkringen gäller endast om gärningsmannen dömts för handlingen genom en lagakraftvunnen dom eller 

- om gärningsmannen inte dömts - den försäkrade presenterat sådan utredning att det är ställt utom allt 

rimligt tvivel att brott begåtts av gärningsmannen. 
[…] 

5.2 Vad försäkringen inte gäller för  

Försäkringen gäller inte för ränteförluster eller inflation. 

Försäkringen gäller inte för förlust av goodwill. 

Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisionskostnader för att fastställa skadans omfattning även 

om kostnaden uppkommit i samband med rättegång. 

Försäkringen gäller inte för skada till följd av datavirus, dvs. program eller instruktioner som kopierar sig 

själva (smittar) till andra existerande program och filer och därmed åstadkommer oönskade effekter. 
[…] 

Försäkringen gäller inte för skada som orsakas till följd av att konfidentiella uppgifter eller 

yrkeshemligheter avslöjats. 

Försäkringen omfattar inte böter, vite eller straffskadestånd (punitive damages) såvida det inte är fråga om 

sådan skadeståndsskyldighet som bortsett från benämningen böter, vite eller straffskadestånd omfattas av 

denna försäkring. 
[…] 

 

If SP895690.1.1 Serviceverksamhet (Tjänst) 

Verksamhetsansvarsförsäkring 

[Villkor utöver det som redan redovisats ovan i verksamhetsansvarsförsäkringen för 

managementkonsulter:] 
5.1.2.2 Utökad omfattning  

- Ingrediens- och komponentskada. 

5.3.4 Ingrediens- och komponentskada  

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för sakskada eller ren förmögenhetsskada som beror på att 

egendom  

- med vilken levererad produkt förenats (genom exempelvis sammanfogning, sammansmältning, 

blandning, pressning, applicering, ytbehandling eller emballering)  

- som - efter bearbetning eller förädling eller annan användning av levererad produkt - helt eller till en del 

består av denna produkt  

- som är djur eller växter, efter förbrukning av levererad produkt  

- som är informationsbärare (såsom trycksaker eller datamedia) efter överföring av information från 

levererad produkt  

skadas eller försämras, blir dyrare att bearbeta eller framställa, minskar i värde eller - helt eller delvis - inte 

kan användas för sitt avsedda ändamål. 

 

If SP895690.1.1 Tillverkandeverksamhet (entreprenad) 

Verksamhetsansvarsförsäkring 

[Villkor utöver det som redan redovisats ovan i verksamhetsansvarsförsäkringen för 

managementkonsulter och serviceverksamhet:] 
5.1.2.2 Utökad omfattning  

- Ingrediens- och komponentskada. 

- Entreprenadverksamhet, montagearbeten. 

5.3.9.1 Entreprenadverksamhet, montagearbeten 
[…] 

Entreprenörens ansvar för miljöskada  

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för miljöskada orsakad av försäkrad entreprenadverksamhet. 

Med miljöskada avses såväl person- och sakskada som ren förmögenhetsskada enligt 32 kap. miljöbalken 

(1998:808) eller andra grannelagsrättsliga regler. 

Miljöskada som består i eller är en följd av oförutsedd förändring av grundvattennivån omfattas av 

försäkringen om skadan upptäcks under försäkringstiden och inom två år efter utförandet av arbetet. 
[…] 
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Kvalitets- och kontrollansvar enligt plan- och bygglagen  

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som kan åläggas riksbehörig eller 

av byggnadsnämnd godkänd kvalitetsansvarig anställd hos försäkrad. 
[…] 

 

Trygg-Hansa B2 version 13 KOFF 
3.7.1 Försäkringens omfattning 
[…] 

Utöver person- och sakskada enligt första stycket omfattar försäkringen även:  

- skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada och kränkning av den personliga integriteten som den 

försäkrade i egenskap av personuppgiftsansvarig kan åläggas enligt 48 § personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) 

- försäkrads skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada enligt miljöbalken (SFS 1998:808). 
[…] 

3.7.10.3 Ansvar för byggherre och entreprenör   

Försäkringen gäller inte för sakskada och ren förmögenhetsskada som den försäkrade kan bli ansvarig för 

i egenskap av byggherre eller entreprenör enligt miljöbalken eller motsvarande kontraktsrättsliga 

bestämmelser vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.  

Med byggherre avses ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenad utförs. 

Utan inskränkning av 3.7.10.6 tillämpas dock inte undantaget vid skada som den försäkrade är 

skadeståndsskyldig för i egenskap av byggherre i samband med reparations- eller underhållsarbeten. 

3.7.10.6 Miljöskada 

Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av miljöskada. Med miljöskada avses 

skadeståndsskyldighet enligt miljöbalken. 

Undantaget avser inte skada som beror på  

- att fel tillfälligt begås vid användning, service eller underhåll av byggnad, anläggning eller anordning. 

Med att fel tillfälligt begås avses inte fel i planering, konstruktion eller val av arbetsmetod. 

- att fel plötsligt och oförutsett uppkommer på byggnad, anläggning eller anordning.  

- skada som orsakats av produkt som den försäkrade levererat. 
[…] 

3.7.10.20 Rådgivande verksamhet   

Försäkringen gäller inte för skada uppkommen till följd av fel eller brist i utredningar, besiktningar, 

beskrivningar, beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar som lämnats i yrkesmässigt rådgivande 

verksamhet. 

 

Undantaget omhändertagen egendom 
 

LF V 065:13 KOFF och LF V 965:7 Entreprenad 
C.12.2 Omhändertagen egendom 

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för hans räkning 

- hyr, leasar, lånar eller nyttjar. Försäkringen gäller dock för skada genom brand, explosion, sotutströmning 

och utströmning av vatten från ledningssystem på lokal som försäkringstagaren hyr för sin verksamhet 

- på grund av särskilt åtagande yrkesmässigt lyfter, transporterar eller förvarar 

- uppför eller nedmonterar, om egendomen ingår i byggnadsverk eller broar 

- omhänderhar för att i serie tillverka, bearbeta eller ihopsätta, såvida inte skada drabbar enstaka exemplar 

- omhänderhar för försäljning. 

Försäkringen gäller inte heller om skada på sådan egendom inträffar sedan egendomen avlämnats eller 

återlämnats. 
[…] 

 

If SP777337.1.1 Managementkonsult - Serviceverksamhet 

Verksamhetsansvarsförsäkring 
5.3.5 Nyckelförlust  

Försäkringen ersätter skäliga och nödvändiga kostnader för ändring eller, om så erfordras, byte av lås i 

fastigheter i samband med att omhändertagen nyckel förkommit. 

Undantag  

Ersättning betalas dock inte  

- om nyckeln var märkt med namn eller adress i klartext 

- vid stöld ur olåst fordon 

- kostnader för ändring eller byte av lås när en anställd inte lämnat tillbaka nyckel vid anställningens 

upphörande. 

Vid nyckelförlust ska polisanmälan ske och kopia lämnas till If. 
[…] 

5.3.6 Hyrd, leasad, lånad eller annars nyttjad egendom  

5.3.6.1 Utökat skydd för tillfälligt lånad eller nyttjad egendom  
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Försäkringen gäller för skada på egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person tillfälligt 

lånat eller annars nyttjat.  

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person hyrt 

eller leasat.  

Försäkringen gäller inte för skada på motordrivna fordon, luftfartyg, skepp eller båtar som den försäkrade 

eller någon som denne ansvarar för har omhändertagit, lånat eller annars nyttjat. 
[…] 

5.3.6.2 Utökat skydd för hyrd lokal  

Försäkringen gäller för skada på lokal eller byggnad, även byggnad på ofri grund, som försäkringstagaren 

disponerar genom hyresavtal, samt tillbehör till sådan byggnad enligt Jordabalken 2 kap. 1-2 §§, om  

- skadan orsakats genom brand eller vatten och 

- den försäkrade stadigvarande hyr lokalen eller byggnaden för sin verksamhet. 

Undantag  

Försäkringen gäller inte för tillbehör enligt Jordabalken 2 kap. 3 § eller annan av den försäkrade eller för 

hans räkning hyrd eller leasad lös egendom. 
[…] 

5.3.6.3 Utökat skydd för tillfälligt lån av truck eller annat motorredskap vid lastning och lossning 
Försäkringen gäller för skada på tillfälligt lånad truck eller motorredskap vid lastning och lossning. 

Undantag  

Försäkringen gäller inte för skada på det som lastats eller lossats. 

Försäkringen gäller inte om föraren inte har det körkort, förarbevis eller den ålder som krävs enligt lag eller 

förordning. Nedsättning görs dock inte om försäkrad kan göra sannolikt att denne inte insett eller inte borde 

ha insett förhållandet, eller att denne gjort vad denne kunnat för att förhindra körningen. 
[…] 

5.3.7 Lyft, transport och lagring utan åtagande  

Försäkringen gäller för tillfälligt lyft eller tillfällig transport eller lagring. 

Försäkringen gäller dock inte för egendom som den försäkrade enligt avtal ska lyfta, transportera eller lagra. 
[…] 

5.3.8 Omhändertagen egendom  
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person 

åtagit sig uppföra, tillverka, installera, montera, bearbeta, reparera, försälja, förmedla, transportera, förvara, 

kontrollera, besiktiga, tillse eller liknande. 

Med skada på egendom avses även kostnader som uppkommer på grund av att egendom måste undersökas, 

repareras eller bytas ut och att ingrepp därvid måste ske i annan egendom. 

Försäkringen gäller dock för omhändertagen egendom enligt utökad omfattning som anges under 5.3.9 för: 

- Omhändertagen egendom – serviceverksamhet. 

Omhändertagen egendom i övrigt  

Omfattning för:  

- Nyckelförlust, se 5.3.5.  

- Hyrd, leasad, lånad eller annars nyttjad egendom, se 5.3.6. 

- Lyft, transport och lagring utan åtagande, se 5.3.7. 

5.3.9 Särskilda omfattningsbestämmelser för viss försäkrad verksamhet  

5.3.9.1 Omhändertagen egendom - serviceverksamhet  
Försäkringen gäller för skada på egendom som försäkrad har omhändertagit för serviceåtagande. 

Anmärkning: Omfattar försäkrad verksamhet som innebär reparations-, underhålls- eller 

installationsarbeten. 

Omhändertagen egendom i övrigt  

Omfattning för:  

- Nyckelförlust, se 5.3.5. 

- Hyrd, leasad, lånad eller annars nyttjad egendom, se 5.3.6. 

- Lyft, transport och lagring utan åtagande, se 5.3.7. 

Undantag  

Denna omfattning gäller inte för  

- entreprenadverksamhet 

- motordrivna fordon, luftfartyg, skepp eller båtar som den försäkrade eller någon som denne ansvarar för 

har omhändertagit. 

Försäkringen gäller inte för egendom som den försäkrade enligt avtal ska transportera, förvara eller lyfta. 

Försäkringen gäller inte heller för följande verksamheter  

- transportverksamhet 

- stuveriverksamhet  

- spedition 

- lagring och magasinering. 

Anmärkning: Särskild transportansvarsförsäkring kan tecknas. 
[…] 
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If SP895690.1.1 Tillverkandeverksamhet (entreprenad) 

Verksamhetsansvarsförsäkring 

[Villkor utöver det som redan redovisats ovan i verksamhetsansvarsförsäkringen 

för managementkonsulter och serviceverksamhet:] 
5.3.8 Omhändertagen egendom  

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person 

åtagit sig uppföra, tillverka, installera, montera, bearbeta, reparera, försälja, förmedla, transportera, förvara, 

kontrollera, besiktiga, tillse eller liknande. 

Med skada på egendom avses även kostnader som uppkommer på grund av att egendom måste undersökas, 

repareras eller bytas ut och att ingrepp därvid måste ske i annan egendom. 

Försäkringen gäller dock för omhändertagen egendom enligt utökad omfattning som anges under 5.3.9 för:  

- Entreprenadverksamhet, montagearbeten. 

Omhändertagen egendom i övrigt 

Omfattning för:  

- Nyckelförlust, se 5.3.5. 

- Hyrd, leasad, lånad eller annars nyttjad egendom, se 5.3.6. 

- Lyft, transport och lagring utan åtagande, se 5.3.7. 

5.3.9 Särskilda omfattningsbestämmelser för viss försäkrad verksamhet  

5.3.9.1 Entreprenadverksamhet, montagearbeten  

Försäkringen gäller för skada på egendom som omhändertagits i försäkrad montage- och 

installationsverksamhet som anges i försäkringsbrevet.  

Anmärkning: Omfattar även reparations- och underhållsarbeten. 
[…]  
 

Trygg-Hansa B2 version 13 KOFF 
3.5.3 Omhändertagen egendom m.m.  

Vid skada på egendom som försäkrad, eller annan för hans räkning, åtagit sig att installera, montera, 

demontera, bearbeta, reparera, kontrollera, besiktiga, tillse, förvara eller försälja begränsas ersättningen till 

2 Mkr per skada, om inte annat framgår av försäkringsbrevet. 

Låsbyte i samband med nyckelförlust m.m.  

Med inskränkning av Trygg-Hansas åtagande enligt föregående stycke och 3.3 (Var försäkringen gäller) 

lämnas försäkringsskydd för skälig kostnad att ändra, eller om så erfordras, att byta ut lås i fastighet inom 

Sverige vid skada till följd av förkomna nycklar, nyckelkort, kod eller liknande. 

Försäkringsskyddet gäller under förutsättning att den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att svara för 

sådan kostnad. Polisanmälan skall ske och kopia skall på begäran insändas till TryggHansa. 

Försäkringsskydd lämnas dock inte om nycklarna, nyckelkortet, koden eller liknande varit märkta med 

namn och/eller adress, lämnats kvar i dörr eller stulits ur fordon.  
[…] 

3.5.4 Egendom under lyft eller transport   

Vid skada på egendom som försäkrad, eller för hans räkning annan person, transporterar eller lyfter och 

som inte är undantagen enligt 3.7.10.10, begränsas ersättningen till 5 basbelopp per skada, om inte annat 

framgår av försäkringsbrevet. 

3.7.10.10 Skada på egendom som hyrs, transporteras m.m.  

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för hans räkning  

 - hyr, leasar, lånar eller nyttjar 

- på grund av särskilt åtagande därom transporterar, lyfter eller förvarar 

- uppför eller nedmonterar såvitt gäller byggnader eller broar. 

Vid skada på lokal eller byggnad som försäkringstagaren hyr för sin verksamhet, under en 

sammanhängande tid av minst 60 dagar, tillämpas inte undantaget vid skadehändelse som normalt ersätts 

genom brand- och vattenskadeförsäkring. Detta gäller dock inte då försäkringstagaren enligt kontrakt eller 

särskilt åtagande övertagit ansvar för underhåll av byggnad eller del av byggnad och skadan beror på 

bristande underhåll. 

Undantaget garantier och utfästelser 
 

LF V 065:13 KOFF och LF V 965:7 Entreprenad 

Finns inget sådant villkor. 
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If SP777337.1.1 Managementkonsult – Serviceverksamhet och If SP895690.1.1 

Tillverkandeverksamhet (entreprenad) 

Verksamhetsförsäkring 
5.2.4 Utfästelse, garanti eller marknadsföring  

Försäkringen gäller inte för skada i den mån den försäkrade är ansvarig för skadan enbart på grund av 

uttrycklig eller underförstådd utfästelse, garanti eller marknadsföring. 

 

If SP777337.1.1 Managementkonsult 

Professionsansvarsförsäkring 
5.2 Vad försäkringen inte gäller för 

Försäkringen gäller inte för skada i den mån den försäkrade är ansvarig för skadan enbart på grund av 

uttrycklig eller underförstådd utfästelse, garanti eller marknadsföring. 

 

Trygg-Hansa B2 version 13 KOFF 
3.7.10.15 Utfästelse och garanti   
Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet som grundas på garanti eller utfästelse om 

skadeståndsskyldighet inte hade förelegat utan garantin eller utfästelsen. Försäkringen gäller dock för 

ansvar som den försäkrade åtagit sig enligt allmänna leveransbestämmelser utgivna av branschorganisation 

inom den försäkrades verksamhetsområde. 

 

Undantaget förutsebar skada / moralklausulen 
 

LF V 065:13 KOFF och LF V 965:7 Entreprenad  
C.12.8 Förutsebar skada 

Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit under sådana omständigheter att det för den försäkrade 

eller försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen borde ha stått klart att skada 

med stor sannolikhet skulle komma att inträffa. 

X.01 Grov vårdslöshet och uppsåt 

Bolaget är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada som denne orsakat genom grov vårdslöshet eller till 

någon del orsakat med uppsåt. 

Med försäkrad likställs den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen. 

C.12.1.2 Bristande produktsäkerhet 

Försäkringen gäller inte för skada genom levererad produkt när den försäkrade underlåtit att utföra 

sedvanliga undersökningar, provningar eller analyser för att fastställa produktens lämplighet för avsett 

ändamål och detta medfört att fel, brist eller defekt i produkten inte upptäckts. 

 

If SP777337.1.1 Managementkonsult – Serviceverksamhet och If SP895690.1.1 

Tillverkandeverksamhet (entreprenad) 

Verksamhetsförsäkring 
5.2.9 Kända fel 

Försäkringen gäller inte för skada orsakad av levererad produkt eller avslutat arbete om den försäkrade eller 

dennes arbetsledning känt till, eller bort känna till, felet eller bristen innan skadan uppkom och underlåtit 

att vidta rimliga åtgärder för att förhindra den. 

2.1 Framkallande av försäkringsfall  

Om den försäkrade framkallat ett försäkringsfall 

a) uppsåtligen betalas ingen ersättning.  

b) genom grov vårdslöshet eller genom att den försäkrade måste antas ha handlat eller underlåtit att handla 

i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa och det är  

- företagsförsäkring betalas ingen ersättning.  
[…]  
c) genom vårdslöshet som inte är grov kan detta medföra nedsättning i den mån det särskilt anges i ett 

produktvillkor.  

Om den försäkrade förvärrat följderna av en skada gäller vad som sägs i föregående stycke i den 

utsträckning förhållandet har påverkat skadan. 
[…] 

5.2.10 Bristfälliga undersökningar  

Försäkringen gäller inte om den försäkrade eller dennes arbetsledning inte låtit utföra sedvanliga 

undersökningar, provningar eller analyser för att fastställa levererad produkts eller avslutat arbetes 

lämplighet för avsett ändamål och detta medfört att defekt i produkten inte upptäckts. 
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Trygg-Hansa B2 version 13 KOFF 
3.7.10.1 Uppsåt, grov vårdslöshet m m 

Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade framkallat uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. 

Försäkringen gäller inte heller för skada som uppkommer under sådana omständigheter att det för den 

försäkrade eller hans arbetsledning borde ha stått klart att skada med stor sannolikhet skulle komma att 

inträffa. 

Med den försäkrade likställs den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen.   

Vid markarbete gäller försäkringen inte för sådan skada som på förhand kan beräknas komma att inträffa 

med den tillämpade sprängningsmetoden. 

3.7.10.2 Produktsäkerhet   

Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av fel eller brist i levererad produkt, felaktig eller bristfällig 

information om produkten eller felaktig åtgärd beträffande produkten, om företagsledning eller 

arbetsledning  

- kände till felet eller bristen vid leveransen eller när produkten därefter åtgärdades eller 

- skulle ha upptäckt felet eller bristen om undersökningar, provningar eller analyser utförts enligt de normer 

och principer som allmänt tillämpas inom branschen eller 

- åsidosatt lag eller myndighets föreskrift rörande produktsäkerhet. 

Med levererad produkt avses lös egendom som försäkrad eller annan för försäkrads räkning satt i omlopp. 

 

Undantaget skada på levererad egendom 
 

LF V 065:13 KOFF och LF V 965:7 Entreprenad 
C.12.1.1 Levererad produkt 

Försäkringen gäller inte för 

- skada på produkt som den försäkrade levererat om skadan består i eller är en följd av fel, brist eller defekt 

hos produkten eller i montering, uppföring eller annan åtgärd i samband med leverans av produkten 

- kostnad i samband med reklamation, utbyte eller återtagande av levererad produkt. Försäkringen gäller 

inte heller för räddningskostnader eller andra kostnader till följd av att levererad produkt befaras orsaka 

skada 

- skada som kan avhjälpas genom åtgärdande av fel, brist eller defekt hos levererad produkt. 

Med skada på levererad produkt förstås här även skada som beror på att den levererade produkten måste 

undersökas, repareras eller bytas ut och att ingrepp därmed måste ske i annan egendom än den levererade 

produkten. 

 

If SP777337.1.1 Managementkonsult – Serviceverksamhet och If SP895690.1.1 

Tillverkandeverksamhet (entreprenad) 

Verksamhetsförsäkring 
5.2.12 Levererad produkt eller avlämnat arbete  

5.2.12.1 Skada på levererad produkt eller avlämnat arbete  

Försäkringen gäller inte för skada på produkt som den försäkrade levererat eller för felaktigt utfört arbete. 

Försäkringen gäller dock för skada på produkt som den försäkrade tidigare levererat eller tidigare avlämnat 

arbete om skadan  

- inträffar till följd av att den försäkrade fullgör annat avtal än det tidigare leveransavtalet eller  

- utför underhålls- eller servicearbete efter garantitidens utgång. 

5.2.12.2 Kostnader vid fel i produkt eller avlämnat arbete  

Försäkringen omfattar inte kostnader för någon av följande åtgärder som avser eller har anknytning till 

levererade produkter eller avslutade arbeten:  

- Att spåra produkt som har satts på marknaden. 

- Information med anledning av fel, defekt eller säkerhetsbrist. 

- Reklamation eller undersökning. 

- Återtagande eller borttagande. 

- Omleverans eller utbyte. 

- Prisavdrag, täckningsköp eller hävning. 

- Reparation, ändring eller justering. 

- Deponering eller destruktion. 

 

Trygg-Hansa B2 version 13 KOFF 
3.7.10.12 Skada på levererad egendom   

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för hans räkning åtagit sig 

att uppföra, sälja eller leverera oavsett när skadan inträffar. Försäkringen gäller inte heller för kostnad för 

hantering eller åtgärd som den försäkrade nedlagt på den levererade egendomen.   

Undantaget avser inte skada på tidigare levererad egendom om skadan inträffar till följd av att den 

försäkrade  

- fullgör avtal som inte har samband med det ursprungliga leveransavtalet 



81 

 

- utför underhålls- eller servicearbete efter garantitidens utgång. 

3.7.10.17 Återtagande, reparation och räddningskostnad för levererad egendom m.m.  

Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med reklamation, reparation och återtagande, 

återställande, utbyte, borttagande eller indragning av levererad egendom m m.   

Försäkringen gäller inte heller för räddningskostnader eller andra kostnader till följd av att levererad 

egendom befaras förorsaka skada.  
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Bilaga 2, Utdrag ur GLI-villkoren 

Tillägget ren förmögenhetsskada 
 

If, Särskilt villkor PFL 11:3 Ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållande – Claims 

made 
3. När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller även för Ren förmögenhetsskada enligt detta utvidgade skydd ifråga om 

skadeståndsanspråk 

- som framställs mot försäkrad under försäkringsperioden och vidarebefordras till If inom sex månader  

- till följd av omständighet som anmäls av försäkrad till If under försäkringsperioden utan att 

skadeståndsanspråk framställts förutsatt att den anmälda omständigheten kunde förväntas leda till 

skadeståndsanspråk och att sådant anspråk framställs senast inom fem år från anmälan. 
[…] 

4. Vad försäkringen gäller för   

4.1. Omfattning   
Försäkringen gäller även för skadeståndsanspråk enligt gällande rätt och Försäkrade avtal för Ren 

förmögenhetsskada som uppkommit för köpare av produkt eller tjänst.  

5. Vad försäkringen inte gäller för 

Utöver undantagen i Global ansvarsförsäkring, Allmänna villkor punkt 5.1. och 5.2, gäller följande 

särskilda undantag. 

5.3. Särskilda undantag 

Annat villkor  

Denna försäkring gäller inte för ren förmögenhetsskada som också kan omfattas av särskilt 

konsultansvarsvillkor ingående i denna Globala ansvarsförsäkring.  

Fullgörelseansvar 

Denna försäkring gäller inte för ersättningsanspråk som grundas på försäkrads skyldighet att fullgöra 

avtalade åtaganden. 

Undantag för vissa tjänster 

Denna försäkringen gäller inte för skada till följd av tjänst som gäller företagsledning, personaluthyrning, 

databehandling, rationalisering eller automatisering, lämnande av information, översättning och 

researrangemang. 

Indirekt förlust 

Denna försäkring gäller inte för indirekt förlust såsom driftsavbrott, intäktsbortfall eller förlust av goodwill. 

Immaterialrätt 

Denna försäkring gäller inte för skada till följd av intrång i immaterialrätt.  

6. Krav mellan försäkrade företag 

Försäkringen gäller inte för skada som ett försäkrat företag orsakar ett annat i detta avtal försäkrat företag. 

 

LF GLI 2 T15:0, Tilläggsvillkor för ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållande - 

claims made 
6. Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller även för skadeståndsanspråk enligt gällande rätt och försäkrade avtal för ren 

förmögenhetsskada som uppkommit för köpare av produkt eller tjänst. 

9. Vad försäkringen inte gäller för 

Utöver undantagen i Global Ansvarsförsäkring GLI 2, punkt 9, gäller följande särskilda undantag:   

Fullgörandeansvar  

Denna försäkring gäller ej för ersättningsanspråk som grundas på försäkrads skyldighet att fullgöra avtalade 

åtaganden.  

Undantag för vissa tjänster 

Denna försäkring gäller inte för skada till följd av tjänst som gäller företagsledning, personaluthyrning, 

databehandling, rationalisering eller automatisering, lämnande av information, översättning, 

researrangemang eller verksamhet som är tillståndspliktig.  

Indirekt förlust  

Denna försäkring gäller inte för indirekt förlust såsom driftsavbrott, intäktsbortfall eller förlust av goodwill.   

Immaterialrätt  

Denna försäkring gäller inte för skada till följd av intrång i immaterialrätt. 
[…] 

 

LF GLI 2 T16:0, Tilläggsvillkor för rådgivande verksamhet 
Med ändring av Global Ansvarsförsäkring GLI 2, 9.17, Konsultuppdrag och rådgivande verksamhet samt 

Annan verksamhet, gäller försäkringen även för skadeståndsskyldighet till följd av ren förmögenhetsskada 

genom rådgivande verksamhet för vilken särskild ersättning har utgått eller vars resultat har redovisats i 

särskild handling och som inte utgör del av, eller står i direkt samband med, leverans av produkt.  
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9. Vad försäkringen inte gäller för 

I tillägg till de undantag som anges under punkt 9 i Global Ansvarsförsäkring GLI 2 punkt 9 gäller följande 

undantag: 

Försäkringen gäller inte för: 

- skadeståndsskyldighet med anledning av intrång i immaterialrätt, 

- skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte har redovisats i rätt tid, 

- skada som orsakas vid tillståndspliktig verksamhet, 

- indirekta skador, 

- finansiell rådgivning, 

- skada som en, genom detta försäkringsavtal, försäkrad orsakar annan genom detta försäkringsavtal 

försäkrad 

- skada som har samband med ärekränkning (till exempel förtal eller förolämpning) eller liknande handling 

I övrigt kvarstår försäkringsvillkoren oförändrade. 

 

Trygg-Hansa, Ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållanden 
Med upphävande av villkorspunkt 7.5 i försäkringsvillkoren gäller denna försäkring för ren 

förmögenhetsskada som orsakats av eller uppkommit ur försäkrads ansvar enligt kontrakt. 
[…] 

Försäkringen gäller dock inte för: 

- Krav mot försäkrad att fullgöra åtagande enligt avtal. 

- Skada orsakad av, uppkommen ur eller hänförlig till företagsledning, personaluthyrning, databehandling 

samt lämnande av information och tekniskt konstruktionsarbete; 

- Indirekt skada såsom driftsavbrott, intäktsbortfall eller förlust av goodwill; 

- Skada orsakad av, uppkommen ur eller hänförlig till intrång i immaterialrätt; 

- Skada som försäkrat bolag orsakat annat försäkrat bolag; 

- Miljöskada; 

- Ersättningsskyldighet enligt gällande nordamerikansk rätt. 
[…] 

 

Trygg-Hansa, Produktvillkor - Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada 

Beteckning P8 

[Kan även tecknas som ett tillägg utanför GLI-segmentet.] 
1.7.1 Trygg-Hansas åtagande 

Försäkringen omfattar den försäkrades skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som tillfogas 

annan än den försäkrade på grund av fel eller försummelse. Försäkringen omfattar endast 

skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler om inte annat anges i försäkringsbrevet.  

Med ren förmögenhetsskada förstås ekonomisk skada som uppkommit utan samband med att någon lider 

person- eller sakskada. 
[…] 

1.7.1.1 Undantag  

Uppsåt och risktagande  

Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade, dennes anställda eller anlitade uppdragstagare 

orsakat med uppsåt eller i övrigt genom medvetet lagstridigt handlande eller underlåtet handlande. 

Försäkringen gäller inte heller för skada som den försäkrades företagsledning eller arbetsledning borde ha 

insett skulle med stor sannolikhet komma att inträffa och som den försäkrades företagsledning eller 

arbetsledning skäligen kunnat förhindra.  

Kända krav/omständigheter  

Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg eller 

borde ha insett skulle komma att framställas.  

Tidigare händelser  

Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav som grundas på handling, underlåtenhet eller annan 

omständighet som anmälts till tidigare försäkringsgivare.  

Undantagna personer  

Försäkringen gäller inte för skada som tillfogas den försäkrade eller ägare eller delägare i sådant 

fåmansföretag som avses i skattelagstiftningen och ej heller ledamot av den försäkrades styrelse.  

Lag om offentlig upphandling  

Försäkringen gäller inte för skada baserad på lag om offentlig upphandling. 

Särskilt åtagande 

Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet pga garanterat eller på annat sätt särskilt utfäst resultat 

eller ansvar i den mån inte skadeståndsskyldighet hade förelegat utan garantin eller utfästelsen.  

Böter och viten 

Försäkringen gäller inte för skada i form av böter eller viten.  

Dröjsmål   

Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att uppdrag eller leverans eller del därav inte utförs 

eller redovisas inom tid som särskilt avtalats för uppdraget mellan försäkringstagaren och dennes 

uppdragsgivare.  
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Ansvarsbegränsning i avtal m m  

Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav i den mån kravet inte hade kunnat göras gällande om den 

försäkrade hade åberopat ansvarsbegränsning enligt avtal eller författning.  

Levererad egendom  

Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav som grundas på eller är en följd av fel, brist eller 

skadebringande egenskaper i fast egendom eller lösöre som tillhandahålles eller levereras av den 

försäkrade.  

Patentintrång och liknande 

Försäkringen gäller inte för skada orsakad genom patentintrång, varumärkesintrång eller intrång i 

upphovsrätt.  

Insolvens   

Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav som grundas på eller är en följd av den försäkrades insolvens. 

Miljöskada 

Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav som grundas på eller är en följd av miljöskada enligt 

miljöskadelagen, miljöskyddslagen eller motsvarande utländsk lag. 

Atomkärnprocess 

Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess, 

asbest eller EMF (Elektromagnetiska fält). 

 

Trygg-Hansa, Ren Förmögenhetsskada Professionsansvar 
Med upphävande av villkorspunkt 7.5 och 7.10 i försäkringsvillkoren gäller denna försäkring för ren 

förmögenhetsskada som försäkrad tillfogar annan på grund av fel eller försummelse i försäkrad 

verksamhet, under förutsättning att försäkrad kan bli ansvarig för skada enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga regler. 
[…] 

Utöver de undantag som anges i villkorspunkt 7.1 – 7.23 i försäkringsvillkoren gäller försäkringen inte för: 

- skadeståndskrav som försäkrad vid försäkringens tecknande insåg eller borde ha insett skulle eller kunde 

komma att framställas; 

- skadeståndskrav som grundas på handling, underlåtenhet eller annan omständighet som anmälts till 

tidigare försäkringsgivare; 

- skadeståndskrav som grundas på lag om offentlig upphandling; 

- skadeståndsskyldighet som endast kan grundas på garanti eller annan uttrycklig eller underförstådd 

utfästelse; 

- skada som är en följd av att uppdrag eller leverans eller del därav inte utförs eller redovisas inom tid som 

särskilt avtalats mellan försäkrad och dennes uppdragsgivare; 

- skadeståndskrav i den mån kravet inte hade kunnat göras gällande om försäkrad åberopat 

ansvarsbegränsning i avtal; 

- skadeståndskrav som grundas på, är en följd av eller har samband med fel, brist eller skadebringande 

egenskap i levererad produkt eller annan egendom som försäkrad tillhandahåller eller levererar; 

- skadeståndskrav som grundas på, är en följd av eller har samband med finansiell rådgivning, råd om 

skatteplanering eller juridisk rådgivning; 

- skada som orsakats, är en följd av eller har samband med patentintrång, varumärkesintrång eller intrång i 

upphovsrätt; 

- skadeståndskrav som grundas på, är en följd av eller har samband med försäkrads insolvens; med 

insolvens skall förstås konkurs, ackordsuppgörelse eller annat borgenärsavtal eller betalningsinställelse; 

- skadeståndskrav som grundas på, är en följd av eller har samband med miljöskada enligt Miljöbalken eller 

andra grannelagsrättsliga regler eller motsvarande utländsk lagstiftning. 

I övrigt gäller undantagen i försäkringsvillkoren 7.1. – 7.23 även vid ren förmögenhetsskada. 
[…] 

 

Zurich, ZS 331:2 - Särskilt villkor - Ren förmögenhetsskada - GLI 
5 Försäkringens omfattning 

Försäkringen gäller för försäkrads skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som uppkommit utan 

samband med att någon lidit person- eller sakskada. 

10 Undantag 

Följande undantag utgår: 

- 10.3 Miljöskada, 2 stycket 

- 10.5 Egen egendom 

Utöver de återstående undantagen i de Allmänna villkoren gäller försäkringen inte för ren 

förmögenhetsskada 

a) som den försäkrades företagsledning vid tecknandet av detta särskilda villkor förstod eller borde ha 

förstått skulle leda till att skadeståndskrav skulle komma at framställas mot den försäkrade 

b) till följd av en defekt, felaktighet eller hälsovådliga egenskaper hos egendom eller varor som 

tillhandahålls eller levereras av den försäkrade eller av annan för dennes räkning 

c) till följd av ett uppsåtligt kontraktsbrott 

d) till följd av en kriminell handling 



85 

 

e) till följd av ärekränkning eller intrång på patent, varumärke, upphovsrätt eller någon annan immateriell 

rättighet 

f) till följd av att överenskomna tidsfrister inte iakttagits 

g) för vilken någon ansvarar i egenskap av VD eller styrelseledamot 

h) som uppstått till följd av insolvens eller konkurs hos den försäkrade 

i) till följd av råd eller anvisningar som lämnats i yrkesmässig rådgivande verksamhet 

j) som åsamkas försäkrad, försäkrads moder- eller dotterbolag eller någon med ett finansiellt, exekutivt 

eller kontrollerande intresse i försäkrads verksamhet 

k) som uppkommer till följd av arbetsgivaransvar eller arbetsgivares diskriminerande handling. 

 

Tillägget återkallelse 
 

If, Recall insurance 1:1 
4. What is covered by the insurance  

The insurance applies to products specified in the insurance policy which have been delivered to customers. 

Additional products introduced during the policy period will not be covered by the insurance unless they 

have been approved by If P&C. 

Should additional products entail an increased risk, If P&C reserves the right to amend the premium and 

the terms and conditions in respect of the increased risk. If no agreement is reached, If P&C reserves the 

right to decline insurance cover for the new product. 

4.2 UNDERTAKING 

If P&C will provide indemnity for the following necessary and reasonable costs: 

4.2.1 PRE-RECALL EXPENSES 

The fees and expenses of the firm(s) of specialist crisis consultants approved by If P&C when the insured 

has reasonable cause to believe that an insured event is imminent.  

4.2.2 RECALL EXPENSES  

Expenses exclusively for the purpose of recalling products with a safety defect incurred for 

4.2.2.1 testing to determine the nature and/or extent of the suspected safety defect, 

4.2.2.2 media announcements and other expenses for communications, together with expenses for public 

relations specialists approved by If P&C,  

4.2.2.3 direct contact with third-party customers, including emergency phone lines and postage, 

4.2.2.4 the transportation of recalled products and the rent or hire of additional warehouse space, 

4.2.2.5 the hire of additional persons, other than regular employees of the insured, and of additional 

accommodation to handle the recalled product, 

4.2.2.6 remuneration paid to regular employees of the insured for overtime incurred solely and directly as 

a result of an insured event to handle the recalled product, 

4.2.2.7 out-of-pocket expenses incurred by personnel according to clauses 4.2.2.5 and 4.2.2.6 above, 

including transportation other than to and from the regular employees’ normal place of work to handle the 

recalled product, 

4.2.2.8 legal expenses, approved by If P&C, due to demands for a recall from the authorities or from 

customers of the insured. 

4.2.3 DISPOSAL AND DESTRUCTION COSTS 

Costs for the proper disposal and destruction of  

– products with a safety defect  

–  unused packaging and point-of-sale marketing material of products with a safety defect  

if the above products and materials, in whole or in part, cannot be used or reused as a result of an insured 

event. 

4.2.4 NON-RECOVERABLE FEES 

Retail slotting fees and cancellation fees for any advertising and/or promotional programmes which were 

scheduled but were unable to be executed solely because of an insured event. 

4.2.5 BRAND PROTECTION EXPENSES 

Necessary and reasonable expenses for rehabilitating or re-establishing the defective product to the level of 

sales prior to the insured event by means of marketing initiatives etc. The sub-limit of liability for all such 

expenses will be 25% of the sum insured, but not more than EUR 3 000 000, regardless of the sum insured. 

5. What is not covered by the insurance  
5.1 DELIVERED PRODUCT 

The insurance does not apply to any costs for remedying the fault (rectification) or replacing the recalled 

product. 

5.2 KNOWN CIRCUMSTANCES 

The insurance does not apply to circumstances which at the inception of the insurance were known or 

should have been known to the insured’s works management. 

5.3 FORESEEABLE SAFETY DEFECT 

The insurance does not apply if the insured’s works management realised or should have realised, at the 

time the defective product was supplied, that it had a safety defect. 

5.4 CUSTOMARY TESTING AND INSPECTION 
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The insurance does not apply if the insured’s works management has neglected to carry out customary 

testing and inspection of the defective product, unless the insured can reasonably claim that the product 

would have been defective even if the customary testing and inspection had been carried out. 

5.5 ILLEGAL ACTS 

The insurance does not apply to a product recall related to an illegal act performed by any of the insured’s 

works management or their intentional violation of any governmental regulation in connection with the 

insured product.  

5.6 OLD PRODUCTS 

The insurance does not cover any product recall that is initiated due to the expiry of the designated life of 

the insured product. 

Cover is always limited to a maximum of 5 years from the date of production. 

5.7 FINES, PENALTIES ETC. 

The insurance does not cover fines, penalties, punitive damages or similar sanctions. 

5.8 EXCLUDED PRODUCTS 

The insurance does not cover a product recall related to  

– Pharmaceuticals 

– Silicone-based implants  

– Invasive medical devices  

– Aircraft & aircraft components  

– Tobacco 

– Asbestos  

– Persistent organic pollutants (POP) 

5.9 MOTOR VEHICLES & VEHICLE COMPONENTS 

The insurance does not apply to first party recall when the recalled product is a motor vehicle or a motor 

vehicle component. 

5.10 TSE/BSE/CID 

The insurance does not cover a product recall related to hazardous effects of transmissible brain diseases 

such as TSE (transmissible spongiform encephalopathy), BSE (bovine spongiform encephalopathy) or CJD 

(Creutzfeldt-Jakob disease). 

5.11 PRODUCT EXTORTION AND MALICIOUS PRODUCT TAMPERING 

The insurance does not cover a product recall related to product extortion and malicious product tampering.  

5.12 AIDS/HIV 

The insurance does not cover a product recall which directly or indirectly arises from AIDS or HIV or is a 

direct or indirect consequence of AIDS or HIV. 

5.13 NUCLEAR 

The insurance does not cover a product recall whose origin or extent is connected with a nuclear process.  

5.14 WAR, ACT OF TERRORISM ETC. 

The insurance does not cover a product recall whose origin or extent has been directly or indirectly caused 

by or is connected with war, hostilities, civil war, act of terrorism, revolution, rebellion or civil commotion. 

 

LF GLI 2 T20:0, Tilläggsvillkor för återkallelse 

[First party and third party] 
6.  Vad försäkringen gäller för 

6.1 Försäkringen gäller för återkallelsekostnader enligt 6.2 som antingen föranletts av ett genom testning 

med tillräcklig säkerhet utrett fel i en produkt som har satts i omlopp av försäkrad eller som har föranletts 

av slutprodukt som har satts i omlopp och i vilken försäkrads felaktiga produkt infogats. 

Produkter som tillkommer under försäkringsperioden omfattas av försäkringen först efter godkännande av 

Länsförsäkringar. 

Om en eller flera produkter har specificerats i försäkringsbrevet gäller försäkringen endast avseende dessa 

produkter.  

6.2 Försäkringen omfattar följande nödvändiga och skäliga återkallelsekostnader i enlighet med kraven i 

produktsäkerhetslagen eller motsvarande utländsk lagstiftning förutsatt att det antingen föreligger en 

omedelbar fara för personskada, eller att det föreligger omedelbar fara för avsevärd skada på annan 

egendom än en försäkrad produkt: 

- information i form av sändningar, elektroniska eller tryckta meddelanden eller kommunikation i syfte att 

varna innehavare av produkt för skaderisk samt informera om återkallelse 

- extra personal eller övertid för undersökning och testning av produkt samt övervakning av återkallelsens 

framsteg och framgång 

- transport vid utbyte eller återtagande av felaktig produkt  

- utbyte av felaktig produkt, dock ej ersättning för produktens värde 

- destruktion av felaktig produkt, dock ej ersättning för produktens värde 

9.  Vad försäkringen inte gäller för 

Utöver de allmänna undantagen i Global ansvarsförsäkring GLI 2 gäller följande undantag: 

9.1 Försäkringen enligt detta särskilda villkor gäller inte för krav framställda av en försäkrad part gentemot 

en annan försäkrad part. 
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9.2 Försäkringen gäller inte för indirekta förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, förlust av 

anseende, marknadsandel eller annan ekonomisk följdförlust.  

9.3 Försäkringen gäller inte för återkallelse som har påbörjats före försäkringens begynnelsedag.  

9.4 Försäkringen gäller inte vid produktmanipulation eller utpressning. 

9.5 Försäkringen gäller inte för produkter som vid försäkringens begynnelsedag är äldre än fyra (4) år och 

inte heller för produkter som inte längre tillhandahålls vid försäkringens begynnelsedag. 

9.6 Försäkringen gäller inte för testprodukter eller prototyper. 

9.7 Försäkringen gäller inte för återkallelsekostnader som orsakats av produkt på grund av dess normala 

nedbrytning, förstörbarhet eller försämring eller att produkten har passerat längsta lagringsdatum eller 

normalt ”bäst före”-datum. 

9.8 Försäkringen gäller inte för kostnader som kan ersättas genom annan ansvarsförsäkring inklusive 

åtkomst- och återställandekostnadsförsäkring och ingrediens- och komponentskadeförsäkring. 

 

LF GLI 2 T21:1, Tilläggsvillkor för återkallelse 

[Third party] 
6.  Vad försäkringen gäller för  

6.1 Försäkringen gäller för ersättningsanspråk för återkallelsekostnader enligt 6.2 som föranletts av 

slutprodukt som har satts i omlopp och som orsakats av ett genom testning med tillräcklig säkerhet utrett 

fel i försäkrads produkt.  

Produkter som tillkommer under försäkringsperioden omfattas av försäkringen först efter godkännande av 

Länsförsäkringar.  

Om en eller flera produkter har specificerats i försäkringsbrevet gäller försäkringen endast avseende dessa 

produkter.  

6.2 Försäkringen omfattar följande nödvändiga och skäliga återkallelsekostnader i enlighet med kraven i 

produktsäkerhetslagen eller motsvarande utländsk lagstiftning förutsatt att det antingen föreligger en 

omedelbar fara för personskada, eller att det föreligger omedelbar fara för avsevärd skada på annan 

egendom än en försäkrad produkt: 

- varningsinformation i form av sändningar, elektroniska eller tryckta meddelanden eller kommunikation i 

syfte att varna innehavare av slutprodukt för skaderisk samt informera om återkallelse 

- extra personal eller övertid för undersökning, testning och ersättning av slutprodukt samt övervakning av 

återkallelsens framsteg och framgång 

- transport vid utbyte eller återtagande av slutprodukt 

- utbyte av försäkrad produkt, dock ej ersättning för produktens värde 

- destruktion av slutprodukt, dock ej ersättning för den försäkrade produktens eller slutproduktens värde 

9.  Vad försäkringen inte gäller för 

Utöver de allmänna undantagen i Global ansvarsförsäkring GLI 2 gäller följande undantag: 

9.1 Försäkringen enligt detta särskilda villkor gäller inte för krav framställda av en försäkrad part gentemot 

en annan försäkrad part. 

9.2 Försäkringen gäller inte för indirekta förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, förlust av 

anseende, marknadsandel eller annan ekonomisk följdförlust. 

9.3 Försäkringen gäller inte för återkallelse som har påbörjats före försäkringens begynnelsedag. 

9.4 Försäkringen gäller inte vid produktmanipulation eller utpressning. 

9.5 Försäkringen gäller inte för produkter som vid försäkringens begynnelsedag är äldre än fyra (4) år och 

inte heller för produkter som inte längre tillhandahålls vid försäkringens begynnelsedag. 

9.6 Försäkringen gäller inte för testprodukter eller prototyper. 

9.7 Försäkringen gäller inte för återkallelsekostnader som orsakats av produkt på grund av dess normala 

nedbrytning, förstörbarhet eller försämring eller att produkten har passerat längsta lagringsdatum eller 

normalt ”bäst före”-datum. 

9.8 Försäkringen gäller inte för kostnader som kan ersättas genom annan ansvarsförsäkring inklusive 

åtkomst- och återställandekostnadsförsäkring och ingrediens- och komponentskadeförsäkring. 

 

Trygg-Hansa, Produktvillkor - Återkallelseförsäkring Beteckning P53 

[Kan även tecknas som ett tillägg utanför GLI-segmentet.] 
1.7.1 Åtagande 

Trygg-Hansa betalar enligt 1.7.1.1 och 1.7.1.2 nedan nödvändiga och skäliga kostnader för 

varningsinformation eller återkallelseåtgärd som vidtas i enlighet med de krav som produktsäkerhetslagen 

eller motsvarande lagstiftning i annat land anger.  

1.7.1.1 Varningsinformation  

Försäkringen omfattar den försäkrades kostnader - i syfte att varna innehavare av vara eller den som tjänst 

utförts åt - för meddelanden, annonser eller andra framställningar som försäkrad använder vid 

marknadsföring.  

1.7.1.2 Återkallelse 

Försäkringen omfattar den försäkrades kostnader för 

- Meddelanden, annonser eller andra framställningar som försäkrad använder vid marknadsföring när syftet 

är att meddela innehavare avprodukt eller den som tjänst utförs åt om rättelse, utbyte eller återgång 
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- Transporter som uppkommer vid utbyte eller återgång 

- Resor och traktamenten som uppkommer vid rättelse 

- Förstörande av varan, dock inte ersättning för varans värde. 

ANMÄRKNING: Rättelse innebär att försäkrad avhjälper det fel som skaderisken hänför sig till. Utbyte 

innebär att försäkrad tar tillbaka varan och levererar en annan, felfri vara av samma slag eller motsvarande 

art. Återgång innebär att försäkrad tar tillbaka varan och lämnar ersättning för den.  

1.7.2 Undantag  

1.7.2.1 Utgångna varor eller tjänster   

Försäkringen gäller inte beträffande vara eller tjänst som försäkrad upphört att tillhandahålla innan 

försäkringen trätt i kraft.  

1.7.2.2 Annan än försäkrad 

Försäkringen gäller inte beträffande vara eller tjänst som inte tillhandahållits av försäkrad.  

1.7.2.3 Förutsebar risk för skada 

Försäkringen gäller inte om den försäkrade eller dennes driftledning vid tillhandahållandet av den vara eller 

tjänst, som åtgärden avser, insett eller bort inse att varan eller tjänsten medförde särskild risk för skada.  

1.7.2.4 Lag eller myndighets föreskrift 

Försäkringen gäller inte om försäkrad eller dennes driftledning åsidosatt lag eller myndighets föreskrift 

avseende den vara eller tjänst som åtgärden avser och åtgärden helt eller delvis är föranledd av 

åsidosättandet.  

1.7.2.5 Sedvanlig provning och kontroll 

Försäkringen gäller inte om försäkrad eller dennes driftledning underlåtit att genomföra för branschen 

sedvanlig provning och kontroll avseende den vara eller tjänst som åtgärden avser, såvida inte den 

försäkrade kan göra sannolikt att det hade varit nödvändigt att genomföra åtgärden även om erforderlig 

provning och kontroll genomförts. 

1.7.2.6 Asbest 

Försäkringen gäller inte för vara eller tjänst som innehåller asbest. 

 

Zurich, ZS 335:2 - Särskilt villkor - Återkallelseförsäkring för tillverkare av 

slutprodukter 
5.1.1 Varningsinformation 

Försäkringen omfattar kostnader för direkta meddelanden, annonser eller andra framställningar som 

används vid marknadsföring, i syfte att informera innehavare av försäkrads produkt om skaderisk på grund 

av säkerhetsbrist i produkten och hur risken kan undanröjas. 

5.1.2 Återkallelseåtgärd 

Försäkringen omfattar kostnader som direkt uppkommer till följd av 

- undersökning, som utförs av annan än försäkrads personal, i syfte att klargöra huruvida rättelse, utbyte 

eller återgång bör vidtas, 

- direkta meddelanden, annonser eller andra framställningar i syfte att meddela innehavare av försäkrads 

produkt om rättelse, utbyte eller återgång, 

- rättelse, utbyte eller återgång, inklusive kostnader för nödvändiga ingrepp i och återställande av 

omgivande egendom, och 

- undanröjande av säkerhetsbrist i försäkrads produkt, genom förstörande eller oskadliggörande på annat 

sätt av produkten, efter utbyte eller återgång. 

Härvid avses med 

- rättelse, arbete som erfordras för att avhjälpa säkerhetsbrist i försäkrads produkt, 

- utbyte, att försäkrads produkt tas tillbaka och ersätts av en annan produkt av samma eller motsvarande 

slag, utan säkerhetsbrist, 

- återgång, att försäkrads produkt tas tillbaka och att ersättning lämnas för den. 

Försäkringen omfattar dock inte i något fall kostnader för försäkrads produkt eller utbytesprodukt, eller för 

någon del av dessa produkter, och inte heller kostnader för produktionsbortfall, avbrottsförlust, utebliven 

vinst eller annan ekonomisk följdskada som uppstår på grund av återkallelseåtgärd. 

8 Undantag 

8.1 Förutsebar risk 

Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 till följd av en säkerhetsbrist i försäkrads produkt om 

försäkrads företags-, difts- eller arbetsledning vid tillhandahållande av produkten insåg eller borde ha insett 

att den hade denna brist och att detta medförde särskild risk för skada på person eller egendom. 

8.2 Utpressning eller sabotage 

Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 beträffande åtgärder som vidtas till följd av utpressning eller 

sabotage. 

8.3 Olämplig transport eller lagring 

Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 som är en följd av att försäkrads produkt har transporterats 

eller lagrats på olämpligt sätt. 

8.4 Miljöskada 

Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 som är en följd av befarad eller inträffad miljöskada. Med 

miljöskada avses skada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning genom 

- förorening av vattenområde 
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- förorening av grundvatten 

- ändring av grundvattennivån 

- luftförorening 

- markförorening 

- buller  

- skakning, eller 

- annan liknande störning 

eller genom 

- lössprängda föremål, eller 

- grävning, schaktning, spontning, pålning, packning eller liknande arbete. 

8.5 Hälsovådliga produkter 

Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 som orsakas av 

- asbest, 

- formaldehyd, 

- diacetyl, 

- tobaksprodukter, 

- latex, då kostnaden gäller åtgärd i USA, 

- tillsatsämnen som används i samband med svetsning, såsom elektroder, tråd och pulver eller liknande, då 

kostnaden gäller åtgärd i USA, 

- silica, då kostnaden gäller åtgärd i USA, 

- genetiskt modifierade organismer (GMO), 

- electromagnetisk strålning (EMF), 

- efedrin eller pseudoefedrine, eller 

- kava-kava. 

8.6 Läkemedel m.m 

Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 som orsakas av 

- läkemedel, 

- mänskligt biologiskt material eller extrakt därav, eller 

- implantat. 

Med läkemedel avses substans, eller kombination av substanser, som tillhandahålls med uppgift om att den 

har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller som kan användas 

på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner 

genom farmakologisk immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos. 

8.7 Mögel 

Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 som orsakas av mögel. 

8.8 Ansvarsförsäkring hos Zurich 

Försäkringen gäller inte för försäkrads kostnader enligt 5 som utgör allmän förmögenhetsförlust till följd 

av person- eller sakskada, om person- eller sakskadan omfattas av ansvarsförsäkring hos Zurich. 

 

Zurich, ZS 330:3 - Särskilt villkor - Återkallelseförsäkring för underleverantör 

[Annat villkorsinnehåll utöver det som redan redovisats ovan i ZS 335:2:] 
5.1.1 Varningsinformation 

Försäkringen omfattar kostnader för direkta meddelanden, annonser eller andra framställningar som 

används vid marknadsföring, i syfte att informera innehavare av slutprodukt om skaderisk på grund av 

säkerhetsbrist i produkten och hur risken kan undanröjas. 

5.1.2 Återkallelseåtgärd 

Försäkringen omfattar kostnader som direkt uppkommer till följd av 

- undersökning, som utförs av annan än försäkrads personal, i syfte att klargöra huruvida rättelse, utbyte 

eller återgång bör vidtas, 

- direkta meddelanden, annonser eller andra framställningar i syfte att meddela innehavare av slutprodukt 

om rättelse, utbyte eller återgång, 

- rättelse, utbyte eller återgång, inklusive kostnader för nödvändiga ingrepp i och återställande av 

omgivande egendom, och 

- undanröjande av säkerhetsbrist i slutprodukt, genom förstörande eller oskadliggörande på annat sätt av 

slutprodukten eller försäkrads produkt, efter utbyte eller återgång. 

Härvid avses med 

- rättelse, arbete som erfordras för att avhjälpa det fel i försäkrads produkt som föranlett säkerhetsbrist i 

slutprodukten, 

- utbyte, att slutprodukt eller försäkrads produkt tas tillbaka och ersätts av en annan produkt av samma eller 

motsvarande slag, utan säkerhetsbrist, 

- återgång, att slutprodukt eller försäkrads produkt tas tillbaka och att ersättning lämnas för den. 

Försäkringen omfattar dock inte i något fall kostnader för slutprodukt, försäkrads produkt eller 

utbytesprodukt, eller för någon del av dessa produkter, och inte heller kostnader för produktionsbortfall, 

avbrottsförlust, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdskada som uppstår på grund av 

återkallelseåtgärd. 

8.1 Förutsebar risk 
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Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 till följd av ett fel i försäkrads produkt om försäkrads 

företags-, difts- eller arbetsledning vid tillhandahållande av produkten insåg eller borde ha insett att den 

hade detta fel och att detta kunde medförda särskild risk för skada på person eller egendom. 

 

Tillägget ingrediens- och komponentskada 
 

If, Särskilt villkor IOK 12:1 INGREDIENS OCH KOMPONENTSKADA 
4. Vad försäkringen gäller för  

4.1 Omfattning  

Försäkringen gäller för förmögenhetsskada som består i direkt kostnad eller förlust som beror på att den 

skadelidandes egendom 

- förenats med  

- bearbetats eller förädlats av eller  

- mottagit information från en felaktig Levererad produkt. 

Försäkringen omfattar i detta fall de kostnader som uppstår på grund av att den skadelidandes egendom 

blivit dyrare att framställa, minskar i värde eller inte kan användas för sitt avsedda ändamål. Sådana 

kostnader likställes härvid med kostnader på grund av en sakskada som omfattas av försäkringen.    

5. Undantag 

Utöver de allmänna undantagen i Global ansvarsförsäkring, Allmänna villkor punkt 5.1.och 5.2 gäller 

följande särskilda  undantag. 

5.3 Felaktig komponent till motordrivet fordon   

Försäkringen gäller inte för skada till följd av felaktig komponent till motordrivet fordon. 

6 Krav mellan försäkrade företag 

Detta utvidgade skydd gäller inte för krav framställda av ett försäkrat företag mot ett annat i detta avtal 

försäkrat företag. 

 

LF GLI 2 T7:0, Tilläggsvillkor för ingrediens- och komponentskada 
6.  Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för förmögenhetsskada som består i direkt kostnad eller förlust som beror på att den 

skadelidandes egendom   

- förenats med 

- bearbetats eller förädlats av eller 

- mottagit information från felaktig produkt som försäkrad levererat. 

Försäkringen omfattar i detta fall de kostnader som uppstår på grund av att den skadelidandes egendom 

blivit dyrare att framställa, minskar i värde eller inte kan användas för sitt avsedda ändamål. Sådana 

kostnader likställes härvid med kostnader på grund av en sakskada som omfattas av försäkringen. 

9. Vad försäkringen inte gäller för     

Utöver de allmänna undantagen under i villkoret för Global ansvarsförsäkring GLI 2, gäller följande 

särskilda undantag:  

Felaktig komponent till motordrivet fordon   

Försäkringen gäller inte för skada till följd av felaktig komponent till motordrivet fordon.   

Krav mellan försäkrade företag 

Detta utvidgade skydd gäller inte för krav framställda av ett försäkrat företag gentemot ett annat i detta 

avtal försäkrat företag.   

 

Zurich, ZS 317:5 - Särskilt villkor – Ingrediens- och komponentskada 
Definitioner 

Levererad egendom 

Föremål som har levererats av försäkrad eller annan för dennes räkning. 

Annan egendom 

Fysisk egendom som förenats med levererad egendom. 

Produkt 

Fysisk egendom bestående av levererad egendom och annan egendom. 

Ingrediensskada 

Direkt skada som består i 

a) att annan egendom har försämrats, minskat i värde eller helt eller delvis inte kan användas för avsett 

ändamål enbart genom att den inarbetats i eller sammanfogats, sammansmälts eller på annat liknande sätt 

förenats med  levererad egendom, utan att fysiskt skada har uppstått på annan egendom, eller 

b) att kostnader för bearbetning eller annat arbete, som förvärvare av levererad egendom har lagt ner på 

denna utan samband med annan egendom, har blivit onyttiga för förvärvaren, eller 

c) ersättningsansvar för säljare av produkt för fysisk skada som levererad egendom i produkten har orsakat 

på annan egendom däri och som har uppkommit efter försäljning av produkten, 

när skadan beror på fel eller brist hos den levererade egendomen och inte kan avhjälpas genom utbyte av 

den, eller genom åtgärdande av felet eller bristen. 

Försäkringens omfattning 
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Försäkringen gäller även för försäkrads skadeståndsskyldighet på grund av ingrediensskada. 

Undantag 

Undantag i Allmänna villkoren beträffande kostnad för arbeten som lagts ner på levererad egendom, gäller 

inte vid ingrediensskada enligt b) ovan som i övrigt omfattas av försäkringen. 

I övrigt gäller de undantag som anges i Allmänna villkoren, med tillägg av följande. 

Vid ingrediensskada enligt b) eller c) ovan omfattar försäkringen endast skadeståndsskyldighet för själva 

ingrediensskadan och således inte för produktionsbortfall, avbrottsförlust, utebliven vinst eller annan 

ekonomisk följdskada. 

Försäkringen gäller inte för ingrediensskada som försäkrad ansvarar för gentemot annan försäkrad.  

 

Tillägget åtkomst och återställande 
 

If, Särskilt villkor AR 12:2 ÅTKOMST- OCH ÅTERSTÄLLANDEKOSTNAD 
4. Vad försäkringen gäller för    

4.1 Omfattning 

Försäkringen gäller för Åtkomst- och Återställandekostnader på grund av Fel i Levererad produkt samt 

kostnader för lokalisering av sådant fel. Detta gäller under förutsättning att Försäkrad är skyldig att svara 

för dessa kostnader enligt tillämpligt leveransavtal eller tillämpliga köprättsliga bestämmelser som gäller 

för leveransen. 

5. Vad försäkringen inte gäller för 
Utöver de allmänna undantagen i Global ansvarsförsäkring, Allmänna villkor punkt 5.1.och 5.2  gäller 

följande särskilda undantag.  

5.3 Särskilda undantag 

5.3.1 Försäkringen ersätter inte    

- värdet av den Levererade produkten, kostnad för utbytesprodukt och inte heller kostnad för reparation av 

den produkt som Försäkrad levererat. 

- kostnad för omleverans eller hävning av köp  

Anmärkning: I värdet av Levererad produkt ingår kostnad för montage eller installation av produkten som 

utförs av den Försäkrade eller annan för hans räkning och som ingår i leveransavtalet.  

5.3.2 Försäkringen gäller inte vid Fel som enbart består i felaktigt utseende.  

5.3.3 Försäkringen gäller inte för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.  

5.3.4 Försäkringen gäller inte vid Fel som består i att Levererad produkt i fråga om mängd eller förpackning 

inte stämmer överens med vad som följer av leveransavtalet.  

5.3.5 Försäkringen gäller inte för kostnad till följd av Fel i komponent till motordrivet fordon. 

5.3.6 Försäkringen gäller inte för Fel i Levererad produkt till följd av mögel.  

5.3.7 Försäkringen gäller inte för kostnad för återkallelse av Levererad produkt.  

5.3.8 Försäkringen gäller inte om Försäkrad, med driftsledningens vetskap, underlåtit att genomföra för 

branschen sedvanlig provning och kontroll avseende Levererad produkt.  

6. Krav mellan Försäkrade   

Försäkringen enligt detta särskilda villkor gäller inte för krav framställda av en Försäkrad part gentemot 

en annan Försäkrad part. 

19. Definitioner  

Fel   

Med Fel i produkt avses att Levererad produkt i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer 

överens med vad som följer av tillämpligt leveransavtal eller tillämpliga köprättsliga bestämmelser.      

Åtkomst- och återställandekostnader  

Med åtkomstkostnader avses kostnader som uppstår på grund av åtgärder som måste vidtas för att avhjälpa 

Fel i Levererad produkt, som är inbyggd, infogad, eller monterad i annat än av Försäkrad levererad 

egendom.  

Med återställandekostnader avses kostnader som uppstår på grund av åtgärder, efter avhjälpande av Fel i 

Levererad produkt, som måste vidtas för återställande av annat som varit föremål för åtkomståtgärd än av 

Försäkrad Levererad egendom. 

 

LF GLI 2 T18:0, Tilläggsvillkor för åtkomst- och återställandekostnad 
6.  Vad försäkringen gäller för    

Försäkringen gäller för oundvikliga och skäliga kostnader på grund av fel i levererad produkt 

- för lokalisering av felet 

- för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt produkt  

- som har uppkommit genom reparationen eller utbytet   

under förutsättning att försäkrad enligt Försäkrade avtal är skyldig att svara för dessa kostnader.  

Försäkringen gäller dock endast om den felaktiga levererade produkten infogats i annan än av försäkrad 

levererad egendom, av köpare eller avtalspart i senare led, och på sätt att ingrepp i sådan egendom är en 

förutsättning för åtkomst till felaktig produkt. 

9.  Vad försäkringen inte gäller för  

Utöver de allmänna undantagen i Global ansvarsförsäkring GLI 2 gäller följande undantag:    
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9.1 Försäkringen enligt detta särskilda villkor gäller inte för krav framställda av en försäkrad part gentemot 

en annan försäkrad part. 

9.2 Försäkringen ersätter inte 

- värdet av den levererade produkten, kostnad för utbytesprodukt och inte heller kostnad för reparation av 

den produkt som försäkrad levererat. 

- kostnad för omleverans eller hävning av köp  

Anm. I värdet av levererad produkt ingår kostnad för montage eller installation av produkten som utförs av 

den Försäkrade eller annan för hans räkning och som ingår i leveransavtalet. 

9.3 Försäkringen gäller inte vid fel som enbart består i estetisk avvikelse. 

9.4 Försäkringen gäller inte för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.  

9.5 Försäkringen gäller inte vid fel som består i att levererad produkt i fråga om mängd eller förpackning 

inte stämmer överens med vad som följer av leveransavtalet.  

9.6 Försäkringen enligt detta särskilda villkor gäller inte för kostnad till följd av fel i komponent till 

motordrivet fordon.  

Definitioner  

Fel  
Med fel i produkt eller annan vara avses att levererad produkt eller annan vara i fråga om art, kvalitet och 

andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av leveransavtal eller bestämmelser i köplagen 

eller motsvarande lagstiftning i andra länder. 

Levererad produkt  
Med levererad produkt avses egendom, inklusive råd och anvisningar som lämnats i samband med den 

levererade produkten, som försäkrad eller annan för dennes räkning har eller påstås ha sålt, levererat, 

avlämnat eller på annat sätt satt i omlopp. 

 

Trygg-Hansa, Åtkomst- och återställandekostnader 
Med ändring i tillämpliga delar av villkorspunkt 7.8 i försäkringsvillkoren gäller denna försäkring för skälig 

åtkomst- och återställandekostnad som uppstår på grund av att levererad produkt är behäftad med fel, som 

försäkrad enligt lag eller försäkrat avtal är skyldig att avhjälpa. 

Detta utökade försäkringsskydd gäller dock inte för 

- åtkomst- och återställandekostnad om försäkrads uppdrag omfattar installation, 

montage eller annat infogande av levererad produkt i annan egendom; 

- åtkomst- och återställandekostnad vid återkallelseförfarande; 

- värdet av levererad produkt, kostnad för reparation av levererad produkt eller kostnad för utbytesprodukt; 

- produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdskada. 

Med åtkomst- och återställandekostnad avses kostnad för: 

- lokalisering av fel; 

- åtkomst och demontering eller annan liknande åtgärd för att reparera, byta ut eller ta bort levererad 

produkt; 

- montering eller annan liknande åtgärd av felfri produkt samt kostnad för återställande av egendomen. 
[…] 

 

Trygg-Hansa, Produktvillkor Åtkomstförsäkring för materialleverantör Beteckning P 19 

[Kan även tecknas som ett tillägg utanför GLI-segmentet.] 
1.6 Försäkringens omfattning  

För de fall försäkringstagaren levererat vara avsedd att ingå i fast egendom ersätter försäkringen 

oundvikliga och skäliga kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av 

reparerad eller utbytt vara, samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet, under 

förutsättning att försäkringstagaren är skyldig att svara för sådana kostnader enligt försäkrade avtal eller 

köplag. 

1.6.2 Undantag  

Utöver, och till förtydligande av, de undantag som anges i avtalade villkor i övrigt, varvid fel i detta villkor 

likställs med skada i Basvillkor kapitel 3 Ansvarsförsäkring, gäller följande undantag.   

1.6.2.1 Levererad vara   

Försäkringen gäller inte för värdet av den levererade varan, kostnad för utbytesvaran och inte heller kostnad 

för reparation av den vara som försäkringstagaren levererat.   

1.6.2.2 Indirekt förlust 

Försäkringen gäller inte för produktionsbortfall, utebliven vinst, vite eller annan ekonomisk följdförlust.   

1.6.2.3 Utseendefel 

Försäkringen gäller inte för fel som;  

- enbart består i att varan eller del därav, ifråga om utformning, material, färg m.m. ur utseendesynpunkt 

inte stämmer överens med vad som följer av leveransavtalet, eller 

- består i att varan i fråga om mängd eller förpackning inte stämmer överens av vad som följer av 

leveransavtalet. 

1.6.2.4 Produktsäkerhet 

Försäkringen gäller inte för fel i levererad vara om försäkringstagarens företagsledning eller försäkrades 

anställda i ledande ställning;   
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- kände till felen då försäkringen tecknades, 

- kände till felet vid leveransen, 

- skulle ha upptäckt felet om undersökningar, provningar eller analyser utförts enligt de normer och 

principer som allmänt tillämpas inom branschen, 

- åsidosatt lag eller myndighets föreskrift rörande produktsäkerhet, eller 

- borde insett att betydande risk för fel funnits.   

1.6.2.5 Diverse varor 

Försäkringen gäller inte för följande levererade varor: 

- Ballastmaterial och fyllnadsmassor 

- Asfaltbetong 

- Pålar, pålskallar och pålskarvar 

 

Zurich, ZS 311:5 - Särskilt villkor – Åtkomstförsäkring 
Definitioner 

Fel  

Art, kvalitet eller andra egenskaper hos föremål som har levererats överensstämmer inte med 

leveransavtalet.  

Seriefel  

Samma slags fel hos flera föremål som har levererats enligt ett eller flera leveransavtal. 

Levererad egendom  

Föremål som levereras av försäkrad eller annan för dennes räkning. Till levererad egendom räknas inte 

instruktion, råd eller anvisning angående föremål som levereras.  

Åtkomståtgärd  

Fysiska ingrepp i egendom, vilken innehåller levererad egendom, som är nödvändiga för att därefter kunna 

avhjälpa fel i den levererade egendomen.  

Återställandeåtgärd  

Fysiskt arbete på egendom, vilken innehåller levererad egendom och har varit föremål för åtkomståtgärd, 

som efter avhjälpande av fel i den levererade egendomen är nödvändigt för att återställa egendomen till 

samma funktionella skick som före åtkomståtgärden.  

5 Försäkringens omfattning  

Vid anspråk enligt 3 åtar sig Zurich att ersätta försäkrads kostnader enligt följande för åtkomståtgärd och 

återställandeåtgärd som försäkrad är skyldig att vidta eller ersätta enligt tillämpligt leveransavtal för 

levererad egendom som anges i 2, på grund av fel i den levererade egendomen. 

Försäkringen omfattar kostnader för arbete, material och hjälpmedel som direkt uppstått för åtkomståtgärd 

och återställandeåtgärd vid utförande därav. 

Försäkringen omfattar således inte indirekta kostnader, såsom t ex för utredningar, transporter, resor, 

etableringar eller destruktion av material, och inte heller kostnader för montering av reparerad eller utbytt 

levererad egendom.  

Då anspråk enligt första stycket grundas på leveransavtal ABM 07, ALEM 09 eller  AA VVS 09 

(”Byggleveransvillkor”), omfattar försäkringen dock, med följande begränsningar, det ansvar i samband 

med åtkomståtgärd och återställandeåtgärd som försäkrad har enligt leveransavtalet.  

Försäkringen omfattar inte i något fall kostnader för produktionsbortfall, avbrottsförlust, utebliven vinst 

eller annan rent ekonomisk följdförlust, och inte heller kostnader för levererad egendom eller för 

avhjälpande av fel däri.  

8 Undantag  

8.1 Förutsebar risk  

Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 till följd av fel i levererad egendom, om försäkrads företags-

, drifts- eller arbetsledning vid leverans av egendomen måste antas ha känt till felet, eller att det fanns en 

betydande risk för fel i egendomen.  

8.2 Särskild utfästelse om ansvar  
Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 till följd av försäkrads ansvar enligt garanti eller särskild 

utfästelse om art, kvalitet eller andra egenskaper hos levererad egendom, eller till följd av särskild utfästelse 

om ansvar för fel i levererad egendom, om ansvaret inte hade förelegat enligt tillämplig lag utan garantin 

eller utfästelsen. Undantaget gäller dock inte ansvar enligt allmänna leveransbestämmelser utgivna av 

branschorganisation inom försäkrads verksamhetsområde.  

8.3 Olämplig transport eller lagring  
Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 till följd av fel i levererad egendom som har orsakats av att 

egendomen har transporterats eller lagrats på olämpligt sätt.  

8.4 Mängd och utseendefel 
Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 till följd av fel i levererad egendom som enbart består i att 

egendomen, eller del därav, inte överensstämmer med leveransavtalet i fråga om mängd, eller i fråga om 

utseende som inte inverkar på dess praktiska funktion.  

8.5 Hälsovådliga produkter  
Försäkringen gäller inte för kostnader enligt 5 till följd av fel i levererad egendom som har samband med  

- mögel, 

- asbest, 

- formaldehyd eller 
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- radon eller annan radioaktiv strålning.  

8.6 Markprodukter 
Försäkringen gäller inte med avseende på levererad egendom som utgör 

- ballastmaterial, fyllnadsmassor eller dräneringsmassor, 

- pålar eller komponenter för pålar, eller 

- asfaltbetong. 

8.7 Anspråk från annan försäkrad  

Försäkringen gäller inte för anspråk enligt 3 som framställs mot försäkrad av annan försäkrad. 

8.8 Annan försäkring hos Zurich  

Försäkringen gäller inte för försäkrads kostnader enligt 5 som 

- har uppkommit till följd av åtkomståtgärd eller återställandeåtgärd som återkallelseförsäkring gäller för, 

eller 

- har uppkommit till följd av person- eller sakskada, eller utgör ren förmögenhetsskada, som försäkrad 

svarar för på grund av fel i levererad egendom, och någon annan ansvarsförsäkring gäller för person- eller 

sakskadan, eller den rena förmögenhetsskadan,  

om återkallelseförsäkringen respektive ansvarsförsäkringen är tecknad hos Zurich. 

 

Tillägget goodwill 
 

If, Särskilt villkor GW 11:2 GOODWILLERSÄTTNING 
Med ändring av Global ansvarsförsäkring, Allmänna villkor gäller följande.  

Om Försäkrad inte önskar åberopa ansvarsbegränsning i avtal med kund gäller denna försäkring för 

ersättningsbar Personskada och sakskada samt därav följande förmögenhetsskada utan att hänsyn tas till 

ansvarsbegränsningen. Härvid tillämpas en extra självrisk på 25 % av det sammanlagda skadebeloppet. 

Detta utvidgade skydd gäller inte för krav framställda av ett försäkrat företag mot ett annat i detta avtal 

försäkrat företag (cross liability). 
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Bilaga 3 

Originaltext hämtad från Ferreira, Waldemar, Instituições de direito comercial, 2 v, Freitas 

Bastos, Rio de Janeiro, 1944, s. 616 f: 

 

”O futuro é a incógnita cruciante de toda a gente. Assegurá-lo é a preocupação maior. O que se 

disputa é a tranquilidade, nos dias que passam, resultante da certeza de obter os recursos 

necessários para suportarem-se os azares prováveis dos dias vindouros. A economia individual 

pode produzir esse resultado, desde que se amealhem as sobras dos rendimentos normais de 

todo dia. Mas também ela é suscetível de esborar-se nos insucessos dos negócios e decorrentes 

de outros e vários fatores. […] A necessidade de precatar-se de tais riscos, levou o homem a 

engendrar os meios de evita-los, em primeiro lugar; ou de, acontecidos, cobrir os prejuízos deles 

oriundos.” 

 

 

 

 

 

 
 


