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Sammanfattning 

När en försäkringstagare tecknar en försäkring hos ett försäkringsbolag ingås ett 

försäkringsavtal mellan parterna. Innebörden av detta avtal preciseras av försäkringsvillkoren. 

Försäkringsbolagets huvudförpliktelse enligt försäkringsavtalet är att utbetala ersättning i det 

fall en skada, vilken omfattas av villkoren, inträffar. Bedömning huruvida skadan omfattas av 

villkoren samt vilket belopp som ska utbetalas görs av en skadereglerare, anställd hos 

försäkringsbolaget. Skaderegleraren agerar på uppdrag av försäkringsbolaget och har således 

en viss behörighet i samband med hantering av ett skadeärende. Denna behörighet är vanligtvis 

rätten att fatta beslut om ersättning, i enlighet med villkoren. Trots detta inträffar situationer där 

skaderegleraren lämnar besked om att kompensation av en skada ska ske, fast än skadan enligt 

villkoren inte är ersättningsbar. Det kan också inträffa situationer där en skada är ersättningsbar 

enligt villkoren men att skaderegleraren gör en felaktig bedömning på så vis att en generös 

tillämpning av villkoren görs.  

I denna uppsats behandlas frågan om ett besked från en skadereglerare kan binda ett 

försäkringsbolag att betala ersättning till en försäkringstagare trots att försäkringsbolaget, enligt 

försäkringsavtalet, inte har ett ansvar att ersätta skadan på så vis som beskedet föreskriver. Vad 

som, till en början, är avgörande för att en sådan bundenhet ska föreligga är att beskedet i fråga 

kan bedömas som en rättshandling. Hur en sådan bedömning bör göras diskuteras i denna 

uppsats. Vidare utreds frågan om skaderegleraren besitter en behörighet att vidta denna 

rättshandling. I detta hänseende diskuteras dels ställningsfullmakt, dels fullmakt baserad på 

tredje mans befogade tillit. Olika faktorer och sakförhållanden framställs, vilka är av betydelse 

för att avgöra problematiken. På så vis kan denna uppsats tjäna som ett redskap då bedömning 

av ett försäkringsbolags bundenhet ska göras.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I alla anställningsförhållanden sker situationer där en anställd utför arbetsuppgifter som denne, 

enligt sin arbetsbeskrivning, i själva verket inte har tillåtelse att utföra. Misstag görs, 

felbedömningar förekommer och missförstånd sker. Detta föranleds av den mänskliga faktorn 

och är något som inte helt går att undkomma. I vissa fall utförs dessa misstag gentemot en tredje 

part som på så vis påverkas av det felaktiga utförandet. I dessa situationer kan det uppkomma 

en svårighet att avgöra huruvida arbetsgivaren är bunden av den handling som den anställde har 

utfört gentemot den tredje parten. Denna svårighet har visats föreligga även i 

försäkringssammanhang. 

Mellan ett försäkringsbolag och en försäkringstagare föreligger ett försäkringsavtal. Genom 

avtalet åtar sig försäkringsbolaget att utge ersättning till försäkringstagaren, vars motprestation 

är att betala en försäkringspremie. För att utbetalning av ersättning ska bli aktuellt krävs dock 

att en viss typ av händelse, ett så kallat försäkringsfall, inträffar.1 Försäkringsvillkoren (villkor) 

som följer med försäkringsavtalet preciserar vilka skyldigheter, respektive rättigheter, parterna 

har sinsemellan samt anger förutsättningarna för ett försäkringsfall.2 Det finns olika typer av 

försäkringar, beroende på vad försäkringstagaren önskar att försäkra. Den försäkringstyp som 

denna uppsats tar sin utgångspunkt i är egendomsförsäkring, vilken innebär att 

försäkringstagaren erhåller ett skydd för sin egendom. Detta kan exempelvis vara ett skydd mot 

brand-, vatten- eller inbrottsskador.3 Med det sagt torde det dock vara möjligt att samma 

resonemang som följer denna uppsats kan tillämpas även vad avser andra försäkringstyper.  

När väl ett försäkringsfall inträffar anmäls skadan av försäkringstagaren till försäkringsbolaget. 

Det är först då det blir aktuellt för försäkringsbolaget att prestera sin huvudförpliktelse i enlighet 

med försäkringsavtalet. I dessa fall ska en bedömning göras av den aktuella skadan, vilket 

slutligen leder till att skadan regleras av försäkringsbolaget.4 En, hos försäkringsbolaget, 

anställd skadereglerare har normalt totalansvaret över ett skadeärende. Utifrån det aktuella 

försäkringsavtalet, med dess villkor, ska skaderegleraren reglera skadan på ett korrekt och 

snabbt sätt för att försäkringstagaren ska erhålla den ersättning denne har rätt till.5  

                                                 
1 Bengtsson, Försäkringsrätt – några huvudlinjer, s. 11.  
2 Bengtsson, Försäkringsrätt – några huvudlinjer, s. 33. 
3 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 19.  
4 Waldemar, Skadereglering – grunder, etik och praxis, s. 19. 
5 Waldemar, Skadereglering – grunder, etik och praxis, s. 22. 



2 

 

En skadereglerare besitter en viss behörighet i samband med dess beslutsfattande i ett 

skadeärende. Reglerna om fullmakt i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL) utgör grunden för bedömning av en skadereglerares 

behörighet och kommer därför också redogöras i denna uppsats. Främst är det fråga om 

ställningsfullmakt som blir aktuellt i detta hänseende. Även fullmaktstyper, vilka har 

uppkommit genom rättspraxis, bör anmärkas.6 I NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684 har 

nämligen Högsta domstolen (HD) presenterat en form av metod för bedömning av fullmakt, 

vilken grundar sig på en tredje mans befogade tillit. Hur dessa avgöranden förhåller sig i 

försäkringssammanhang har visat sig aktuellt att diskutera.  

Det förekommer hos försäkringsbolagen att misstag och felaktiga beslut vid skadereglering 

sker. I NJA 1992 s. 782 behandlades bland annat frågan huruvida ett försäkringsbolag var 

bundet till att utbetala ersättning, trots att det var fastställt att en försäkringspremie ej var betald. 

Genom den uteblivna betalningen hade försäkringsbolaget i själva verket inget ansvar att 

kompensera skadan. En skadereglerare hos försäkringsbolaget hade dessvärre gett 

försäkringstagaren en bekräftelse på att skadan skulle ersättas. Motsvarande problematik 

förelåg i mål nr. T 2780-15 där en skada omfattades av ett undantag i villkoren. En 

försäkringstagare hävdade dock att en skadereglerare hade gjort en utfästelse om att ersättning 

skulle utbetalas, med bindande verkan för försäkringsbolaget.7  

Grunden för problematiken är således att en inträffad skada faller utanför villkorens lydelse. 

Av den anledningen har försäkringsbolaget, enligt försäkringsavtalet, inte något ansvar att 

ersätta skadan. Det kan dessutom vara situationer där en skada i och för sig är ersättningsgill 

enligt villkoren men att en mer generös tillämpning av villkoren har ägt rum. Genom ett besked 

från skaderegleraren utgår en försäkringstagare från att en skada kommer att kompenseras, i 

enlighet med innehållet i beskedet. Någon utbetalning till försäkringstagaren har i detta skede 

ännu inte ägt rum. Om så var fallet hade denna uppsats hamnat i en utredning om principen 

condictio indebiti8. Detta är inte avsikten i denna uppsats utan problematiken härstammar från 

det besked som försäkringstagaren har erhållit. Huruvida detta besked innebär att 

försäkringsbolaget är bundet att kompensera skadan är således den fråga som avses att besvaras.  

                                                 
6 Se nedan i kapitel 3 där reglerna om fullmakt beskrivs.  
7 Se nedan i kapitel 5 där rättspraxis om felaktig skadereglering redogörs.  
8 Adlercreutz och Gorton beskriver condictio indebiti som en talan om att en betalning ska gå åter eftersom 

betalningen har skett av misstag, utan att en skuld till mottagaren har förelegat, se Adlercreutz & Gorton, 

Avtalsrätt I, s. 296. I NJA 1933 s. 25 har förutsättningarna för denna princip fastslagits.    
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Försäkringstagaren kan dessutom, med anledning av beskedet från skaderegleraren, handla 

utefter detta. Ponera att ersättning för skada på bil beviljas. Det visar sig dock senare att 

försäkringsbolaget inte vill ersätta skadan eftersom den inte omfattas av villkoren. 

Försäkringstagaren har i detta skede vänt sig till en verkstad som är utsedd av försäkrings-

bolaget och har då utgått från att försäkringsbolaget kommer att stå för reparationskostnader. 

Denna verkstad har betydligt högre priser jämfört med andra verkstäder i området, vilket 

innebär att försäkringstagaren har förorsakats större kostnader genom skadereglerarens 

felaktiga besked. Det kan dessutom vara situationer där försäkringstagaren, med vetskap om att 

inte erhålla någon ersättning, skulle välja att inte reparera skadan alls. Försäkringsbolagen 

upphandlar särskilda priser med entreprenörer. När ett försäkringsfall inträffar åtar sig 

entreprenören att utföra olika arbeten för dessa priser åt försäkringsbolagets kunder. Det är dock 

försäkringstagaren som står som avtalspart gentemot entreprenören, och inte försäkrings-

bolaget.9 Hur denna aspekt förhåller sig till ett försäkringsbolags bundenhet är av intresse att 

granska.  

För att avgöra ett försäkringsbolags bundenhet vid felaktig skadereglering bör en rad olika 

faktorer och sakförhållanden vara relevanta att undersöka. Omständigheter i det specifika fallet 

är självklart avgörande för en bedömning. Det torde dock vara på sin plats att sammanställa 

olika försäkringsrättsliga och avtalsrättsliga faktorer, vilka spelar en betydande roll för att 

avgöra ett försäkringsbolags bundenhet av ett felaktigt besked i samband med skadereglering.  

1.2 Problemformulering 

Är ett försäkringsbolag bundet att utbetala försäkringsersättning när en skadereglerare ger 

besked till en försäkringstagare att en skada kommer att ersättas, trots att skadan inte omfattas 

av försäkringsavtalets villkor?  

För att besvara ovan nämnda huvudfråga är det nödvändigt att följande underfrågor besvaras: 

- Företar skaderegleraren en rättshandling vid ersättningsbesked i samband med 

skadereglering?  

- Har en skadereglerare behörighet att binda försäkringsbolaget vid beslut utanför 

villkorens lydelse och vilka faktorer talar i så fall för en sådan behörighet? 

- Har skaderegleraren befogenhet att tillämpa villkoren generöst? 

                                                 
9 Ebba Winqvist, Försäkringsjurist, Länsförsäkringar.  
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1.3 Syfte 

I de fall en skadereglerare beviljar ersättning för en skada som inte omfattas av försäkrings-

bolagets ansvar enligt villkoren, eller på annat sätt lämnar ett felaktigt besked, uppkommer en 

viss ovisshet hos försäkringsbolaget. Denna ovisshet består av frågan huruvida 

försäkringsbolaget är bundet till det besked försäkringstagaren har erhållit samt vilka eventuella 

argument som kan framställas för att hävda att en sådan bundenhet inte föreligger. Syftet med 

denna uppsats är därför att klargöra olika faktorer och sakförhållanden, vilka behöver utredas 

och bedömas för att komma underfund med huruvida bundenhet för försäkringsbolaget 

föreligger eller ej. Denna bedömning är avgörande för att utreda om försäkringsbolaget har en 

juridisk skyldighet att kompensera den skada försäkringstagaren önskar få ersättning för. 

Genom en framställning av olika bedömningsaspekter är ambitionen att denna uppsats kan tjäna 

som ett redskap, vilket kan vara till nytta för att avgöra försäkringsbolagets bundenhet. 

Hur en mellanman kan binda sin huvudman gentemot en tredje man är inte en ny företeelse och 

är inte något som, rent generellt, erfordras att utredas ytterligare. Dock är det inte klarlagt hur 

denna företeelse förhåller sig i försäkringssammanhang. Syftet är därför att applicera de lagar, 

principer samt rättspraxis som finns angående fullmaktsinstitutet i ett försäkringssammanhang, 

detta med beaktande av försäkringsrättsliga regler, sådana domstolsavgöranden som berör 

ämnet samt den verksamhet som försäkringsbolaget bedriver.  

Syftet är inte att framställa ett konkret svar som önskas tillämpas i varje fall där fråga om 

försäkringsbolagets bundenhet är för handen. Syftet är istället att de avtalsrättsliga och 

försäkringsrättsliga faktorerna, vilka har sammanställts i förevarande uppsats, ska och behöver 

granskas i varje enskilt fall.  

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod för att finna ett problem 

För att finna den frågeställning som denna uppsats har att besvara har dialog förts med verksam 

jurist på ett försäkringsbolag. Genom att problemet blev presenterat för mig skapades ett 

intresse för att analysera möjliga lösningar. Försäkringsbolagets bundenhet vid en skade-

reglerares felaktiga besked finns i liten grad redogjord för i rättskällorna. Det var således 

nödvändigt att föra en dialog med en insatt och verksam person i ämnet för att erhålla en 

förståelse av problemet och på så vis kunna påbörja det fortsatta arbetet.  
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1.4.2 Metod för att finna fakta och material  

För att uppfylla syftet med förevarande uppsats har det, till att börja med, varit nödvändigt att 

förstå en skadereglerares arbetsuppgifter samt dess funktion i ett försäkringsbolag. Frågor 

angående en skadereglerares arbetsuppgifter, brukligt agerande samt vilken behörighet denne 

har är av praktisk karaktär, vilket har medfört en svårighet att, genom källor och litteratur, finna 

användbart material. För att kunna framställa hur skadereglering ter sig i praktiken har kontakt 

därför tagits med tre stycken verksamma jurister på försäkringsbolag i Sverige. Dessa 

försäkringsbolag är Länsförsäkringar Östgöta (Länsförsäkringar), If Skadeförsäkring AB (If) 

och Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam). Med denna information har också en 

beskrivning kunnat framställas om vad som anses vara en bruklig och sedvanlig skadehantering 

i branschen, samt vad som därför bör vara en skadereglerares behörighet.10 Informationen har 

erhållits genom muntlig eller skriftlig kommunikation med anställd jurist på respektive 

försäkringsbolag. Genom denna information har en metod använts som innebär att en 

granskning, om hur något förhåller sig i verkligheten, har genomförts. Hänsyn har i dessa fall 

inte tagits till det som framgår av rättskällorna utan empiriska fakta har kunnat framställas.11  

Förutom kommunikation med jurister på försäkringsbolag har en beskrivning av relevant 

lagtext, förarbeten och rättspraxis gjorts i denna uppsats. Detta har genomförts genom en 

traditionell juridisk metod på så vis att normativ vetskap har kunnat presenterats. Vid 

tillämpning av denna metod har rättskälleläran varit utgångspunkten. Genom metoden har 

rättskällorna granskats och beskrivits för att fastställa vad som är gällande rätt. 

Vad avser lagtext har en beskrivning, de lege lata, framställts av regler i AvtL, 

försäkringsavtalslag (2005:104) (FAL) samt till viss del lag (2005:405) om försäkrings-

förmedling (FML). Avseende domstolsavgöranden ges ett stort utrymme till NJA 1992 s. 782 

samt mål nr. T 2780-15. Genom en redogörelse för omständigheterna i respektive fall ges 

läsaren praktiska exempel på hur den aktuella problematiken kan te sig. I samband med 

beskrivningen av dessa rättsfall förekommer dessutom ytterligare redogörelser av begrepp, 

vilka förekommer i rättsfallen. Genom användning av doktrin har dessa begrepp kunnat 

klargöras. NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684 har också en betydande roll vad avser en 

skadereglerares behörighet. Ytterligare rättsfall nämns i samband med beskrivning av andra 

företeelser, vilka framställs i uppsatsen. Någon ingående beskrivning av dessa rättsfall görs 

inte. Istället ges en kort beskrivning av den relevanta princip som rättsfallet resulterat i. Vid 

                                                 
10 Se nedan i kapitel 4 där skadereglering redogörs.  
11 Se Hydén, Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, s. 208 i Juridisk metodlära. 
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presentation av rättsfall utesluts således sådana spörsmål, vilka inte är relevanta för att uppfylla 

syftet. Beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förekommer dessutom i denna 

uppsats. Dessa beslut är rekommendationer om hur en tvist bör lösas och är således inte beslut 

som parterna åläggs att följa.12 Dock utgår ARN från gällande rätt, vilket innebär att avgöranden 

från ARN kan användas som grund till anförda argument. Detta har också vidtagits i denna 

uppsats.  

Doktrin har använts för att ge en mer djupgående beskrivning av den ovan nämnda lagtexten. 

Med hjälp av doktrin har dessutom ingåendet av försäkringsavtal samt hur skadereglering 

fungerar i praktiken ytterligare kunnat klargöras. Diverse artiklar förekommer dessutom för att 

presentera andras meningar och tankar av aktuella spörsmål. På så vis har föremål för 

diskussion och analys skapats, vilken förs i den sista delen av uppsatsen.  

1.4.3 Metod för en juridisk analys  

Ovan nämnda lagtext, förarbeten, rättspraxis, andra avgöranden samt doktrin har sedermera 

granskats och reflekterats. Detta har resulterar i en juridisk analys, där olika överväganden, vad 

avser försäkringsbolagets bundenhet, har presenterats. En metod har använts på så vis att 

gällande rätt vad avser ingåendet av försäkringsavtal, skadereglering samt fullmaktsläran har 

satts i sitt samband med den empiriska fakta som har erhållits genom kommunikation med 

jurister på försäkringsbolag. På så vis har rättskällor applicerats i förhållande till det praktiska 

problem denna uppsats har att klargöra.13 Genom att främst granska domstolarnas förda 

resonemang och dess slutliga dom i de rättsfall som har presenterats har avgörande 

bedömningsaspekter kunnat framställas. Denna framställning har också blivit resultatet av den 

juridiska analys som framförs. En metod har således varit att, genom den juridiska analysen, 

skapa olika bedömningsaspekter som enligt min mening är nödvändiga att beakta då fråga om 

försäkringsbolagets bundenhet ska avgöras.  

En utmaning avseende arbetet med denna uppsats har varit svårigheten att ge några konkreta 

svar. Omständigheter i det specifika fallet är avgörande vid situationer av den beskaffenhet som 

denna uppsats behandlar. Det går således inte att komma fram till en lösning, vilken klart och 

tydligt ger svar på om ett försäkringsbolag är bundet till en skadereglerares besked eller ej. 

Istället har en metod använts för att sammanställa olika faktorer och aspekter, vilka kan 

appliceras och granskas i varje enskilt fall. På så vis har syftet med denna uppsats förverkligats.   

                                                 
12 Allmänna reklamationsnämnden, Om ARN, 2017-02-21. Se också Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 177 f.  
13 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21 i Juridisk metodlära.  
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1.5 Avgränsning 

Försäkringsbolagets eventuella ansvar när en försäkringstagare ådrar sig kostnader i samband 

med felaktig skadereglering kommer inte att ingående presenteras. Denna situation har visats 

utgöra en följd av det huvudsakliga problem denna uppsats har att diskutera, och kommer 

således också bara kort att reflekteras. Detta motiveras av att det sedan tidigare finns ett 

examensarbete14 från Lunds universitet där ett försäkringsbolags skadeståndsansvar har 

analyserats. Därför hänvisas läsaren till detta examensarbete vad avser försäkringsbolagets 

ansvar då försäkringstagaren åsamkas kostnader vid felaktig skadereglering.  

Andra yrkesroller inom försäkringsbranschen än skadereglerare, samt hur dess agerande 

påverkar försäkringsbolagens bundenhet, kommer inte att redogöras ingående i denna uppsats. 

Försäkringsförmedlares funktion kommer dock kort att beskrivas samt dess eventuella 

påverkan på försäkringsbolagets bundenhet vid skadereglerares felaktiga besked. Något 

djupgående resonemang av betydelsen av andra yrkesroller än skadereglerarens förekommer 

dock inte i denna uppsats.   

Av stor betydelse för innebörden av ett försäkringsavtal är lydelsen i villkoren. En beskrivning 

om vad villkoren, de facto, innehåller samt dess lydelse görs dock inte. Interna policys och 

skadehandböcker som finns att tillgå i en skadereglerares arbete kommer inte heller att beaktas.  

1.6 Terminologi  

Genomgående i hela denna uppsats benämns motparten till försäkringbolaget som 

försäkringstagaren. Med denna part avses den som ingår avtal om försäkring med försäkrings-

bolaget samt den part som anmäler ett försäkringsfall och begär ersättning. Det är således också 

bundenhet gentemot denne part som analyseras.  

1.7 Disposition 

Uppsatsen utgörs av en referensram från kapitel 2–5 med en efterföljande juridisk analys och 

en slutsats. I uppsatsens andra kapitel redogörs ingåendet av försäkringsavtalet med relevant 

lagtext samt hur avtalsingåendet fungerar i praktiken. I nästkommande kapitel beskrivs reglerna 

om fullmakt samt olika typer av fullmakter. Vidare, i kapitel 4, beskrivs hur skadereglering 

fungerar i praktiken samt vilken uppfattning som råder vad avser en skadereglerares behörighet 

                                                 
14 Käll-Möller & Johansson, Försäkringsbolagens ansvar för skadereglerares utfästelse i samband med inträffad 

skada.  
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i försäkringsbranschen. Kapitel 5 innehåller en redogörelse av aktuella rättsfall där läsaren ges 

praktiska exempel på den problematik som behandlas i denna uppsats.  

Innehållet i ovan beskrivna kapitel resulterar sedan i en juridisk analys, vilken framställs i 

kapitel 6. Här diskuteras sådana avtalsrättsliga samt försäkringsrättsliga faktorer, vilka är 

avgörande för att bedöma ett försäkringsbolags bundenhet av felaktiga besked i samband med 

skadereglering. Slutligen beskrivs, i kapitel 7, den slutsats som denna uppsats har resulterat i. I 

slutsatsen besvaras problemformuleringen.   



9 

 

2 Ingåendet av försäkringsavtal 

2.1 Allmänt om försäkringsavtal 

En försäkrings funktion grundar sig i en gemenskap och en samverkan mellan de som riskerar 

att drabbas av samma typ av skada. Genom denna samverkan fördelas förlusten som den, vars 

risk realiseras, utsätts för. Det sker på så vis en riskutjämning genom att förlusten, vilken skadan 

har resulterat i, fördelas mellan försäkringstagarna.15 Genom det försäkringsavtal som ingås 

mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren utgör försäkringsbolaget en typ av 

representant för den gemenskap och samverkan som försäkringstagarna utgör.16 

Ett försäkringsavtal sluts mellan ett försäkringsbolag och en försäkringstagare. I utbyte mot att 

försäkringstagaren betalar en premie till försäkringsbolaget åtar sig försäkringsbolaget ett 

ansvar att utbetala försäkringsersättning när ett försäkringsfall inträffar.17 Detta kan sägas vara 

avtalsparternas huvudförpliktelser gentemot varandra, vilka uppkommer i samband med att 

försäkringsavtalet ingås. Till en början behöver försäkringbolaget därför inte vidta några 

åtgärder för att uppfylla sin del i försäkringsavtalet. Det är först när ett försäkringsfall sker som 

ett försäkringsbolags förpliktelse, enligt avtalet, blir relevant. På så vis erhåller 

försäkringstagaren en trygghet att erhålla en ersättning, vilken täcker kostnader vid oförutsedda 

skadehändelser.18 Förutom försäkringstagarens huvudförpliktelse att betala premien tillkommer 

dessutom en rad biförpliktelser, vilka bland annat innefattar en upplysningsplikt samt en plikt 

att inte öka risken för att ett försäkringsfall ska inträffa.19 

Det föreligger inget formkrav avseende ingåendet av försäkringsavtal. Vanligtvis utfärdas ändå 

ett försäkringsbrev samt en annan skriftlig handling där villkoren för avtalet framgår. 

Innebörden av försäkringsavtalet preciseras av villkoren. I dessa framgår försäkringsbolagets 

ansvar samt de övriga skyldigheterna, respektive rättigheterna, som parterna har sinsemellan.20 

Villkoren beskriver dessutom vilka händelser som försäkringen täcker, det vill säga förut-

sättningarna för att ett försäkringsfall ska föreligga. Vad begreppet försäkringsfall innebär beror 

således på beskrivningen i villkoren. En rad olika undantag brukar dessutom framgå i villkoren. 

Omfattas en skada av ett undantag har försäkringsbolaget inget ansvar att kompensera skadan.21 

                                                 
15 Hellner, Försäkringsrätt, s. 7 f. 
16 Bengtsson, Försäkringsrätt – några huvudlinjer, s. 21. 
17 Bengtsson, Försäkringsrätt – några huvudlinjer, s. 11.  
18 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 16. Se också Hellner, Försäkringsrätt, s. 8. 
19 Bengtsson, Försäkringsrätt – några huvudlinjer, s. 47. Se också 4 kap. FAL samt 8 kap. FAL.  
20 Bengtsson, Försäkringsrätt – några huvudlinjer, s. 31 och 33. 
21 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 17 f och s. 27. 
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Försäkringsbolagen kan organisera sin försäljning av försäkringar på olika sätt. Vanligt 

förekommande är att försäkringsbolaget använder sig av så kallade försäkringsförmedlare. En 

sådan förmedlare kan även försäkringstagaren nyttja genom att låta förmedlaren sköta 

kontakterna gentemot försäkringsbolaget. En försäkringsförmedlare utgör därför en form av 

mellanman som kan utföra uppgifter, både på uppdrag av försäkringsbolaget samt 

försäkringstagaren. Dessa uppdrag kan te sig på olika sätt och det finns en rad olika aktörer 

inom området för försäkringsförmedling.22 I 1 kap. 1 § FML framgår en definition av 

försäkringsförmedling. Försäkringsförmedling beskrivs där som en verksamhet som består i att 

lägga fram och föreslå försäkringsavtal eller utföra förberedande arbete innan försäkringsavtal 

ingås. Försäkringsförmedling innebär dessutom att ingå försäkringsavtal för någon annans 

räkning eller bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.  

Både den allmänna avtalsrätten och försäkringsrätten är de rättsområden som ligger till grund 

för försäkringsavtal. De lagar som således aktualiseras är AvtL samt FAL. FAL har, vid 

tillämpning, företräde framför AvtL eftersom speciallag gäller före allmän lag.23 Nedan följer 

en redogörelse för aktuella regler i AvtL, respektive FAL.  

2.2 Avtalslagen 

1 § AvtL är den grundläggande regeln för ingåendet av försäkringsavtal.24 Enligt 1 § AvtL ingås 

ett avtal genom ett anbud från ena avtalsparten, vilket följs av en accept från den andra 

avtalsparten. Innehållet i anbudet och i accepten måste vara överensstämmande. I samband med 

att anbudsgivaren har tagit del av accepten är avtalet fullbordat.25 Grunden i ett avtal är 

parternas vilja att bli förpliktade gentemot varandra. Denna vilja måste också komma till uttryck 

och uppfattas av motparten. Samspelet mellan parternas vilja, sättet de uttrycker viljan på samt 

motpartens uppfattning av viljan är det som skapar bundenhet mellan parterna.26 Bundenhet 

enligt AvtL uppkommer genom två steg. När ena avtalsparten lämnat ett anbud är denne 

ensidigt bunden av anbudet. Motparten blir bunden vid sin accept. Denna tvåstegsfunktion 

kallas löftesprincipen och får sitt uttryck i 1 § AvtL.27 Löftesprincipen framgår också av 

motiven till AvtL där det uttalas att ett avtal innebär två rättshandlingar, nämligen anbudet och 

accepten. Rättshandlingarna är viljeförklaringar som är förpliktande och således bindande.28 

                                                 
22 Prop. 2004/05:133, Försäkringsförmedling, s. 30.  
23 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 21.  
24 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 21.  
25 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 53.  
26 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 84. 
27 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 90. Se också Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 57.  
28 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 37 och 116.  
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Enligt Grönfors och Dotevall bör 1 § AvtL dock inte ses som en modell som i alla situationer 

kan fungera som en utgångspunkt vid bedömning av ett avtal. Metoden att ingå avtal genom 

anbud och accept bör snarare ses som ett exempel på hur avtal kan ingås. Utgångspunkten är 

istället att det rör sig om två viljeförklaringar, vilka parterna i avtalet avger.29  

Vid ingåendet av försäkringsavtal brukar anbudet bestå i att försäkringstagaren framställer en 

begäran eller ansökan om försäkring till försäkringsbolaget. Accepten består i att 

försäkringsbolaget sedan sänder ett försäkringsbrev till försäkringstagaren eller ger ett skriftligt 

besked om att försäkringen gäller för försäkringstagaren.30 Någon direkt förhandling avseende 

avtalets innehåll sker inte mellan parterna. Oftast erbjuder istället försäkringsbolaget att avtalet 

ska gälla utifrån bolagets allmänna villkor, vilka finns för den aktuella försäkringen.31 En 

förutsättning för att försäkringstagarens ansökan ska ses som ett anbud, i avtalsrättslig mening, 

är att ansökan är preciserad och att det inte föreligger några tvetydigheter angående vilken 

försäkring som försäkringstagaren ansöker om. Försäkringsform, försäkringstid samt 

försäkringsbelopp bör rimligen framgå i försäkringstagarens ansökan. Om ansökan inte är så 

pass tydlig att försäkringsbolaget kan besluta om vilken försäkring som önskas tecknas är det 

lämpligt att försäkringsbolaget lämnar ett förslag på försäkring till försäkringstagaren. Detta 

förslag ses då istället som ett anbud. Ett godkännande från försäkringstagaren är då accepten.32   

2.3 Försäkringsavtalslagen 

2.3.1 Försäkringstid och ansvarstid 

Endast i en liten grad berörs spörsmål, avseende avtalsingåendet, i FAL. Istället är det, så som 

tidigare beskrivits, regleringen i AvtL som är tillämplig.33 I FAL finns bestämmelser om 

försäkringstid och ansvarstid. Dessa två begrepp skiljer sig åt. Försäkringstiden avser den tid 

då försäkringsavtalet är gällande medan ansvarstiden är den tid då försäkringsbolaget har ett 

ansvar att kompensera en ersättningsgill skada.34 Bestämmelserna för konsumentförsäkringar, 

avseende försäkringstid samt ansvarstid, framgår i 3 kap. 2 § FAL. Bestämmelsen innebär att 

ett försäkringsbolags ansvar tar sin början dagen efter det att försäkringstagaren ansökt om 

försäkring eller dagen efter att anbudet från försäkringsbolaget antogs av försäkringstagaren. 

                                                 
29 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen. En kommentar, s. 47. Att det ska röra sig om två viljeförklaringar framgår 

också av motiven, Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 36.  
30 Bengtsson, Försäkringsrätt – några huvudlinjer, s. 31.  
31 Schmidt, Faran och Försäkringsfallet. En försäkringsrättslig studie, s. 27.  
32 Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s. 394. 
33 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 21. 
34 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 239. 
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Regelns tredje stycke hänför till situationer där dels ingåendet av försäkringsavtalet är beroende 

av att premien betalas, dels när avtalet har ingåtts men själva ansvarstiden inte inträder om inte 

premien har betalats.35 I dessa fall inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter dagen då 

premien betalades, detta enligt 3 kap. 2 § 3 st. FAL  

Avseende företagsförsäkring finns motsvarande regler i 8 kap. 4 § FAL. Vad som skiljer 

konsumentförsäkring och företagsförsäkring åt är att försäkringsbolagets ansvar, vid 

företagsförsäkring, inträder när försäkringsavtalet ingås. Det är således tidpunkten för 

avtalsingåendet som avgör när försäkringsbolagets ansvar inträder. Av den anledningen är de 

allmänna avtalsrättsliga reglerna avgörande.36 8 kap. 4 § FAL är dock i sin helhet dispositiv, 

vilket innebär att parterna istället kan komma överens om när tiden för ansvar skall inträda samt 

hur lång försäkringstiden ska vara.37  

2.3.2 Informationsplikt 

Typiskt sett anses en försäkringstagare ha en underlägsen ställning i förhållande till 

försäkringsbolaget. För att åtgärda detta missförhållande har reglerna om informationsplikt fått 

en väsentlig betydelse.38 Informationsgivandet utgör, rent generellt, en viktig beståndsdel för 

en välfungerande marknad. Med rätt information kan en köpare göra ett rationellt val och på så 

vis välja den produkt som passar det behov köparen har. Denna uppfattning har även fått uttryck 

i försäkringsbranschen.39 Försäkring anses innefatta en teknisk komplexitet, vilket också är skäl 

för informationens betydelse. När ett försäkringsfall inträffar är det därför viktigt att 

försäkringstagaren är medveten om förutsättningarna för att erhålla ersättning. Det föreligger 

dessutom ett förtroende hos allmänheten gentemot försäkringsbolagen. Detta är också skäl som 

talar för att viss information kan förväntas från försäkringsbolaget.40  

För konsumentförsäkringar framgår regler om informationsplikt i 2 kap. FAL. Avseende 

företagsförsäkring gäller samma regler, vilket framgår i 8 kap. 1 § FAL där en hänvisning till 

reglerna i 2 kap. 1–7 §§ FAL görs. Information ska enligt 2 kap. 1–7 §§ FAL lämnas både innan 

en försäkring meddelas samt efter att försäkringsavtalet har ingåtts. Med informationen kan 

försäkringstagaren lättare bedöma sitt behov av försäkring.41 Dessutom ska försäkringstagaren 

                                                 
35 Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s. 395. 
36 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 347.  
37 Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s. 458. 
38 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 205. 
39 Lindell-Frantz, Försäkringsbranschens informationsplikt, s. 329 f. i Festskrift till Lars Gorton.  
40 Ds. 1993:39, Ny försäkringsavtalslag, s. 140.   
41 Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s. 380. 
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erhålla information om villkoren och dess innebörd, speciellt vad avser de villkor som har 

särskild betydelse för att erhålla ett försäkringsskydd.42 Även under försäkringstiden kan det 

finnas skäl för försäkringsbolaget att utge information om exempelvis förutsättningarna för 

försäkringen ändras på något vis. Inkluderat i denna informationsskyldighet föreligger 

dessutom en plikt att informera försäkringstagaren i samband med skadereglering om 

fördröjning av sådan föreligger. Anledningen till förseningen samt de föreliggande orsakerna 

ska meddelas.43  

Vid företagsförsäkring gäller dock, till skillnad från reglerna för konsumentförsäkring, en 

informationsplikt enbart om det kan antas att försäkringstagaren är i behov av informationen. 

Det föreligger delade meningar om hur behovet för en näringsidkare, att erhålla information, 

förhåller sig i jämförelse med en konsument. Ett företag kan anses ha enklare samt bättre 

förutsättningar att införskaffa kunskap avseende den försäkring som denne kan tänkas erfordra. 

Samma informationsbehov skulle således inte föreligga vid företagsförsäkring, jämfört med 

konsumentförsäkring.44 Hur kompetensen, avseende försäkringar, hos olika företag förhåller 

sig är mycket varierande. Vad avser mindre företag kan insikten och kompetensen, avseende 

försäkringsförhållanden, jämföras med en konsument. Det är upp till försäkringsbolaget att 

bedöma hur behovet av information förhåller sig hos försäkringstagaren.45 

  

                                                 
42 Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s. 383. 
43 Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s. 384. Skadereglering beskrivs nedan i kapitel 4.  
44 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 33. 
45 Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s. 456. 
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3 Fullmakt 

3.1 Allmänt om fullmakt i 3 kap. AvtL 

3.1.1 Inledning 

Vad som kännetecknar en fullmakt är att den utgör en trepartskonstellation. En mellanman 

upprättar en avtalsförbindelse, eller utför en rättshandling, gentemot ena parten på uppdrag av 

den andre. Dessa andra parter benämns som huvudman, respektive tredje man. Ett avtal ingås 

på så vis mellan huvudmannen och tredje man, utan att mellanmannen själv blir avtalspart 

eftersom denne ingår avtalet för huvudmannens räkning.46 En fullmakt fungerar på så vis som 

ett partbindningsmedel. Enligt Grönfors bör därför en skillnad göras gentemot situationer där 

mellanmannen företräder sin huvudman genom att exempelvis motta eller fullgöra en 

prestation, vilken redan är avtalad mellan huvudmannen och tredje man. Endast då 

mellanmannen binder huvudmannen, genom att ingå ett nytt avtal eller företa en ny 

rättshandling, bör det vara tal om fullmakt som ett partbindningsmedel.47  

3.1.2 Definition av begreppet rättshandling 

I och med att fullmakt innebär ett uppdrag att, för huvudmannens räkning, ingå avtal eller företa 

en rättshandling är det av intresse att definiera vad just ett avtal och en rättshandling de facto 

innebär. Rekvisiten för ett avtal har sedan tidigare redan redogjorts i denna uppsats48. 

Definitionen av en rättshandling bör emellertid beskrivas. I motiven till AvtL framgår att 

begreppet rättshandling ”innefatta[r] alla viljeförklaringar, vilka hava till syfte att grundlägga, 

förändra eller upphäva ett rättsförhållande, som faller inom förmögenhetsrättens område”.49 

Termen viljeförklaring används således i motiven till AvtL för att förklara vad en rättshandling 

innebär. Enligt Adlercreutz och Gorton ska en viljeförklaring markera att den part som utger 

viljeförklaringen ska ha en avsikt att frambringa en viss rättsverkan. Dessutom ska denna avsikt 

ha manifesterats på ett sådant sätt att den kan uppfattas i verkligheten.50 Dessa handlingar skiljer 

sig på så vis mot sådana handlingar, vilka i sig ger upphov till en rättslig följd, men där det inte 

finns en bakomliggande vilja att åstadkomma rättsföljden. Exempel på en sådan handling är att, 

genom culpöst handlande, tillfoga någon annan en skada.51 

                                                 
46 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 52. 
47 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 16. 
48 Se avsnitt 2.2. 
49 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 116. 
50 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 24.  
51 Svensson, Viljeförklaringen och dess innehåll, s. 30.  



15 

 

3.1.3 En mellanmans behörighet och befogenhet 

I motiven till AvtL framgår vikten av att fullmakt innebär en, till tredje man, riktad 

viljeförklaring. Genom denna viljeförklaring åtar sig huvudmannen att bli bunden av de 

rättshandlingar mellanmannen företar för huvudmannens räkning.52 Detta kan ske genom en 

uttrycklig viljeförklaring men också konkludent.53 Genom ett beteende kan således kraven för 

en viljeförklaring uppfyllas.54 Möjligheten för mellanmannen att handla gentemot tredje man 

baseras på den makt som huvudmannen ger mellanmannen. Denna makt brukar benämnas som 

behörighet.55 Det är mellanmannens behörighet som avgör vilka rättshandlingar denne kan 

vidta och som sedan binder huvudmannen gentemot tredje man. Hur långt denna behörighet 

sträcker sig avgörs av det uppdrag som mellanmannen erhållit av huvudmannen. Huvudmannen 

kan begränsa behörigheten genom att beskriva mer i detalj och ge instruktioner om vad 

huvudmannen önskar att mellanmannen ska utföra för huvudmannens räkning. Denna 

begränsning, som säger vad mellanmannen får göra, brukar kallas befogenhet.56 Befogenheten 

speglar det inre förhållande, vilket föreligger mellan huvudmannen och mellanmannen. Tredje 

man kan vanligtvis inte se eller befatta sig med dessa instruktioner.57 Som nedan kommer att 

beskrivas påverkas inte tredje man av en befogenhetsöverträdelse, förutom vid ond tro.  

Det interna förhållandet mellan huvudmannen och mellanmannen brukar benämnas som ett 

sysslomannaavtal. Detta förhållande regleras i 18 kap. Handelsbalk (1736:1232) (HB) och är 

utgångspunkten för en mellanmansrättslig relation. Innan tillkomsten av AvtL var 18 kap. HB 

Sveriges allmänna kapitel om fullmakt. Idag används denna reglering istället som ett 

komplement till reglerna i AvtL.58 En kort redogörelse av 18 kap. 2 § HB är dock av relevans 

då paragrafen reglerar mellanmannens möjlighet att binda huvudmannen. Huvudmannen blir 

enligt 18 kap. 2 § HB bunden till mellanmannens rättshandlingar så länge mellanmannen 

handlar utefter vad ”honom betrott är”59. I de fall mellanmannen handlar i strid med vad honom 

betrott är blir istället mellanmannen själv ansvarig gentemot tredje man.  

                                                 
52 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 62.  
53 Enligt Adlercreutz & Gorton innebär konkludent handlade att någon, genom sitt beteende, ger sin motpart 

anledning att tro att en rättshandling kommer att företas eller att en sådan redan har företagits. Genom ett visst 

uppträdande skapas således en förutsättning, vilket kan leda till bundenhet. Se Avtalsrätt 1, s. 80.   
54 Svensson, Viljeförklaring och tillitsfullmakt, s. 336.  
55 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 164 f. Grönfors & Dotevall, Avtalslagen. En kommentar, s. 123.  
56 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 54 och 56. Grönfors & Dotevall, Avtalslagen. En kommentar, s. 

134.  
57 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen. En kommentar, s. 167.  
58 Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt, s. 17. Se också Persson & Saf, Mellanmän: om kommissionärer, 

handelsagenturer och andra representanter, s. 17.     
59 18 kap. 2 § 2 meningen HB.  
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AvtL har en mer noggrann reglering avseende huvudmannens bundenhet gentemot tredje man. 

På så vis är 18 kap. HB inte längre lika aktuell.60 I AvtL utgör 10 och 11 §§ AvtL 

utgångspunkten för en fullmakts innebörd och dess rättsliga effekt.61 I 10 § 1 st. AvtL framgår 

att när en huvudman har utgivit en fullmakt blir denne omedelbart bunden gentemot tredje man 

genom mellanmannens avtal eller annan rättshandling. Detta förutsätter dock att mellanmannen 

handlar inom fullmaktens gränser. Fullmaktens gränser innebär detsamma som behörighetens 

omfattning.62 Har således mellanmannen handlat inom dess behörighet är huvudmannen, som 

huvudregel, bunden till rättshandlingen.  

Vidare framgår i 11 § 1 st. AvtL ett undantag från denna huvudregel. Om det föreligger 

befogenhetsgränser, vilka inskränker mellanmannens behörighet, är nämligen rättshandlingen 

inte gällande gentemot tredje man om mellanmannen har handlat i strid mot sin befogenhet. För 

att huvudmannen inte ska ansvara för rättshandlingen krävs dock att tredje man insåg, eller 

borde ha insett, att mellanmannen handlade utanför sin befogenhet. Huruvida tredje man har 

varit i god tro eller ej är därför avgörande. 

För att sätta ovan nämnda beskrivning i sitt samband, vad gäller uppsatsens ämne, bör klargöras 

att mellanmannen i vårt fall är skaderegleraren, huvudmannen är försäkringsbolaget och tredje 

man avses vara försäkringstagaren.   

3.2 Fullmaktstyper 

3.2.1 Ställningsfullmakt 

Det finns en rad olika situationer där en fullmaktsrelation skapas. Den situation som främst är 

av relevans för denna uppsats, är den som skapas när en huvudman anställer en mellanman. 

Genom att ett försäkringsbolag anställer en skadereglerare erhåller denne en ställning, vilken 

innebär en viss behörighet. Denna typ av fullmakt kallas ställningsfullmakt.  

Vid en ställningsfullmakt får mellanmannen i uppdrag att, genom sin anställning, handla för 

huvudmannens räkning. Rättshandlingarna för huvudmannens räkning ska dock ske inom 

anställningsavtalets ramar.63 Ställningsfullmakt regleras i 10 § 2 st. AvtL och har följande 

lydelse: 

                                                 
60 Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt, s. 28.   
61 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 169.  
62 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 170. Grönfors & Dotevall, Avtalslagen. En kommentar, s. 140.  
63 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 53.  
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”Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt 

lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga 

rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet.”
64  

Behörighet genom en ställningsfullmakt innebär samma behörighet som erhålls i enlighet med 

10 § 1 st. AvtL.65 Den refererade regeln om ställningsfullmakt och dess rättsliga uppkomst kan 

således inte läsas isolerat. 10 § 1 st. AvtL samt 11 § 1 st. AvtL, som tidigare har presenterats, 

utgör komplement för att fastställa samtliga rekvisit för en gällande ställningsfullmakt. Att 

mellanmannen handlar inom sin behörighet samt tredje mans goda tro är således av relevans 

även för en ställningsfullmakt.66 

Det ursprungliga syftet med ställningsfullmakt är att en tredje man ska kunna förlita sig på att 

mellanmannen, genom den ställning denne besitter, har behörigheten att utöva den rättshandling 

som är för handen. Behörigheten ska tredje man kunna uppfatta utefter vad som, enligt gängse 

mening, följer med den aktuella ställningen.67 Vad som avgör behörigheten och dess 

gränsdragning vid en ställningsfullmakt är, så som framgår i den refererande lagtexten, lag eller 

sedvänja. Vid tvist angående behörigheten ligger det dock på tredje man att visa att det före-

ligger sådan sedvänja, vilken ger mellanmannen behörighet att binda huvudmannen.68  

Vad som avses med sedvänja beskrivs till viss del i motiven till AvtL. Där beskrivs sedvänja 

som ”gängse skick och bruk”69 samt ”gängse uppfattning”70. Med detta avses att sedvänja är ett 

handlingsmönster som brukats så länge att det, inom en viss bransch, ses som ett normalt och 

accepterat handlingsmönster. Parterna i branschen förhåller sig till detta handlingsmönster och 

ser det som något naturligt.71 Enligt Dotevall bör en viss allmän acceptans och geografisk 

spridning också vara för handen för att sedvänja ska anses föreligga.72  

Ett rättsfall där frågan om ställningsfullmakt var aktuell är NJA 1985 s. 717. Frågan var om en 

försäljare hos ett trähustillverkarföretag hade behörighet att sända ett anbud till en kund och om 

avtal, gällande leverans, således hade ingåtts vid kundens accept. I det aktuella fallet ansågs 

inte en sedvänja föreligga, vilken innebar att en försäljare av trähus hade rätten att ingå avtal 

                                                 
64 10 § 2 st. AvtL.  
65 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen. En kommentar, s. 147. 
66 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen. En kommentar, s. 148 f.  
67 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 73.  
68 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 56 f. Se också HD:s domskäl i NJA 2013 s. 659 p. 13.  
69 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 72.  
70 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 73.  
71 Lundberg, Allmän juridik för försäkringsbranschen, s. 18.   
72 Dotevall. Något om ställningsfullmaktens utveckling, s. 637.  
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om husköp.73 Det bör kunna vara en överraskning för kunden att behörighet inte föreligger 

eftersom den förhåller sig till en person som kallar sig försäljare. Kan dock inte sedvänja 

påvisas föreligger ingen ställningsfullmakt.  

Ytterligare ett rättsfall för att påvisa innebörden av ställningsfullmakt är NJA 2001 s. 191 I. I 

detta fall var frågan om en banktjänsteman haft behörighet att, för en bank, träffa en bindande 

överenskommelse angående villkor om en borgensförbindelse. I det aktuella fallet ansåg HD 

att det fanns anledning att anse att en person med chefsposition hade en behörighet att handla 

gentemot bankens kunder, trots att de interna reglerna i banken antydde på något annat. HD 

ansåg dessutom att det fanns en svårighet för bankkunden att besitta kunskap om hur interna 

regler förhöll sig inom en bank. Banktjänstemannen ansågs därför besitta en viss position inom 

banken att denne på så vis haft ställningsfullmakt.74  

Enligt Radetzki har HD i NJA 2001 s. 191 I valt att tolka sedvänja på ett mer extensivt sätt, 

vilket medfört att huvudmannen ansågs bunden till rättshandling mellanmannen företagit. Dock 

är han av den mening att reglerna om ställningsfullmakt i 10 § 2 st. AvtL innebär, trots denna 

extensiva tolkning, att risken för att misstolka en behörighet hos mellanmannen ligger på tredje 

man.75 Även Herre har uttalat sig om detta fall. Han menar att HD ansåg att den befogade tillit, 

vilken bankkunder har skäl att fästa vid besked från olika personer vid en bank, var av betydelse. 

En del av bedömningen angående sedvänja ansåg han därför utgjorde frågan om befogat tillit.76 

Liknande resonemang följs av Dotevall som hävdar att HD bedömt att tredje man ska kunna 

förlita sig på den bild som en verksamhet ger, samt det förtroende som på så vis skapas.77 Det 

tycks således som att HD men tiden har tänjt på begreppet sedvänja på så vis att huvudmannen 

kan bli bunden även på andra sätt. Nedan följer en redogörelse om utvecklingen till en fullmakt, 

baserad på befogad tillit, istället för sedvänja.  

3.2.2 Kombinationsfullmakt 

Det tycks förekomma förhållandevis få fall där ren ställningsfullmakt är för handen. Av 

rättspraxis framgår istället, typiskt sätt, resonemang om ställningsfullmakt där en kombination 

av olika omständigheter och faktorer leder till slutsatsen att en mellanman besitter en viss 

                                                 
73 NJA 1985 s. 717.  
74 NJA 2001 s. 191 I.  
75 Radetzki, Svensk rättspraxis Försäkringsrätt 1981–2015, s. 751.  
76 Herre. Den ställningsfullmäktiges behörighet NJA 2002 s. 244, s. 135 i Avtalslagen 90 år Aktuell nordisk 

rättspraxis.  
77 Dotevall. Något om ställningsfullmaktens utveckling, s. 639.  
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behörighet. Precis som i NJA 2001 s. 191 I, vilket har beskrivits ovan,78 är det i dessa fall inte 

fråga om ett resonemang om ställningsfullmakt, baserad på enbart sedvänja. Domstolarna har 

på så vis utökat tillämpligheten av ställningsfullmakten.79 Fullmakt av detta slag har sedan en 

tid benämnts som kombinationsfullmakt. För att avgöra behörigheten för denna fullmaktstyp 

ersätts sedvänjan i 10 § 2 st. AvtL av en kombination av andra typer av omständigheter, vilka 

av domstolarna anses motivera en behörighet. Dessa omständigheter skapar ett förtroende hos 

tredje man om att fullmakt föreligger. Momentet att fullmakt baseras på en viljeförklaring från 

tredje man har på så vis blivit mindre betydelsefullt. Med start i NJA 1990 s. 591 har HD 

utvecklat en tvåstegsmetod avseende bedömning av behörighet.80 Till att börja med 

konstaterade HD att det inte förelåg en behörighet, till följd av sedvänja. HD gick sedan vidare 

och prövade huruvida bundenhet för huvudmannen trots allt förelåg, grundad på en 

kombinationsfullmakt. Vad HD undersökte var om huvudmannen hade betett sig på så vis att 

tredje man hade fått intrycket av att mellanmannen besuttit en viss behörighet att handla för 

huvudmannens räkning.81    

3.2.3 Tillitsfullmakt – en ny fullmaktstyp? 

I NJA 2013 s. 659 klargjorde HD att fullmakt kan uppkomma på grund av en tredje mans 

befogade tillit. Huruvida detta kan ses som en ny fullmaktstyp tycks ännu vara oklart eftersom 

det finns stora likheter med den ovan beskrivna kombinationsfullmakten.82 Frågan som ska 

ställas för att avgöra om det föreligger en behörighet är om tredje man har ägt anledning att, på 

grund av befogad tillit gentemot huvudmannen, uppfatta mellanmannens behörighet på så vis 

att mellanmannen har haft tillåtelse att utföra en viss rättshandling. Tillitsfullmakten, som 

fullmakten har kommit att benämnas, bekräftades och utvecklades sedan i NJA 2014 s. 684.83   

I NJA 2013 s. 659 hade en tvist uppkommit mellan en researrangör och ett agentföretag. Tvisten 

gällde giltighet av ett avtal, vilket hade ingåtts av en person hos researrangören som 

researrangören ansåg sakna såväl behörighet som befogenhet. Frågan i målet var huruvida 

svarande var bunden av det aktuella avtalet. HD uttalade i fallet att ”[d]en som skapar en 

befogad tillit hos någon annan, om att han företräds av en behörig person i en viss 

                                                 
78 Se avsnitt 3.2.1.  
79 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 212 f.  
80 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen. En kommentar, s. 160 f.  
81 NJA 1990 s. 591, Se särskilt s. 8.  
82 Se härom i Stridsberg artikel Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, 

avsnitt 8. Se också nedan i detta avsnitt där Stridsbergs artikel presenteras.  
83 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 59. 
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avtalssituation, kan […] bli bunden av personens handlande”.84 Vad som är avgörande är det 

yttre förhållandet, vilket tredje man har möjlighet att iaktta. Av betydelse för bedömningen är, 

enligt HD, bland annat vilken typ av avtal som är aktuell, hur vanlig avtalstypen är, vilka 

åtaganden avtalet innebär samt vilken den aktuella verksamheten är.85 På grund av den 

väsentliga förändringen och den ökade riskexponeringen som avtalet innebar för huvudmannen, 

samt att agentföretaget torde ha insett att det fanns en osäkerhet huruvida personen i fråga hade 

behörighet, bedömde HD att det inte fanns någon befogad tillit i detta fall.86  

I NJA 2014 s. 684 hade ett förlikningsavtal, gällande ett skadeståndskrav, ingåtts mellan två 

parter. Även här gällde tvisten huruvida personen, som hade ingått avtalet för den 

skadeståndsskyldige partens räkning, hade den behörighet och befogenhet som krävdes för att 

utföra rättshandlingen. Personen i fråga hade en chefsställning. I HD:s domskäl bekräftades det 

som sagts i NJA 2013 s. 659 nämligen att det, under vissa omständigheter, kan föreligga en 

fullmakt med anledning av tredje mans befogade tillit. För att en sådan fullmakt ska vara för 

handen krävs att tilliten dels är faktisk, dels att den är befogad. Förutom de faktorer som 

framgick i 2013 års fall, är även andra förhållanden av betydelse vid bedömning av den 

befogade tilliten. Ett sådant förhållande är om tredje man kände till att handlingar av det aktuella 

slaget var sådana som mellanmannen brukade företa i förhållande till andra. Även den aspekten, 

att förhandlingar har skett under en längre tid och att tredje man på så vis har haft anledning att 

tro att huvudmannen beviljat det avtal som mellanmannen har ingått, är relevant i detta 

hänseende. Således kan huvudmannens passivitet vara av betydelse.87 

Vad som dock också krävs är att de omständigheter, vilka tredje man grundar sin tillit på, måste 

kunna kopplas och knytas an till huvudmannen. Detta benämner HD som ett härrörandekrav. 

Huvudmannen måste dessutom ha haft erforderlig insikt i att de omständigheter som förelegat 

skulle kunna resultera i att tredje man erhållit en befogad tillit gällande mellanmannens 

behörighet. Att huvudmannen enbart är oaktsam kan, enligt HD, i regel inte föranleda 

bundenhet. I dessa situationer är det snarare fråga om skadeståndsskyldighet.88 Detta bekräftar 

också Lindskog i sitt tillägg. Han menar att avtalsbundenhet kan åläggas om ”huvudmannen 

har orsakat villfarelsen och insett möjligheten av denna”.89 Enligt Svensson innebär detta krav 

                                                 
84 NJA 2013 s. 659, HD:s domskäl p. 12, s. 17.  
85 NJA 2013 s. 659, HD:s domskäl p. 12, s. 17.   
86 NJA 2013 s. 659, HD:s domskäl p. 13–19, s. 17–18.  
87 NJA 2014 s. 684, Se särskilt HD:s domskäl p. 15 och 16, s. 8.  
88 NJA 2014 s. 684, HD:s domskäl p. 17–21, s. 8 f.  
89 Se Stefan Lindskogs tillägg i NJA 2014 s. 683, s. 11 f.  
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på insikt en form av skydd för huvudmannen.90 Svensson förhåller sig kritisk till detta 

insiktsrekvisit och menar att rekvisitet resulterar i att tredje man, trots allt, har ett ansvar att 

säkerställa att mellanmannen har den behörighet som krävs. Svensson menar att det bör räcka 

att huvudmannen har kunnat förutse att tredje man har en befogad uppfattning om 

mellanmannens behörighet. Ett objektivt betonat härrörandekrav anser han vara att föredra.91 

Även Lundberg är kritisk till HD:s subjektiva rekvisit på huvudmannen och menar att detta 

rekvisit begränsar möjligheten att tillämpa tillitsfullmakten. Lundberg menar på att misstag i 

verksamheter, definitionsmässigt, inte sker avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. HD:s 

rekvisit kan därför föranleda att vanliga misstag inte leder till bundenhet.92    

Precis som i 2013 års fall ansåg HD i NJA 2014 s. 684 att det inte fanns någon behörighet hos 

mellanmannen att utföra det aktuella avtalet. Tilliten ansågs inte vara befogad i och med att 

tredje man hade anledning att överväga hur långt mellanmannens behörighet sträckte sig.93  

Stridsberg har kommenterat sin syn på de båda, ovan nämnda, rättsfallen om tillitsfullmakt. 

Hon är av den meningen att bevisbördan, för att påvisa sedvänja för en ställningsfullmakt, är 

tung eftersom sedvänja sällan föreligger. Därför hävdar Stridsberg att det många gånger inte är 

värt att yrka en behörighetsgrundande ställningsfullmakt. Vidare diskuterar Stridsberg 

utvecklingen av fullmakt, baserad på tillit istället för sedvänja. Genom de ovan beskrivna 

rättsfallen anser Stridsberg att HD har fastställt att tillitsprincipen blivit mer relevant avseende 

fullmakt.94 Den bedömning som HD har fastställt i 2013 och 2014 års fall menar hon påminner 

om bedömningen för kombinationsfullmakt. Trots detta poängterar Stridsberg att HD väljer att 

inte benämna fullmakten som just kombinationsfullmakt, utan som en fullmakt, grundad på 

tillit. Hon tycker dock att det saknas någon egentlig skillnad mellan kombinationsfullmakt och 

tillitsfullmakt, men att tillitsfullmakt förklarar grunderna för behörigheten på ett klarare sätt.95   

Även Radetzki har diskuterat 2013 och 2014 års fall och då i förhållande till en skadereglerares 

behörighet. Han menar att de båda rättsfallen är ett sätt för HD att förflytta risken, angående 

missuppfattning om en mellanmans behörighet, till huvudmannen från tredje man. Huruvida en 

skadereglerare kan anses ha behörighet, i enlighet med tillitsfullmakt, anser han vara osäkert.96  

                                                 
90 Svensson, Viljeförklaring och tillitsfullmakt, s. 342.  
91 Svensson, Viljeförklaring och tillitsfullmakt, s. 350 f.  
92 Lundberg, Ytterligare om tillitsfullmakt, s. 737 f.  
93 NJA 2014 s. 684, HD:s domskäl p. 28 och 29, s. 10.  
94 Stridsberg, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, s. 619–621.  
95 Stridsberg, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, s. 626. 
96 Radetzki, Svensk rättspraxis Försäkringsrätt 1981–2015, s. 752.  



22 

 

I ett ärende från 2016 hos ARN diskuterades just frågan om skadereglerarens behörighet på 

grund av en försäkringstagares befogade tillit. En försäkringstagare hade blivit beviljad 

ersättning genom sin villaförsäkring. Försäkringsbolaget meddelade dock senare att skadan inte 

skulle ersättas. Försäkringstagaren ansåg att försäkringsbolaget var bundet till den utfästelse 

som försäkringstagaren till en början hade erhållit. Försäkringsbolaget ansåg dock att 

skaderegleraren hade agerat utanför sin behörighet. ARN bedömde att försäkringstagaren hade 

haft anledning att utgå från att skaderegleraren hade den behörighet som krävdes för att meddela 

att skadan var ersättningsbar, detta med HD:s uttalande i 2013 och 2014 års fall som grund. 

Därav ansåg ARN att försäkringsbolaget var bundet till skadereglerarens utfästelse. En före 

detta hovrättslagman var dock skiljaktig och menade att tillräckligt stöd, för att hävda att en 

skadereglerare kan lämna besked som innebär avsteg från villkoren, inte förelåg. Den 

skiljaktiga ansåg därför att behörighet saknats, vilket också försäkringstagaren borde ha insett.97 

Sammanfattningsvis kan kraven som HD har fastställt, avseende tillitsfullmakten, sägas ha två 

olika sidor. Å ena sidan är intrycket, vilket huvudmannen har givit till tredje man, avgörande. 

Å andra sidan är omständigheter och förhållanden som tredje man har haft fog att känna till 

också betydelsefulla.98  

  

                                                 
97 Allmänna reklamationsnämnden. Beslut 2016-12-22. 
98 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 61.  
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4 Skadereglering 

4.1 Hur går skadereglering till? 

Skadereglering utgör en väsentlig del av verksamheten i ett försäkringsbolag i och med att det 

är då försäkringsbolaget presterar sin huvudförpliktelse enligt försäkringsavtalet. Vid 

skadereglering sker dels tillämpning av de villkor, lagar och andra bestämmelser, vilka ligger 

till grund för hanteringen av den anmälda skadan, dels görs en bedömning av den ersättning 

som eventuellt kommer att utges till försäkringstagaren. Vad som utgör den avgörande faktorn, 

huruvida en skada ska ersättas eller ej, är lydelsen i de aktuella villkoren.99 Eftersom utbetalning 

av försäkringsersättning utgör försäkringsbolagets huvudprestation i avtalet bör en snabb och 

korrekt skadereglering kunna förväntas. Vad som avses med en korrekt skadereglering är att 

försäkringstagaren får den ersättning som denne har rätt till, enligt villkoren. Processen är 

omfattande och i många fall komplex.100 

När en skada anmäls till ett försäkringsbolag är det, enligt Bengtsson, rimligt att anse att det är 

försäkringstagaren som har vetskap om skadans inträffande och således också huruvida skadan 

ska omfattas av villkoren. Det är försäkringstagaren som kan lämna de korrekta uppgifterna 

som skaderegleraren har att utgå från vid dess hantering av ärendet. Vad som därför får en stor 

betydelse i försäkringssammanhang är det förtroendeförhållande, vilket föreligger mellan 

försäkringsbolaget och försäkringstagaren.101 Skaderegleraren är på så vis beroende av att 

försäkringstagaren lämnar korrekta och hederliga uppgifter för att skaderegleringen ska ske på 

ett, utifrån villkoren, riktigt sätt.102  

Gällande skadehantering är det, hos vissa försäkringbolag, vanligt att skadeadministrationen 

förenklas genom att hantering av mindre skador, vilka avser en mindre summa pengar, regleras 

direkt via muntlig kommunikation per telefon med försäkringstagaren.103 Någon utredning 

angående skadan och hur den förhåller sig till villkoren torde därför inte alltid ske. Det kan 

således diskuteras om en skadereglerare, i praktiken, alltid fattar beslut utifrån gällande villkor.  

4.2 Bevisbörda och beviskrav 

Av betydelse i detta sammanhang är frågan om bevisbörda samt beviskrav för att visa på att 

försäkringsfall föreligger. Det finns en huvudregel som säger att en försäkringstagare å sin sida 

                                                 
99 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 40 f. 
100 Waldemar, Skadereglering – grunder, etik och praxis, s. 19 f.  
101 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 20. 
102 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 47. 
103 Waldemar, Skadereglering – grunder, etik och praxis, s. 8. 
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har att visa att en händelse som täcks av försäkringen har inträffat. Denne ska således kunna 

visa att ett försäkringsfall har inträffat och att försäkringsbolaget på så vis har ett ansvar att 

kompensera skadan. Försäkringsbolaget har, å andra sidan, bevisbördan att visa att ett undantag 

i villkoret föreligger och kan tillämpas.104  

Beroende på om det rör sig om en konsumentförsäkring eller en företagsförsäkring har HD 

tillämpat varierande beviskrav. I NJA 1984 s. 501 I möjliggjorde HD en lindring av beviskravet, 

där hänsyn togs till att försäkringstagaren var en konsument. Vid en helhetsbedömning ansåg 

HD att det räckte för en konsument att visa att det framstod som mera antagligt att 

försäkringsfall förelåg för att bevisskyldigheten skulle ha fullgjorts.105 Gällande företags-

försäkring beslutade HD i NJA 1992 s. 113 att ett högre beviskrav kunde förväntas. Vid 

företagsförsäkring ansåg HD att försäkringstagaren behövde göra det klart mera sannolikt att 

ett försäkringsfall var för handen än att så inte skett. Anledningen ansågs vara att företagare 

lättare kan tillgodose sina intressen och dessutom erhålla bistånd från dess 

branschorganisationer.106  

4.3 Lagstiftning gällande skadereglering 

I 7 kap. 1 § 1 st. FAL finns en regel för hur skadereglering ska hanteras samt den skyldighet ett 

försäkringsbolag har när en skada anmäls till försäkringsbolaget. Samma bestämmelse gäller, 

enligt 8 kap. 19 § FAL, även för företagsförsäkringar. 7 kap. 1 § 1 st. FAL har följande lydelse: 

”Ett försäkringsbolag som har fått underrättelse om ett försäkringsfall skall utan uppskov vidta de åtgärder som 

behövs för att skadan skall kunna regleras. Skaderegleringen skall ske skyndsamt och med beaktande av den 

försäkrades och annan skadelidandes behöriga intressen.”
107  

När anmälan av en skadehändelse sker ska skaderegleringen således genast inledas och de 

åtgärder som krävs för att en snabb reglering ska kunna ske måste vidtas. Försäkringsbolaget 

ska dessutom göra sitt yttersta för att försäkringstagaren ska få ersättningen denne har rätt till.108  

Även försäkringstagaren har en plikt i samband med anmälan av skada. Detta framgår av 7 kap. 

2 och 3 §§ FAL. Har försäkringstagaren försummat att följa villkor om att anmäla en skada 

inom en viss tid eller försummat en skyldighet att medverka i utredningen av skadan, kan 

                                                 
104 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 79. 
105 NJA 1984 s. 501 I, vilket uppmärksammades genom Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 81.  
106 NJA 1992 s. 113, vilket uppmärksammades genom Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 81 f.  
107 7 kap. 1 § 1 st. FAL.  
108 Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s. 444.  
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ersättningen nedsättas. Nedsättning kan också ske om försäkringstagaren uppsåtligen eller av 

grov vårdslöshet har uppgett felaktig information samt dolt eller förtidig information. 

4.4 En skadereglerares behörighet och befogenhet 

Vad som är avgörande för en skadereglerares utövande av sina arbetsuppgifter är vilken 

behörighet109 som denne har. I NJA 1992 s. 782110 gav HD Sveriges Försäkringsförbund111 

tillfälle att yttra sig angående en skadereglerares behörighet. Av Förbundets redogörelse 

framgick att behörigheten normalt avgörs genom ställningsfullmakt i 10 § 2 st. AvtL.112 Sådana 

handlingar som har direkt med skadereglering att göra ansåg Förbundet falla inom behörigheten 

för en skadereglerare. Ett besked om att utge ersättning ansågs enbart bli gällande i det fall 

försäkringsbolaget är förpliktade till det enligt försäkringsavtalet.113  

En försäkringsjurist från If är av den uppfattningen att behörigheten som en skadereglerare 

besitter endast innebär reglering samt utbetalning av ersättning i enlighet med gällande villkor. 

Ska betalning av ersättning göras utanför villkorens lydelse krävs att ett beslut fattas av 

skadechefen. I varje enskilt fall tas hänsyn till etiska och affärsmässiga skäl. En skadereglerares 

behörighet och befogenhet sammanfaller vanligtvis på så vis att betalning enbart ska ske utifrån 

lydelsen i villkoren. Juristen har inte uppfattningen om att det finns en sedvänja i försäkrings-

branschen att tillämpa villkoren mer generöst. Det ska råda en förutsägbarhet om vad som täcks 

av en försäkring, vilken ska gälla för både försäkringstagaren och försäkringsbolaget.114 

Även en försäkringsjurist från Länsförsäkringar har uttalat sig i fråga om en skadereglerares 

behörighet och befogenhet. Även hon är av den mening att en skadereglerare har behörighet att 

fatta beslut i enlighet med villkoren. Gränser finns dock vad gäller beviljandet av ersättning upp 

till ett visst belopp. Ett godkännande från en chef krävs angående beslut om ersättning som 

överstiger detta belopp. Inom skadereglerarens behörighet har skaderegleraren befogenheten 

att göra sitt jobb som skadereglerare. Detta innebär bland annat att bedöma om försäkringsfall 

föreligger. Att ta ställning till om försäkringsfall föreligger eller inte är således något som 

omfattas av en skadereglerares befogenhet, eftersom det är en del av dennes arbetsuppgifter.115  

                                                 
109 Se förklaring av begreppet behörighet i avsnitt 3.1.3. 
110 Se nedan i avsnitt 5.1 där detta rättsfall redogörs ytterligare.  
111 Nuvarande namn är Svensk Försäkring.  
112 Ställningsfullmakt beskrivs ovan i avsnitt 3.2.1. 
113 Sveriges försäkringsförbunds yttrande i NJA 1992 s. 782, s. 13.   
114 Jörgen Pettersson, Försäkringsjurist, If.  
115 Ebba Winqvist, Försäkringsjurist, Länsförsäkringar.  
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Frågan om en skadereglerares befogenhet har även diskuterats med en anställd jurist på 

Folksam. Hon är av den uppfattningen att varje enskild skadereglerare har en viss 

befogenhetsbegränsning. Befogenhetsbegränsningen kan exempelvis innebära en gräns för hur 

högt belopp som är tillåtet att dela ut i ersättning. Om försäkringsbeloppet överstiger det belopp 

som innefattar skadereglerarens befogenhet krävs att ärendet attesteras av en annan person, 

vilken vanligtvis är en behörig chef.116 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en skadereglerare i praktiken har att förhålla sig till 

villkoren när hantering av ett skadeärende sker. Att fatta besked om ersättning, utan stöd av 

villkorens lydelse, kräver ett godkännande från behörig chef. Enligt gängse mening i 

försäkringsbranschen tycks således en skadereglerare sakna behörighet att bevilja ersättning till 

en försäkringstagare, vars skada enligt villkoren inte är ersättningsgill.  

  

                                                 
116 Tora Jufors, Försäkringsjurist, Folksam.  
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5 Rättsfall gällande felaktig skadereglering 

5.1 NJA 1992 s. 782  

5.1.1 Händelseförlopp och parternas yrkande 

En tidig morgon den 9 maj år 1990 skedde en brand i en hotellbyggnad. Hotellet drevs av 

Stadshotellet i Södertälje AB (Hotellet) medan hotellfastigheten ägdes av Södertälje 

Stadshotells Vänner AB (Fastighetsbolaget). Både Hotellet och Fastighetsbolaget 

(Hotellbolagen) tecknade försäkring hos Stockholms Stads Brandförsäkringskontor 

(Brandkontoret). Enligt de gällande villkoren för försäkringarna skulle premien betalas i 

förskott och försäkringsbolagets ansvar trädde in vid försäkringstidens början, dock endast om 

premien betalades inom 14 dagar efter det att premieavin sändes ut från försäkringsbolaget. Om 

premien betalades senare än 14 dagar trädde försäkringsbolagets ansvar in dagen efter 

betalning.117   

Utskick av premieavin skedde den 20 april år 1990. Den 9 maj år 1990, således mer än 14 dagar 

efter det att avin skickades ut, ankomststämplades betalningsordern avseende 

företagsförsäkringen från Hotellet. Premien för fastighetsförsäkringen betalades inte. När 

branden skedde den 9 maj år 1990 hade således premien för försäkringarna dels betalats försent, 

dels inte betalats alls.118  

På olycksdagen meddelade en skadereglerare från försäkringsbolaget att skadan skulle regleras 

i enlighet med villkoren trots att premierna inte hade betalats inom rätt tid. Dagen efter 

skickades dessutom en skriftlig bekräftelse i vilken det framgick att Brandkontoret skulle svara 

för kostnader på grund av skadan. Brandkontoret gjorde dock senare ställningstagandet att 

försäkringsbolaget inte hade något ansvar för skadorna och att Hotellbolagen således inte skulle 

erhålla någon ersättning.119  

Hotellbolagen hävdade att det muntliga åtagandet, vilket gjordes av skaderegleraren på 

Brandkontoret, samt den efterföljande skriftliga bekräftelsen innebar att Brandkontoret hade 

accepterat branden så som ett försäkringsfall. Detta hade Brandkontoret i vart fall ratihaberat i 

efterhand.120  

                                                 
117 NJA 1992 s. 782, s. 1 f.  
118 NJA 1992 s. 782, s. 1 f.  
119 NJA 1992 s. 782, s. 2.  
120 NJA 1992 s. 782, s. 3.  
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För att tydliggöra kärandes mening kan en beskrivning av ratihabition vara passande. Detta 

avtalsrättsliga begrepp innebär att en huvudman, när denne i efterhand godkänner en handling 

som mellanmannen har vidtagit, blir bunden av handlingen. Detta kan ske antingen genom ett 

uttryckligt godkännande från huvudmannen, eller genom konkludent handlande. Det rör sig 

således om ett godkännande, vilket ges av huvudmannen i ett senare skede.121  

Genom ovan nämnda grunder ansågs således skaderegleraren ha bundit Brandkontoret. 

Brandkontoret bestred att så var fallet och menade att skadereglerarens åtagande skett med 

utgångspunkt i att premien var betald. I enlighet med förutsättningsläran hade Hotellbolagen 

därför inte fog att förlita sig på skadereglerarens åtagande. Dessutom menade Brandkontoret att 

skaderegleraren hade överskridit sin behörighet122 i samband med utgivandet av beskedet på 

brandplatsen, samt med den efterföljande skriftliga bekräftelsen. Således skulle heller inte 

Brandkontoret vara bundet av åtagandet.123  

En beskrivning av förutsättningsläran kan i detta hänseende vara nödvändig att göra. I 3 kap. 

AvtL finns olika typer av fel beskrivna, vilka kan resultera i att ett avtal eller en rättshandling 

är ogiltig. Dessa fel brukar benämnas som ogiltighetsgrunder.124 Förutom ogiltighetsgrunderna 

i AvtL finns också förutsättningsläran som är en princip som kan föranleda ogiltighet av ett 

avtal eller en rättshandling. Vad som är avgörande för en bedömning enligt förutsättningsläran 

är det som sker vid tidpunkten då avtalet ingås eller omständigheter som sker därefter. För att 

förutsättningsläran ska kunna göras gällande krävs enligt Ramberg och Ramberg att en part ska 

ha haft en viss förutsättning, vilken dessutom ska ha varit synbar för motparten. Förutsättningen 

ska dessutom ha varit så pass väsentlig att den påverkat viljan att ingå avtalet. Det ska därför 

anses skäligt att motparten får bära risken.125 

Denna princip ansåg således Brandkontoret var en av de grunder, vilken talade för att bundenhet 

att ersätta skadan inte förelåg.  

5.1.2 Stockholms Tingsrätts och Svea Hovrätts bedömning 

TR bedömde att skaderegleraren på Brandkontoret, innan mötet på olycksdagen, var medveten 

om att premierna inte hade registrerats som betalda hos Brandkontoret och att det således fanns 

en risk att Brandkontorets ansvar inte hade inträtt vid olyckstillfället. Någon frigörelse av 

                                                 
121 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 62 f.  
122 Se innebörden av begreppet behörighet i avsnitt 3.1.2. 
123 NJA 1992 s. 782, s. 4.  
124 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 244.  
125 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 211. 
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åtagandet på grund av förutsättningsläran ansåg TR således inte föreligga. I frågan om 

skadereglerarens behörighet menade TR att skaderegleraren hade haft en framskjuten ställning 

gentemot försäkringstagaren. Därför hade Hotellbolagen fog att äga tillförlit gentemot 

skadereglerarens åtagande. Hotellbolagen hade dessutom inte lämnat några felaktiga uppgifter. 

Efter en samlad bedömning fastställde TR att skaderegleraren inte hade överskridit sin 

behörighet och att försäkringsbolaget således var bundet av åtagandet.126   

HovR kom fram till motsatt domslut. Domstolen ansåg att skadereglerarens åtagande speglade 

en generös tillämpning av villkoren eftersom Brandkontoret, de facto, inte hade ett ansvar för 

den omfattande skadan. Någon sedvänja att en skadereglerare fick göra ett åtagande av denna 

typ förelåg inte, vilket innebar att någon ställningsfullmakt enligt 10 § 2 st. AvtL inte var för 

handen. Enligt HovR var således försäkringsbolaget inte bundet gentemot Hotellbolagen.127  

5.1.3 Försäkringsinspektionens yttrande 

I samband med TR:s bedömning ombads Försäkringsinspektionen128 att yttra sig i frågan 

angående sedvänja i försäkringsbranschen. Försäkringsinspektionen uttalande vad inspektionen 

upplevde vara en fast sedvänja. Fast sedvänja ansågs vara ”att den tjänsteman som bolaget 

avdelat att handlägga ett visst eller vissa skadeärenden kan avgöra och därvid binda bolaget i 

vart fall såvitt avser normala skadefall och när det gäller frågor som har med själva 

skaderegleringen att göra.”129 Inspektionen uttalade sig även i fråga om kulans130 och hävdade 

att det kan vara sedvänja att en skadereglerare fattar beslut som innebär en mer generös 

tillämpning av villkoren. Tillämpningen måste dock innebära en mindre avvikelse från 

villkorens lydelse samt inte resultera i stora konsekvenser.131   

5.1.4 Högsta domstolens bedömning 

HD framhöll att bedömning av ställningsfullmakt, enligt 10 § 2 st. AvtL, var aktuell i detta fall. 

Det var således den sedvänja som följer med en anställning, som skulle avgöra skadereglerarens 

behörighet.132 HD nämnde utvecklingen av fullmaktsläran som har skett genom rättspraxis men 

poängterade dock att det som utgångspunkt är tredje man som bär risken att ingå avtal med en 

                                                 
126 NJA 1992 s. 782, TR:s domskäl, s. 8 f.  
127 NJA 1992 s. 782, HovR:s domskäl, s. 12. 
128 Dåvarande Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen har slagits samman och går idag under namnet 

Finansinspektionen.  
129 NJA 1992 s. 782, Försäkringsinspektionens yttrande den 23 jan. 1991, s. 9.  
130 Begreppet kulans innebär avtalstillämpning på ett mer generöst sätt. Se härom i Lindell-Frantz & Roos, 

Generös avtalstillämpning.  
131 NJA 1992 s. 782, Försäkringsinspektionens yttrande den 23 jan. 1991, s. 9. 
132 Se avsnitt 3.2.1. 
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mellanman, utan att säkerställa mellanmannens behörighet. HD lade vikt vid Försäkrings-

inspektionens uttalande och tolkade detta på så vis att det inte fanns någon sedvänja som 

innefattade en behörighet för en skadereglerare att fatta beslut med sådana ingripande 

verkningar, vilket hade gjorts i detta fall. Då det kunde konstateras att en sådan sedvänja 

saknades ansåg HD att skaderegleraren inte hade en behörighet att, för Brandkontorets räkning, 

göra det aktuella åtagandet. Det var heller inte visat att Brandkontoret hade ratihaberat 

åtagandet i efterhand. Brandkontoret bedömdes därför inte vara bundet att ersätta skadan.133  

5.2 Svea Hovrätt 2016-06-17 

5.2.1 Händelseförlopp och parternas yrkande 

I en byggnad, tillhörande Chalmers Tekniska Högskola AB (Chalmers), hade inventarier och 

utrustning tagit skada på grund av fel i ett kylsystem. Vid tidpunkten för skadan fanns ett 

gällande försäkringsavtal mellan Chalmers och Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial 

(Gjensidige). Skadan anmäldes till Gjensidige. Försäkringsbolaget meddelande dock, cirka sex 

månader efter tidpunkten för skadan, att bolaget inte beviljade ersättning. En skadereglerare hos 

ett oberoende skaderegleringsföretag, vid namn Crawford & Co Sweden AB (Crawford), 

mottog och utförde det aktuella uppdraget.134  

Chalmers menade att skaderegleraren hade bundit Gjensidige att kompensera skadan genom att 

ha lämnat en utfästelse om att ersättning skulle utgå. På så vis ansågs skaderegleraren ha ingått 

ett avtal med Chalmers för Gjensidiges räkning. Detta avtal skulle ha uppkommit genom en 

upprättad skaderapport, e-mailkonversationer samt genom muntliga diskussioner och möten. 

Genom skadereglerarens agerande menade Chalmers att en tillit hade skapats om att skadan 

skulle ersättas. Chalmers ansåg dessutom att Gjensidige, genom skadereglerarens agerande, 

hade ingått ett avtal med Chalmers genom att försäkringsbolaget hade förhållit sig passiva i 

närmare sex månader. Gjensidige bestred käromålet och hävdade att skaderegleraren enbart 

lämnat rekommendationer och att ett beslut avseende ersättning inte varit för handen. 

Behörighet hos skaderegleraren ansågs heller inte ha förelegat i fråga om att besluta eller ingå 

avtal angående utbetalning av ersättning.135  

För att klargöra Chalmers anförande är det av betydelse att beskriva begreppet utfästelse 

ytterligare. Adlercreutz och Gorton beskriver att ett avtal oftast är en kombination av två olika 

                                                 
133 NJA 1992 s. 782, HD:s domskäl, s. 17 f.  
134 Mål nr. T 15603-13, s. 2.  
135 Mål nr. T 15603-13, s. 3–6. 
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förpliktelser. Det förekommer dock att ensidiga förpliktelser från en part utförs. Utfästelse är 

ett vanligt uttryck för en sådan ensidig förpliktelse. Ytterliga ett begrepp som används på 

samma sätt är åtagande.136  

5.2.2 Stockholms Tingsrätts bedömning 

I mål nr. T 15603-13 redogjorde Stockholms Tingsrätt en bedömning av den uppkomna 

händelsen. TR bedömde att skadereglerarens agerande inte kunde ses som en bindande 

utfästelse eller avtal, vilket skulle kunna ha bundit Gjensidige att utbetala ersättning till 

Chalmers. Istället ansåg TR att skadereglerarens åtgärder var brukliga och nödvändiga vid 

skadereglering för att ge försäkringsbolaget möjlighet att göra en korrekt skadebedömning. Inte 

heller den av Gjensidige föreliggande passiviteten kunde innebära att ett avtal förelåg. Någon 

skyldighet för Gjensidige att utbetala ersättning bedömde TR därför inte föreligga.137  

5.2.3 Svea Hovrätts bedömning 

HovR framförde en mer ingående bedömning av den eventuella utfästelsen som Chalmers 

hävdade att skaderegleraren hade lämnat. För att en behörighet att binda någon annan ska 

föreligga menade HovR att det inledningsvis måste föreligga en utfästelse. HovR hävdade att 

det krävs att en utfästelse är klar och otvetydig för att den ska vara bindande. Att så hade skett 

hade, enligt HovR, inte framkommit av utredningarna i målet. Någon bindande utfästelse eller 

ett ingående av avtal förelåg således inte.138 HovR konstaterade dock att ärendet inte hade 

hanterats på ett professionellt sätt och att en anmärkningsvärt lång tid hade förflutit innan ett 

slutligt besked hade getts. Trots denna passivitet kunde detta inte innebära att Gjensidige skulle 

anses ha bundit sig till ett avtal.139  

5.3 Göta Hovrätt 2009-12-01 

I samband med mål nr. T 3379-09 fick Radetzki i uppdrag att uttala sig i frågan om ett 

försäkringsbolags bundenhet av en skadereglerares felaktiga besked om att en maskin skulle 

ersättas ur en rörelseförsäkring. Radetzki hävdade att detta uppdrag ledde till två 

frågeställningar; dels frågan om beskedet i sig kan leda till bundenhet, dels huruvida beskedet 

har skett inom eller utom skadereglerarens behörighet. Radetzki ansåg att en 

skaderegleringsprocess påminner om en avtalsförhandling och att det meddelande som 

skaderegleraren lämnar till försäkringstagaren kan liknas vid ett anbud. Enligt Radetzki fanns 

                                                 
136 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 31.  
137 Mål nr. T 15603-13, TR:s domskäl, s. 13–14.  
138 Mål nr. T 2780-15, HovR:s domskäl, s. 4.  
139 Mål nr. T 2780-15, HovR:s domskäl, s. 4–5.  
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således skäl som talade för att beskedet i sig kunde ha en bindande verkan. Vad avser behörighet 

följde Radetzki HD:s avgörande i NJA 1992 s. 782, och var vid den åsikten att beskedet hade 

inneburit ett behörighetsöverskridande, vilket föranledde till att försäkringsbolaget inte var 

bundet att betala ersättning.140   

5.4 Beslut från Allmänna reklamationsnämnden 

För att ytterligare påvisa problematiken i detta avseende ska ett ärende från ARN presenteras. 

Enligt en försäkringstagares uppfattning hade ett försäkringsbolag, efter besiktning av en skada, 

bedömt skadan så som ersättningsbar. Arbetet med att frilägga och åtgärda skadan påbörjades 

av en byggfirma som var utsedd av försäkringsbolaget. Efter erhållen skaderapport från 

byggfirman ändrade sig dock försäkringsbolaget och hävdade att skadan, enligt villkoren, inte 

var ersättningsbar. ARN hade att ta ställning till om ett brev från försäkringsbolaget, genom sin 

formulering, innebar en utfästelse om att ersättning av skadan skulle ske. Detta ansåg ARN inte 

var för handen och avslog kravet.141  

Vad som tycks har varit avgörande för ARN:s bedömning var formuleringen i det brev som 

försäkringsbolaget sände till försäkringstagaren. Vid en granskning av detta brev kan 

konstateras att det rör sig om ett informationsbrev om hur skadans omfattning kommer att 

beräknas. Viss formulering kan tyckas kunna föranleda försäkringstagaren att tro att skadan 

kommer att kompenseras. Följande citat är hämtade från informationsbrevet: ”Vi har fått in 

besiktningsrapporten från [besiktningsmannen], som visar att skadehändelsen är 

ersättningsbar.” Försäkringstagaren får dock informationen att en kostnadskalkyl först ska 

upprättas, vilken ska visa den ersättning som försäkringstagaren har rätt till. Försäkringsbolaget 

informerar att ”[vi] återkommer till dig efter att vi fått in kostnadskalkylen från entreprenören 

med besked om vilken ersättning du har rätt till enligt villkoren”.142 Sedermera erhöll dock 

försäkringstagaren information om att skadan inte skulle ersättas. 

  

                                                 
140 Radetzki, Felaktiga skadereglerarlöften i bilaga i Mål nr. T 3379-09, s. 10–14.   
141 Allmänna reklamationsnämnden. Beslut 2016-12-05.    
142 Informationsbrev från försäkringsbolaget till försäkringstagaren. Allmänna reklamationsnämnden. Beslut 

2016-12-05. 
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6 Analys – hur ska en bedömning företas? 

6.1 Inledning 

Vad som ska klargöras i denna uppsats är om en skadereglerare vid en felaktig skadereglering, 

genom någon form av meddelande till försäkringstagaren, kan binda ett försäkringsbolag att 

betala ersättning. Utgångspunkten är att skadan som har skett inte omfattas av villkoren och att 

försäkringsbolaget därför inte, i själva verket, har ett ansvar att ersätta skadan. Det kan också 

vara situationer där skadan i och för sig är ersättningsbar enligt villkoren, men att villkoren 

tillämpas generöst. Det finns en mängd olika omständigheter och anledningar till att en situation 

av detta slag inträffar. När denna typ av händelse uppkommer poängteras därför att en 

bedömning måste göras utifrån varje enskilt fall. En viss bedömning i ett fall kan te sig 

annorlunda i ett annat. Att fastställa ett klart besked, i fråga om ett försäkringsbolags bundenhet, 

är därför inte möjligt. Det är heller inte tänkbart att kunna fastställa tydliga gränser för var en 

skadereglerares behörighet går. Istället är ambitionen att, genom denna juridiska analys, 

framställa olika faktorer och sakförhållanden som kan vara till nytta för att göra en juridisk 

korrekt bedömning i det specifika fallet. Under arbetet med denna uppsats har en uppdelning 

av två olika situationer kunnat göras, där en osäkerhet om försäkringsbolagets ansvar finns. 

1. En skadereglerare ger besked om att ersätta en skada, trots att skadan inte omfattas 

av villkoren.  

2. En skadereglerare ger besked om att ersätta en skada som enligt villkoren är 

ersättningsgill. Dock görs en generös tillämpning av villkoren.  

Dessa situationer kommer nedan att diskuteras, var för sig, för att på så vis kunna analysera 

möjliga bedömningar och lösningar. Vad som dock inledningsvis behöver utredas är om ett 

besked från en skadereglerare är att anse som en rättshandling.  

6.2 Rättshandling 

6.2.1 En rättshandling i avtalslagens mening? 

Det har tidigare framgått att fullmakt innebär en makt att rättshandla i någon annans namn, 

gentemot en tredje man.143 För att kunna diskutera huruvida en mellanman har handlat inom 

eller utom sin behörighet samt om bundenhet för en huvudman har uppkommit måste det, 

inledningsvis, fastställas att den handling som mellanmannen har utfört i sig faller inom 

                                                 
143 Se kap. 3.  
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fullmaktsreglernas omfång. Det som har refererats från Grönfors,144 angående fullmakt som 

partbindningsmedel, bör främst poängteras i detta hänseende. För att det ska vara tal om 

fullmakt där en mellanman binder sin huvudman, vilket denna uppsats har att utreda, måste 

mellanmannens handling vara en ny rättshandling. Att enbart företräda sin huvudman vid en 

prestation, vilken redan är avtalad, är enligt Grönfors inte något som, på nytt, kan binda 

huvudmannen. Huruvida en sådan ny rättshandling föreligger är därför nödvändigt att bedöma.  

I en försäkringsrättslig relation ligger ett försäkringsavtal till grund.145 Det är utifrån detta avtal 

som parterna, som i vilken avtalsrelation som helst, ska agera och prestera. När en skada anmäls 

till försäkringsbolaget ska denna regleras, vilket utförs av en anställd skadereglerare hos 

försäkringsbolaget. Det föreligger således en form av fullmakt där skaderegleraren har 

möjligheten att handla för försäkringsbolagets räkning. Det är dock vid skaderegleringen som 

försäkringsbolaget ska prestera sin huvudförpliktelse, i enlighet med rådande försäkringsavtal. 

Sker således regleringen på rätt sätt, på så vis att det sker i enlighet med lydelsen i villkoren, 

utövar skaderegleraren försäkringsbolagets prestation av avtalet. Det sker en utbetalning av 

ersättning utifrån de förutsättningar som redan har avtalats mellan parterna. Några nya 

viljeförklaringar från respektive part torde således inte vara för handen, i och med att parternas 

handlingar sker så som avtalats i det ursprungliga försäkringsavtalet. I dessa fall tycks det därför 

finnas skäl som talar för att skaderegleraren, för försäkringsbolagets räkning, enbart utför sin 

huvudmans avtalsprestation. Någon ny rättshandling som binder försäkringsbolaget på nytt är 

det, i enlighet med Grönfors uttalande, därför inte fråga om.  

Reflektion bör dock göras angående vilken handling som föreligger då skaderegleraren beviljar 

ersättning, trots att försäkringsavtalet inte förpliktar försäkringsbolaget att kompensera skadan. 

Radetzki finner att en skaderegleringsprocess liknas vid en avtalsförhandling och att det finns 

skäl som talar för att ett meddelande från en skadereglerare i sig kan ha en bindande verkan;146 

ett uttalande som det finns anledning att hålla med om. Ett möjligt scenario är att anmälan av 

en skada kan ses som ett anbud, vilket sedan accepteras i samband med att skaderegleraren 

beviljar ersättning. En annan möjlig avtalskonstellation skulle kunna vara att skaderegleraren, 

efter bedömning av skadan samt dess storlek, lämnar ett anbud till försäkringstagaren, vilket 

försäkringstagaren sedan accepterar. Skaderegleraren skulle på ovan beskrivna sätt ingå ett nytt 

avtal för försäkringsbolagets räkning, vilket går utöver det ursprungliga försäkringsavtalet. 

                                                 
144 Se avsnitt 3.1. 
145 Se kap. 2.  
146 Se avsnitt 5.3. 
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Vad som dock tycks vara fallet då en skadereglerare beviljar ersättning, utan stöd av villkorens 

lydelse, är att en ensidig förpliktelse utförs. Att försäkringstagaren kommer att utföra en 

motprestation lär inte vara fallet utan det rör sig istället om en ensidig viljeförklaring från 

försäkringsbolagets sida. Med stöd av det som tidigare har beskrivits i denna uppsats147 finns 

det därför skäl för att hävda att det rör sig om en utfästelse eller ett åtagande, vilket 

skaderegleraren utför för försäkringsbolagets räkning. Av vad som har presenterats i denna 

uppsats148 synes en rättshandling innebära en handling som har någon form av rättslig betydelse 

och som förändrar ett rättsförhållande. Detta bör vara fallet när en skadereglerare lämnar ett 

besked om att en skada kommer att kompenseras, trots att stöd i villkoren inte föreligger. 

Skaderegleraren frångår det som, sedan tidigare, var avtalat mellan försäkringsbolaget och 

försäkringstagaren och ändrar på så vis det avtalsförhållande som finns, parterna emellan. 

Motiven till AvtL framhäver dessutom vikten av att även ensidiga viljeförklaringar, så som ett 

anbud eller en accept, är rättshandlingar, vilka är förpliktande och bindande var för sig.149 

Motiven till AvtL talar således för att den ensidiga viljeförklaringen som skaderegleraren utför 

kan klassificeras som en rättshandling i avtalslagens mening. 

Sammanfattningsvis, i enlighet med lydelsen i 10 § 1 st. AvtL, motiven till AvtL samt Grönfors 

och Radetzkis uttalande, synes det till att börja med vara nödvändigt att en ny rättshandling ska 

vara för handen för att diskussion om behörighet att binda huvudmannen över huvud taget ska 

vara aktuell. Enligt ovan förda resonemang kan detta vara fallet när skaderegleraren beviljar 

ersättning, trots att inte skadan omfattas av villkoren. Nästa steg är att avgöra när en sådan 

rättshandling i sig kan anses vara bindande. Av den anledningen är det nödvändigt att föra ett 

resonemang angående hur denna rättshandling ter sig samt vilka krav som bör kunna ställas.  

6.2.2 Krav på en bindande rättshandling 

I mål nr. T 2780-15150 påstod försäkringstagaren att skaderegleraren hade gjort en utfästelse för 

försäkringsbolagets räkning. HovR bedömde dock att det inte hade skett en klar och otvetydig 

utfästelse, vilket ansågs vara ett krav för att en sådan skulle anses vara bindande. Detta synes 

också ha varit ett skäl till att diskussion angående behörighetsfrågan sedermera uteblev. Att 

försäkringsbolaget inte behövde ersätta skadan avgjordes redan på grund av att det inte var fråga 

om en bindande rättshandling. I NJA 1992 s. 782151 var det otvivelaktigt att ett tydligt besked 

                                                 
147 Se avsnitt 5.2.1. 
148 Se avsnitt 3.1.2. 
149 Se avsnitt 2.2. 
150 Se avsnitt 5.2.  
151 Se avsnitt 5.1. 
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från skaderegleraren hade gjorts. Att försäkringstagaren skulle erhålla ersättning hade till och 

med bekräftats skriftligt. Detta menade försäkringstagaren vara ett åtagande, vilket innebar att 

försäkringsbolaget skulle ha accepterat skadan så som ett försäkringsfall. Huruvida detta 

åtagande i sig ansågs vara en rättshandling, vilken kunde binda försäkringsbolaget, bedömde 

inte HD i detta fall. Istället gick HD direkt till frågan om skadereglerarens behörighet. Det torde 

därför ha stått klart att beskedet från skaderegleraren var en rättshandling. 

En riktad och tydlig viljeförklaring mellan parterna tycks krävas för att en rättshandling ska 

anses ha en bindande verkan. Detta påstående får stöd i det som uttalats av Adlercreutz och 

Gorton.152 De hävdar att viljeförklaringen måste ha kommit till uttryck på ett sätt så att avsikten, 

hos den som utger viljeförklaringen, kan uppfattas. Ett visst krav på tydlighet och precision kan 

därför ställas på rättshandlingen för att den ska få en bindande verkan. Har ett tydligt och 

konkret besked getts om att ersättning ska utges till försäkringstagaren, och till vilket belopp, 

bör beskedet därför kunna anses vara en viljeförklaring som kan föranleda en bindande 

rättshandling. Att skaderegleraren enbart har agerat på ett sätt, exempelvis genom att gå på 

möten samt föra diskussioner om en eventuell ersättning, bör dock inte kunna ses som en 

bindande viljeförklaring. Någon konkret avsikt från försäkringsbolaget är i dessa fall svår att 

uppfatta i sinnevärlden.   

Inte heller erhållen information om hur ersättning kommer att erläggas verkar kunna innebära 

att en tillräckligt preciserad utfästelse har vidtagits. Av samma uppfattning tycks ARN ha varit 

vid sin bedömning.153 Trots att en viss förståelse finns att försäkringstagaren, genom 

informationsbrevet från försäkringsbolaget, fick en viss uppfattning om att ersättning skulle 

utges bör det inte vara tillräckligt för att klassificera brevet som en bindande rättshandling. Att 

enbart få information om hur ersättning kommer att beräknas är inte tillräckligt konkret och 

precist. I enlighet med TR:s bedömning i mål nr. T 15603-13154 bör detta snarare ses som en 

skadereglerares arbete och något som är nödvändigt i samband med skadehanteringen.  

För att hävda att en bindande rättshandling föreligger bör det sammanfattningsvis vara 

nödvändigt, med stöd av ovan analys av lag, motiv, domstolsavgöranden samt doktrin, att 

försäkringstagaren har erhållit ett besked som, på ett tydligt sätt, ger information om att en viss 

ersättning kommer att erhållas. Detta krav tycks dessutom kunna ställas förhållandevis högt.  

                                                 
152 Se avsnitt 3.1.2. 
153 Se avsnitt 5.4. 
154 Se avsnitt 5.2.2. 
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6.2.3 En rättshandlings ogiltighet 

I de fall ovan resonemang har resulterat i att skadereglerarens besked är tillräckligt precist och 

konkret för att omfattas av begreppet rättshandling i AvtL mening, bör rimligtvis nästa steg bli 

att granska huruvida skäl finns för att hävda att rättshandlingen, trots allt, är ogiltig. För att 

frångå en förpliktelse enligt en rättshandling krävs att någon av ogiltighetsreglerna i 3 kap. 

AvtL kan göras gällande.155 Det krävs därför att rekvisiten för någon av ogiltighetsgrunderna 

är uppfyllda för att beskedet från skaderegleraren inte skall innebära en förpliktelse för 

försäkringbolaget. En granskning hur ogiltighetsreglerna förhåller sig till omständigheterna i 

det specifika fallet bör således vidtas. Innehållet i dessa ogiltighetsgrunder samt hur en 

bedömning borde te sig kommer inte vidare att diskuteras i denna analys. 

Vad som dock bör uppmärksammas är den företroendeposition som försäkringstagaren besitter 

gentemot försäkringsbolaget när anmälan av ett försäkringsfall sker.156 Försäkringsbolaget bör 

kunna förlita sig på de uppgifter som försäkringstagaren lämnar eftersom det är dessa uppgifter 

som skaderegleraren bland annat har att använda sig utav vid hantering av ett skadeärende. Om 

felaktiga eller förvrängda uppgifter har lämnats av försäkringstagaren bör det därför finnas 

anledning att hävda att skaderegleraren utfärdade rättshandlingen under felaktiga 

förutsättningar. Så som åberopats i NJA 1992 s. 782 skulle på så vis förutsättningsläran157 kunna 

vara aktuellt i detta hänseende. För att applicera denna princip i förhållande till skadereglering 

skulle principen kunna aktualiseras om skaderegleraren, vid hanteringen av skadeärenden, hade 

en viss förutsättning om att något förhöll sig på ett visst sätt. Denna felaktiga förutsättning 

skulle försäkringstagaren vara medveten om. Exempelvis skulle det kunna röra sig om att 

försäkringstagaren lämnat felaktiga uppgifter eller inte tillrättavisat skaderegleraren när denne 

har uppfattat något som inte överensstämmer med de verkliga förhållandena. Denna 

förutsättningen skulle dessutom vara avgörande för om skadan skulle omfattas av villkoren eller 

ej och således också på skadereglerarens beslut att bedöma skadan så som ersättningsgill. Om 

så var fallet vore det rimligt att försäkringstagaren får bära risken för den felaktiga 

förutsättningen. Huruvida försäkringstagaren har lämnat korrekta uppgifter och om 

skaderegleraren har utfärdat beskedet under rätta förutsättningar bör därför bedömas i fråga om 

rättshandlingens giltighet.   
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6.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är min åsikt att det till att börja med är nödvändigt att avgöra om 

skaderegleraren har vidtagit en bindande rättshandling å försäkringsbolaget vägnar. Det tycks 

kunna vara möjligt att en skadereglerares besked, om att ersättning kommer att erhållas, är att 

likna vid en viljeförklaring i avtalsrättslig mening och att en bindande rättshandling därför 

föreligger. Förhållandevis höga krav på en viss tydlighet och precision tycks dock kunna ställas 

för att en sådan ska anses bindande. Av den anledningen är det möjligt att en försäkringstagares 

chanser, att få igenom sin rätt till ersättning, faller redan på denna punkt. Även omständigheter 

vid anmälan av försäkringsfall samt under vilka förutsättningar som rättshandlingen har vidtagit 

bör undersökas. Först när det kunnat konstateras att en bindande rättshandling har företagits 

blir det aktuellt att diskutera behörighetsfrågan.  

6.3 Bedömning av en skadereglerares behörighet 

6.3.1 Behörighet genom ställningsfullmakt 

Då det, genom ovan förda diskussion, har kunnat fastställas att en rättshandling i sig är att 

bedöma så som bindande kan en analys avseende behörighetsfrågan tas vid. Den rättshandling 

som det har konstaterats att skaderegleraren har vidtagit görs för försäkringsbolagets räkning. 

Det är inte rimligt att en behörig firmatecknare ska godkänna varje beslut en skadereglerare har 

för avsikt att ta, främst med tanke på mängden ärenden som ett försäkringsbolag handlägger. 

Det rör sig istället om en trepartsrelation där skaderegleraren agerar gentemot 

försäkringstagaren å försäkringsbolagets vägnar. Det är därför nödvändigt att en skadereglerare 

besitter en viss behörighet att själv agera och besluta. Enbart om skaderegleraren handlar i 

enlighet med den behörighet denne besitter kan rättshandlingen binda försäkringsbolaget 

gentemot försäkringstagaren. Detta framgår av 10 § 1 st. AvtL.158  

Det som behöver avgöras, i fråga om ställningsfullmakt hos en skadereglerare, är den sedvänja 

som följer det uppdrag som en skadereglerare har. I NJA 1992 s. 782 konstaterade HD att en 

skadereglerare inte hade behörighet att besluta om att utge ersättning till försäkringstagaren när 

en premie inte var betald. 159 HD tycks vara av den åsikt att detta var ett beslut med ingripande 

verkan för ett försäkringsbolag och att beslut av denna typ inte omfattades av någon sedvänja i 

försäkringsbranschen. Premiebetalningen är försäkringstagarens huvudförpliktelse i ett 

försäkringsavtal.160 En utebliven sådan bör således vara av stor betydelse i den avtalsrelation 
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som föreligger i försäkringssammanhang. I samma rättsfall uttalade sig även Finans-

inspektionen om kulans vid skadereglering. Inspektionen tycks vara av den uppfattning att 

generös avtalstillämpning kan anses vara sedvänja om beslutet innebär små avvikelser från 

villkoren samt obetydliga konsekvenser för försäkringsbolaget.  

Det bör dock vara möjligt att sedvänja inom en viss bransch kan förändras med tiden. De 

faktorer som framgår av NJA 1992 s. 782 kan eventuellt te sig annorlunda idag eftersom flera 

år har passerat sedan detta avgörande. Genom kommunikation med verksamma jurister på 

diverse försäkringsbolag synes dock dagens sedvänja gå i samma spår.161 Gängse uppfattning 

inom försäkringsbranschen är att en skadereglerare kan fatta besluta i enlighet med villkoren. 

Någon sedvänja att fatta beslut och agera utom dessa villkor föreligger inte enligt juristerna.  

Det har dock framgått att det i vissa fall finns faktorer som föranleder försäkringsbolaget att 

välja att ersätta en skada, trots att den inte är ersättningsgill enligt villkoren.162 Det kan handla 

om affärsmässiga eller etiska skäl, vilka leder till att försäkringsbolaget väljer att kompensera 

en skada trots att något sådant ansvar inte föreligger. Skadereglering med visst benefikt inslag 

tycks i dessa fall föreligga. När kompensation av detta slag sker, utan stöd av villkorens lydelse, 

verkar dock dessa beslut fattas i samförstånd med en behörig chef och således inget som 

skaderegleraren bedömer på egen hand. Att det skulle finnas en sedvänja som ger skade-

regleraren en ensam behörighet att fatta dessa typer av beslut är därför inte fallet.  

Efter granskning av rättspraxis och uttalande av jurister från försäkringsbolag bör det slutligen 

kunna konstateras att en skadereglerares behörighet, genom ställningsfullmakt, faller inom 

ramen för gällande villkor. Att agera och besluta utanför dessa villkor är inte ett 

handlingsmönster som är brukligt i branschen eller något som är normalt och accepterat att 

göra. Det torde således inte föreligga någon sedvänja och då heller ingen behörighet att fatta 

beslut som inte är i enlighet med gällande villkor.  

Med dessa förutsättningar, och vid en ren tillämpning av 10 § 2 st. AvtL, kan det konstateras 

att det finns små möjligheter för en försäkringstagare att erhålla ersättning vid en 

skadereglerares felaktiga besked. Detta gäller framförallt mer omfattande skadefall samt där 

stor avvikelse från villkoren görs. Det är försäkringstagaren att kunna visa att sedvänja 

föreligger, vilket tycks vara svårt. Eftersom det inte råder någon sedvänja finns heller ingen 

behörighet.  

                                                 
161 Se avsnitt 4.4. 
162 Se avsnitt 4.4. 
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6.3.2 Behörighet bortom sedvänja 

6.3.2.1 Inledning 

I NJA 1990 s. 591 påbörjade HD att tillämpa en tvåstegsmetod.163 Denna metod innebär att 

ställningsfullmakt, till en början, ska avgöras för att sedermera gå vidare till en bedömning 

angående fullmakt, motiverad av andra omständigheter. Att utöva denna metod även i 

förevarande uppsats är därför rimligt.  

Precis som Radetzki anser164 tycks utgångspunkten i 10 § 2 st. AvtL vara att tredje man bär 

risken för ett missförstånd gällande en skadereglerares behörighet. Detta synes också vara HD:s 

tanke och bedömning i NJA 1992 s. 782. Vid tillämpning av ställningsfullmakt i 10 § 2 st. AvtL 

har sättet tredje man uppfattar en mellanmans behörighet en mindre betydelse. Detta speglar 

också NJA 1985 s. 717.165 Det kan tyckas rimligt att som kund ta för givet att en säljare på ett 

husföretag kan ingå avtal om försäljning av hus. Enligt HD förelåg dock inte detta i nämnda 

fall på grund av brist på sedvänja.   

Ett sätt att överföra risken på huvudmannen, angående missförstånd om behörighet, har genom 

rättspraxis införts i Sverige. Så som har beskrivits166 finns andra fullmaktstyper där utveckling 

har gått till tankarna om att tredje man, av olika anledningar, är skyddsvärd trots brist på 

sedvänja. Det fullmaktsgrundande momentet verkar istället baseras på vilket intryck tredje man 

har angående en mellanmans behörighet. Vad som tidigare var en fullmakt, med utgångspunkt 

på huvudmannens viljeförklaring, har mer och mer utvecklats till att tredje mans tillit har fått 

en större betydelse. Vid en bedömning framstår det därför vara nödvändigt att utgå från tredje 

mans synvinkel istället för att, så som tidigare har gjorts, utgå från huvudmannen. I NJA 2013 

s. 659 och NJA 2014 s. 684 har HD fastställt en metod för att bedöma en sådan fullmakt.167    

Eftersom det kan förväntas att en viss tillit föreligger gentemot ett försäkringsbolag är det 

aktuellt att diskutera utvecklingen av ställningsfullmakt och hur denna förhåller sig i 

försäkringssammanhang. Denna tankegång tycks även ARN dela utifrån dess beslut i 

avgörandet från 2016.168 ARN var av den uppfattningen att försäkringsbolaget var bundet till 

skadereglerarens utfästelse på grund av att försäkringstagaren hade skäl att uppfatta skade-

regleraren så som behörig att utföra utfästelsen. Att skiljaktig var av motsatt mening tyder på 

                                                 
163 Se avsnitt 3.2.2. 
164 Se avsnitt 3.2.1. 
165 Se avsnitt 3.2.1. 
166 Se avsnitt 3.2.2 och avsnitt 3.2.3. 
167 Se avsnitt 3.2.3. 
168 Se avsnitt 3.2.3.  
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att en viss svårighet och osäkerhet föreligger vad avser bedömning av tillitsfullmakt i 

försäkringssammanhang. Detta bekräftar också Radetzki169 på så vis att han anser att det råder 

en viss osäkerhet hur NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684 förhåller sig till bedömning om en 

skadereglerares behörighet. Hur en skadereglerares besked förhåller sig, med beaktande av 

HD:s uttalande i de båda fallen, torde därför vara på sin plats att klargöra.   

Den fullmakt som HD har skapat genom 2013 och 2014 års fall har två olika sidor.170 Den ena 

sidan benämner HD som härrörandekravet. Den andra sidan handlar om vad tredje man har fog 

att inse. Nedan följer en rad avgörande faktorer och sakförhållanden utifrån dessa två 

bedömningsaspekter.  

6.3.2.2 Härrörandekravet 

I NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684 framgår att omständigheterna, vilka tredje man grundar 

sin tillit på, måste kunna knytas an till huvudmannen.171 Det är huvudmannen som måste ha 

skapat den befogade tilliten och agerat på så vis att tredje man har fog att utgå från att 

mellanmannen kan utföra den rättshandling som har företagits. Huvudmannen genererar då en 

bild av att denne företräds av någon annan, vilken har behörighet att utföra rättshandlingen. 

Vilken typ av anställning och således det uppdrag som mellanmannen har erhållit av sin 

arbetsgivare, är på så vis av betydelse. En skadereglerares arbetsuppgifter innebär ett 

utredningsarbete där en undersökning av händelseförloppet ska göras för att sedermera 

fastställa ersättning, i enlighet med villkoren.172 Försäkringsbolagets huvudförpliktelse i ett 

försäkringsavtal är just att utbetala ersättning. På så vis utför skaderegleraren en betydelsefull 

arbetsuppgift. Det bör därför vara rimligt att försäkringstagaren erhåller en viss tillit gentemot 

försäkringsbolaget om att dess företrädare bedömer skadan på rätt sätt och ger korrekta besked. 

I detta tillkommer att ett försäkringsbolag många gånger ikläder en viss förtroendeposition 

gentemot försäkringstagaren. Så som tidigare har beskrivits173 fungerar försäkringsbolaget som 

en representant för den gemenskap som försäkringstagarna utgör och det är företrädare för 

försäkringsbolaget som främst besitter erfarenhet och kunskap avseende försäkringsärenden. 

Att en försäkringstagare därför erhåller en viss tillit gentemot försäkringsbolaget, om att 

skaderegleraren har den behörighet som krävs för att lämna det besked som försäkringstagaren 

har erhållit, är enligt min mening inte underligt. På så vis som verksamheten i ett 

                                                 
169 Se avsnitt 3.2.3. 
170 Se avsnitt 3.2.3. 
171 Se avsnitt 3.2.3. 
172 Se kapitel 4.  
173 Se avsnitt 2.1. 



42 

 

försäkringsbolag är organiserad bör en försäkringstagare dessutom ha fog att förlita sig på att 

en företrädare för försäkringsbolaget utför de arbetsuppgifter som denne har tillåtelse till. Detta 

resonemang får dessutom stöd av Dotevalls uttalande.174 Han menar att en verksamhet kan 

generera en viss bild som resulterar i att ett förtroende skapas. Denna bild bör också en tredje 

man kunna förlita sig på. En sådan verksamhet som Dotevall redogör för är det rimligt, genom 

ovan framförda reflektioner, att anse att ett försäkringsbolag bedriver. Ett argument för att den 

tillitsgrundande omständigheten kan kopplas till försäkringsbolaget, och på så vis uppfylla 

härrörandekravet, är därför just på grund av den position som försäkringsbolaget har samt den 

verksamhet som bolaget bedriver.  

I NJA 2014 s. 684 uttalade HD att huvudmannens passivitet kan vara av betydelse vid 

bedömning av tillitsfullmakt.175 Detta synes kunna vara fallet i och med att tredje man, genom 

huvudmannens passivitet, har anledningen att tro att huvudmannen har accepterat 

rättshandlingen och dess verkningar. I mål nr. T 2780-15 ansågs ett försäkringsbolag, genom 

passivitet i förhållande till skadereglerarens agerande, ingått ett avtal om att försäkringstagaren 

skulle erhålla ersättning.176 Försäkringbolaget hade först efter nästan sex månader meddelat att 

ersättning inte skulle utges. Något avtal var det dock, enligt HovR, inte fråga om. Dock bör 

omständigheten, att försäkringsbolaget är passivt och inte tillrättalägger skadereglerarens 

besked, kunna vara ett skäl till att huvudmannen skapar en befogad tillit gentemot försäkrings-

tagaren om att skadereglerares besked gäller. I det aktuella hovrättsfallet uteblev en bedömning 

vad avser behörighetsfrågan i och med att kraven för en bindande rättshandling inte uppfylldes. 

Att försäkringsbolagets passivitet skulle ha en inverkan på behörighetsbedömningen var således 

något som inte diskuterades. Med tanke på HD:s uttalande i 2014 års fall bör det dock vara 

möjligt att försäkringsbolagets passivitet hade spelat en avgörande roll, i fråga om behörigheten, 

i det fall skadereglerarens agerande hade bedömts som en rättshandling i AvtL:s mening.  

Reglerna i 7 kap. 1 § FAL177 får även betydelse i detta sammanhang. Att skadereglering, enligt 

lag, ska ske skyndsamt, och utan uppskov, ger försäkringstagaren anledning att förutsätta att ett 

eventuellt avslag av beslutet, från försäkringsbolaget, bör ske inom en rimlig tid. Dessutom 

finns en plikt hos försäkringsbolaget att informera om dröjsmål i skadereglering sker.178 Dessa 

                                                 
174 Se avsnitt 3.2.1. 
175 Se avsnitt 3.2.3. 
176 Se avsnitt 5.2.1. 
177 Se avsnitt 4.3. 
178 Se avsnitt 2.3.2. 
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regler är på så vis också ett skäl för att försäkringsbolaget, genom passivitet, kan skapa en 

befogad tillit hos försäkringstagaren.  

För att ett försäkringsbolag ska undkomma bundenhet tyder ovan förda resonemang på att ett 

försäkringsbolag bör reagera på felaktigheter inom en rimlig tid. Ett meddelande till 

försäkringstagaren om att beskedet om ersättning är felaktigt är således något som borde företas 

förhållandevis snabbt. I motsatt fall finns det skäl att argumentera för att försäkringsbolaget, 

genom sin passivitet, har framkallat en bild av att skaderegleraren kan utföra den aktuella 

arbetsuppgiften. Ju längre tid som går desto större anledning för försäkringstagaren att hysa en 

tillit till det besked skaderegleraren har lämnat. Detta resonemang ligger dessutom i linje med 

principen om ratihabition.179 Genom att försäkringsbolaget förhåller sig passivt till 

skadereglerarens besked kan bundenhet anses ha uppkommit på så vis att försäkringsbolaget 

har godkänt den handling som skaderegleraren har vidtagit. Resultatet av detta blir att 

försäkringsbolaget blir bundet av handlingen på samma sätt som om en behörighet skulle ha 

förelegat. På så vis skulle försäkringsbolaget, även enligt denna princip, anses ansvarigt att 

ersätta skadan.  

En viss insikt hos huvudmannen menar dock HD är nödvändig vad avser uppfyllandet av 

härrörandekravet. Enligt HD:s uttalande krävs mer än vårdslöshet hos huvudmannen för att 

bundenhet ska anses uppkomma. Så som Lindskog180 har uttryckt det måste huvudmannen ha 

orsakat villfarelsen om att mellanmannen har behörighet att lämna beskedet. Dessutom måste 

huvudmannen ha insett att en möjlig villfarelse förelåg. Precis som Lundberg181 diskuterar är 

det en svårighet att applicera detta insiktsrekvisit i den situation vi har att göra med i denna 

uppsats, nämligen då ett rent misstag av vidtagits av skaderegleraren. En skadereglerare har, av 

misstag, lämnat ett felaktigt besked i samband med de uppgifter denne annars har behörighet 

att vidta. Någon direkt avsikt eller grov vårdslöshet att framkalla en missvisande bild av 

behörighet är det i dessa fall inte fråga om. Möjligt är därför att det finns en svårighet att 

uppfylla detta rekvisit i fall där ett felaktigt besked vid skadereglering vidtas. Möjligheten att 

tillämpa tillitsfullmakten kan därför vara begränsad.  

Det bör dock kunna argumenteras för att en viss insikt hos försäkringsbolaget borde kunna 

föreligga. Framförallt bör detta vara fallet vid försäkringsbolagets passivitet. Om försäkrings-

bolaget förhåller sig passivt och inte tillrättalägger ett felaktigt besked som försäkringstagaren 

                                                 
179 Se avsnitt 5.1.1. 
180 Se avsnitt 3.2.3. 
181 Se avsnitt 3.2.3. 
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har erhållit torde en erforderlig insikt föreligga hos försäkringsbolaget om att försäkrings-

tagaren utgår från att beskedet är korrekt och riktigt. Detta inte minst på grund av den, ovan 

nämnda, förtroendeposition försäkringsbolaget besitter samt den verksamhet som bedrivs.  

Vad avser härrörandekravet finns sammanfattningsvis skäl för att hävda att ett försäkringsbolag 

kan skapa en befogad tillit hos försäkringstagaren om att denne företräds av skaderegleraren 

och att behörighet på så vis har förelegat. Argument för denna ståndpunkt är försäkringsbolagets 

förtroendeposition gentemot försäkringstagaren samt den verksamhet som försäkringsbolaget 

utövar. Har försäkringsbolaget dessutom förhållit sig passivt till skadereglerarens besked om 

att ersätta skadan finns ännu större anledning att hävda att härrörandekravet är uppfyllt. En viss 

tveksamhet råder dock vad avser det insiktsrekvisit som HD anser krävs för att bundenhet ska 

föreligga. En viss insikt är således nödvändig att påvisa för att bundenhet ska vara aktuellt.    

6.3.2.3 Kravet om att tilliten ska vara befogad 

I såväl NJA 2013 s. 659 som i NJA 2014 s. 684 ansågs det inte föreligga en tillitsfullmakt, bland 

annat för att tilliten inte var befogad. Vad som var av betydelse för domsluten var vad tredje 

man kunde tänkas ha insett samt att en viss osäkerhet, avseende mellanmannens behörighet, 

borde ha förelegat hos tredje man. Denna aspekt bör därför analyseras. 

Den nya rättshandlingen. som skaderegleraren utför vid besked om ersättning, utförs med 

förutsättningen om att det, sedan tidigare, finns en avtalad relation mellan försäkringsbolaget 

och försäkringstagaren. Denna tidigare relation bygger på lydelsen i villkoren. Vad som 

innefattas i dessa villkor och vilka förutsättningar som krävs för att försäkringsfall ska föreligga 

är fullt möjligt för försäkringstagaren att vara medveten om. När en skadereglerare beviljar 

ersättning, utanför villkorens omfattning, kan det således diskuteras om försäkringstagaren inte 

har anledning att misstänka att skaderegleringen görs på ett felaktigt sätt. Detta kan i sin tur 

leda till en anledning för försäkringstagaren att överväga huruvida skaderegleraren har 

behörighet att fatta det aktuella beslutet. Att försäkringstagaren, de facto, har full tillgång till 

förutsättningarna för att erhålla ersättning är därför ett argument för att hävda att försäkrings-

tagarens tillit inte bör anses vara befogad. För att avgöra detta har två olika bedömningsfrågor 

sammanställts, vilka enligt min mening anses nödvändiga att ta ställning till för att avgöra om 

försäkringstagarens tillit är befogad: 

Fråga 1. Vilka krav kan ställas på en försäkringstagare vad avser kunskapen om villkorens 

innebörd och på så vis vetskapen om när ersättning kan förväntas erhållas? 
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Fråga 2. Hur mycket kan en försäkringstagare förväntas förstå och vara medveten om vad avser 

behörighetsgränsen hos en skadereglerare?  

Dessa två frågor måste avgöras utifrån rådande omständigheter i varje enskilt fall. Vissa 

faktorer framställs dock nedan, vilka synes ha en betydelse vid en bedömning.  

Bedömning av Fråga 1. 

Generellt anses villkoren i försäkringsavtal vara av komplex karaktär och är inte alltid så lätta 

att tolka och förstå. Denna uppfattning speglar också reglerna om informationsplikt i 2 kap. 

FAL.182 Plikten för ett försäkringsbolag att informera finns just för att klargöra för försäkrings-

tagaren vad villkoren innebär samt när ersättning kan förväntas erhållas. För att avgöra kravet 

på försäkringstagarens förståelse om villkoren bör denna informationsplikt anmärkas. Det tycks 

ligga på försäkringsbolaget att försäkra sig om att försäkringstagaren är medveten om villkorens 

innebörd. Att risken för att missförstå villkorens omfattning bör ligga på försäkringsbolaget kan 

därför anses rimligt. I denna uppsats framgår dessutom att ett försäkringsavtal inte kommer till 

stånd genom en förhandling utan ingås utifrån de villkor som försäkringsbolaget har 

upprättat.183 Det rör sig på så vis om ett ensidigt upprättat avtal, vilket i sig kan vara ett argument 

för att inte ställa allt för höga krav på försäkringstagarens medvetenhet om villkorens innebörd. 

Det är dessutom försäkringsbolaget som besitter kunskapen och erfarenheten av hantering av 

skadeärenden. Vilken information som har givits till försäkringstagaren är såldes faktorer som 

bör avvägas för att besvara Fråga 1.  

Vilken skada som är för handen och vilket händelseförlopp som det är fråga om bör också vara 

av betydelse vid en bedömning av Fråga 1. I vissa fall bör det vara uppenbart att en skada inte 

omfattas av villkoren eller att omständigheter runt omkring föranleder att skadan inte är 

ersättningsbar. Det kan exempelvis vara en skada som, utan tvekan, omfattas av ett undantag i 

villkoren. I dessa fall finns det större skäl att förvänta sig att försäkringstagaren är medveten 

om att skadan, de facto, inte är ersättningsbar. Komplexiteten av skadan, händelseförloppet 

samt vilka omständigheter som resulterar i att försäkringsbolaget väljer att senare inte ersätta 

skadan behöver således granskas för att avgöra Fråga 1.  

 

 

 

                                                 
182 Se avsnitt 2.3.2. 
183 Se avsnitt 2.2. 
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Bedömning av Fråga 2. 

Det tycks finnas små möjligheter för en försäkringstagare att vara medveten om och förstå en 

skadereglerares behörighetsgränser. Så som tidigare har diskuterats184 sitter också 

försäkringsbolaget i en förtroendeställning. Genom samma resonemang torde det vara rimligt 

för en försäkringstagare att förutsätta, vid besked från skaderegleraren, att denne har behörighet 

att göra det aktuella åtagandet. 

Genom dialoger med verksamma jurister har det framgått att det vanligtvis krävs ett 

godkännande från en behörig chef om beslut om ersättning ska fattas, vilket inte stöds av 

villkoren.185 Således krävs i dessa fall någon form att åtgärd från skadereglerarens sida. I 7 kap. 

1 § 1 st. FAL framgår dessutom hur skaderegleringen ska hanteras.186 Dels ska åtgärder, vilka 

krävs för att skadan ska kunna regleras, vidtas. Dels ska försäkringstagarens intresse beaktas. 

Denna lagbestämmelse talar således för att försäkringstagaren har anledning att förutsätta att 

åtgärder har vidtagits för att säkerställa att en bedömning av skadan har gjorts på ett korrekt 

sätt. Även om en försäkringstagare kan vara medveten om att en skada, i själva verket, inte 

omfattas av villkoren bör denne, genom ovan förda resonemang, kunna förvänta sig att en 

skadereglerare har vidtagit de åtgärder som krävs innan denne ger besked att ersättning kommer 

att erhållas. Kravet i Fråga 2 bör därför inte ställas högt.    

En av anledningarna i NJA 2013 s. 659 till att HD ansåg att behörighet inte förelåg var att 

resultatet av avtalet, vilket mellanmannen ingick för huvudmannens räkning, blev en väsentlig 

förändring och en ökad riskexponering för huvudmannen. Huruvida ett avtal resulterar i 

fördelar för tredje man och, motsatsvis, innebär en betydlig försämring för huvudmannen är 

därför relevant att undersöka. Ett besked från skaderegleraren som innebär en väsentlig 

avvikelse från det, mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren, ursprungliga 

försäkringsavtalet talar för att försäkringstagaren har anledning att misstänka att beskedet från 

skaderegleraren inte har skett på rätt sätt. På så vis skulle tilliten heller inte anses vara befogad. 

Konsekvenserna för försäkringsbolaget av skadereglerarens besked, samt hur pass avvikande 

beskedet är i förhållande till villkoren är därför nödvändigt att granska för att avgöra Fråga 2.  

Både vad avser Fråga 1 och Fråga 2 bör slutligen ett resonemang föras huruvida bedömningen 

får en betydelse om det rör sig om en försäkringstagare i form av konsument eller företagare. 

Hur denna aspekt förhåller sig i fråga om fullmakt, baserad på befogad tillit, har inte avgjorts i 

                                                 
184 Se avsnitt 7.4.2 om härrörandekravet.  
185 Se avsnitt 4.4. 
186 Se avsnitt 4.3. 
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HD. Det råder således en osäkerhet hur denna bedömning bör te sig. Dock finns skäl som talar 

för att ett högre krav kan ställas vad avser företagsförsäkring. Rent generellt finns en 

uppfattning i det svenska rättssystemet att konsumenten är skyddsvärd, detta inte minst med 

tanke på den konsumentlagstiftning som finns. Denna uppfattning synes finnas även i 

försäkringssammanhang.187 Ett företag kan förväntas besitta mer möjligheter att förstå 

villkorens innebörd samt lättare kunna avgöra om försäkringsfall föreligger eller inte. En 

konsument är inte insatt på samma sätt som en företagare kan förväntas vara. Dessutom finns 

inte samma resurser och möjligheter hos konsumenten att göra sig mer insatt. Att en enskild 

konsument ska ha samma förståelse som ett företag, vilket företräds av verksamma jurister, är 

inte rimligt. Denna uppfattning speglar dessutom dels reglerna om informationsplikt188, dels de 

rättspraxis som finns angående bevisbörda.189 Om beskedet i fråga lämnas till en konsument 

bör det därför finnas större skäl för att hävda att en befogad tillit är för handen jämfört med om 

det rör sig om ett avtalsförhållande, gentemot ett företag.  

Vad som i detta hänseende är relevant att anmärka är det som tidigare har beskrivits i denna 

uppsats,190 nämligen att det förekommer att försäkringsförmedlare används i samband med 

försäkringsärenden. Detta sker i regel när det är fråga om företagsförsäkring och blir på så vis 

aktuellt diskutera i samband med resonemang om skillnader mellan företags- och 

konsumentförsäkringar. Vid användandet av försäkringsförmedlare förmedlas den kontakt som 

föregås mellan parterna i försäkringsavtalet genom en mellanman. Hur omständigheterna, vad 

avser denna förmedling av kontakt, förhåller sig bör rimligtvis granskas i fråga om 

försäkringsbolagets bundenhet. Det kan nämligen vara situationer där det felaktiga beskedet, 

vilket föranleder försäkringstagarens uppfattning om att erhålla ersättning, beror på 

försäkringsförmedlaren. Försäkringsförmedlaren agerar på uppdrag av antingen försäkrings-

bolaget eller försäkringstagaren. Det blir därför även i dessa fall fråga om en bedömning utifrån 

fullmaktsreglerna i AvtL. Hur denna bedömning förhåller sig är inget som vidare kommer att 

diskuteras i denna uppsats. Det bör dock anmärkas att försäkringsförmedlarens roll självklart 

kan få en inverkan och att omständigheter, i samband med försäkringsförmedling, bör granskas.  

                                                 
187 Se FAL där speciella regler gäller för konsumentförsäkringar.  
188 Se avsnitt 2.3.2. 
189 Se avsnitt 4.2. 
190 Se avsnitt 2.1. 
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6.3.3 Försäkringstagarens kostnader på grund av felaktig skadereglering 

Så som tidigare har exemplifierats191 kan det förekomma situationer där försäkringstagaren 

förorsakas kostnader på grund av det felaktiga beskedet från skaderegleraren. Detta kan ske om 

försäkringstagaren vänder sig till en entreprenör, vilken är utsedd av försäkringsbolaget, för att 

åtgärda en skada. I det fall försäkringsbolaget sedermera lämnar ett slutligt besked om att 

skadan inte kommer att kompenseras kan försäkringstagaren hävda att denne har förorsakats 

kostnader. Det har inte anträffats några skäl som tyder på att sådana kostnader skulle vara 

avgörande för en behörighetbedömning och att försäkringsbolaget skulle anses bundet på grund 

av dessa kostnader. Då sådana argument saknas är det därför fråga om en annan sida av myntet, 

där en försäkringstagare får söka ersättning från försäkringsbolag på annat sätt. En möjlig grund 

till en sådan ersättningsskyldighet är ett skadeståndsanspråk. En diskussion om hur dessa 

kostnader förhåller sig samt hur en eventuell förmögenhetsskada inom kontraktsförhållande192 

ska bedömas kommer inte att föras i denna uppsats. Istället hänvisas till det, tidigare nämnda, 

examensarbetet193 där försäkringsbolagets skadeståndsansvar behandlas.  

I detta hänseende bör dock HD:s uttalande om insiktsrekvisitet194 i NJA 2014 s. 684 att 

anmärkas. Det synes vara nödvändigt att huvudmannen agerat mer än oaktsamt om bundenhet 

genom en tillitsfullmakt ska vara aktuellt. I annat fall rör det sig istället om en 

skadeståndsskyldighet. De kostnader som framgår av detta avsnitt bör kunna vara sådana 

kostnader som försäkringstagaren kan göra anspråk på om insiktsrekvisitet inte uppfylls och 

bundenhet därför inte kan göras gällande.  

6.4 Generös tillämpning av försäkringsvillkor  

Det har i denna uppsats kunnat konstateras att uppfattningen i försäkringsbranschen är att en 

skadereglerares behörighet begränsas av lydelsen i villkoren.195 Det är nämligen utifrån 

villkoren som skaderegleraren ska bedöma om en ersättningsgill skada föreligger. Då ett besked 

har lämnats, utan stöd av villkoren, har skaderegleraren på så vis överskridit sin behörighet. 

Vad som dock kan utgöra ytterligare en aspekt i den situation vi har att göra med i denna uppsats 

är att en skadereglerare beviljar ersättning för en skada, vilken är ersättningsgill enligt villkoren, 

men att detta sker på ett generöst och förmånligt sätt för försäkringstagaren. Förutsättningarna 

                                                 
191 Se avsnitt 1.1. 
192 Se angående förmögenhetsskada i kontraktsförhållande: Bengtsson, Ullman & Unger. Allehanda om 

skadestånd i avtalsförhållanden samt Bengtsson, Allmänna principer om kontraktsansvar? i Festskrift till Lars 

Gorton  
193 Se avsnitt 1.5. 
194 Se avsnitt 3.2.3. Diskussion om insiktsrekvisitet har dessutom förts i avsnitt 6.3.2.2. 
195 Se avsnitt 4.4. 
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för att ett försäkringsbolag ska ha ett ansvar att ersätta skadan är i dessa fall uppfyllda. Dock 

kan exempelvis beloppet som skaderegleraren beslutar ska utges vara mer än vad som anses 

rimligt. Om försäkringstagaren exempelvis inte lämnar korrekta uppgifter vid anmälan av ett 

försäkringsfall har det framgått att nedsättning av ersättning kan ske.196 En mer gynnsam 

bedömning av denna nedsättning kan tankas utföras, vilket kan uppfattas som en felaktig 

bedömning som försäkringsbolaget sedermera inte vill bevilja. Det rör sig då, enligt min 

uppfattning, om en hantering av ett skadeärende som, i och för sig, förhåller sig till den yttre 

ram som villkoren utgör. Trots allt är det inte en korrekt tillämpning av villkoren. Detta har 

visats föranleda en komplex gränsdragning. 

Det tycks vara gängse uppfattning inom försäkringsbranschen att en skadereglerare har 

möjlighet att utföra sitt arbete, så länge det sker inom villkorens lydelse.197 Denna uppfattning 

tyder på att tillämpning, tolkning och applicering av villkoren, utifrån de omständigheter som 

föreligger i det specifika fallet, rimligtvis bör falla inom de uppgifter en skadereglerare får 

utföra, så länge stöd i villkoren finns. Detta tillvägagångssätt är dessutom nödvändigt med tanke 

på villkorens utformning. Det framgår inte, svart på vitt, i villkoren hur en specifik skada ska 

ersättas utan en bedömning måste företas. Detta resonemang innebär således att tillämpning 

och tolkning av villkor är förhållningssätt som faller in under en skadereglerares behörighet.  

För att utreda ett försäkringsbolags bundenhet av denna generösa tillämpning av villkoren bör 

därför diskussion föras huruvida begränsningar föreligger för skaderegleraren, vilka inskränker 

möjligheten att tillämpa villkoren. I och med att sådana begräsningar innebär instruktioner om 

vad skaderegleraren får göra inom sin behörighet rör det sig om en befogenhetsfråga.198  

Enligt jurister på försäkringsbolag föreligger vanligtvis befogenhetsbegränsningar för 

skadereglerare i form av beloppsgränser för vad de får bevilja ersättning för. Annars tycks 

befogenheten oftast gå hand i hand med behörigheten på så vis att en skadereglerare har att 

förhålla sig till villkoren. Förutom villkoren har således en skadereglerare att beakta det 

specifika belopp som denne får bevilja ersättning för. Att skaderegleraren annars gör 

bedömningar, tillämpningar och tolkningar, vilka leder till besked som, trots allt, faller inom 

villkoren bör således inte kunna föranleda någon befogenhetsöverträdelse. Bundenhet för 

försäkringsbolaget i dessa fall bör därför vara fallet, i enlighet med 10 och 11 §§ AvtL.  

                                                 
196 Se avsnitt 4.3.  
197 Se avsnitt 4.4. 
198 Se avsnitt 3.1.3. En bedömning enligt 11 § 2 st. AvtL blir då aktuellt att göra.  
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I det fall tilldelning av ersättning har skett, vilken överskrider det belopp som skaderegleraren 

har befogenhet att bevilja, blir frågan om tredje mans goda tro aktuell. Befogenhet speglar det 

inre förhållande som föreligger mellan huvudmannen och mellanmannen.199 En försäkrings-

tagare har därför små möjligheter att uppfatta dessa inskränkande instruktioner och förhålla sig 

till dem. För att ett försäkringsbolag inte ska vara bundet vid en befogenhetsöverträdelse, utförd 

av en skadereglerare, krävs att försäkringstagaren är i ond tro vad avser överträdelsen. Att en 

försäkringstagare skulle kunna uppfatta detta inre förhållande och således vara medveten om 

att skaderegleraren har lämnat ett besked utanför sin befogenhet bör vara mycket svårt. Detta 

resonemang talar också NJA 2001 s. 191 I för. I detta fall ansåg nämligen HD att det förelåg en 

svårighet för en bankkund att besitta kunskap om befogenhetsgränser inom en bank. 200 Samma 

förhållningssätt tycks gälla även vad avser försäkringsbolag, gentemot en försäkringstagare. Så 

som tidigare har resonerats har försäkringstagaren tillgång till villkoren och har ingått ett 

försäkringsavtal under dessa förutsättningar.201 Vilka interna regler som finns hos försäkrings-

bolaget om hur skaderegleraren måste förhålla sig till dessa villkor är dock mer än vad som kan 

anses rimligt för en försäkringstagare att vara medveten om. Troligen bör, i de flesta fall, 

försäkringsbolaget bli bundet vid dessa situationer eftersom det finns en svårighet att påvisa 

försäkringstagarens onda tro.  

Vad avser generös tillämpning av villkor är Försäkringsinspektionens uttalande om kulans i 

NJA 1992 s. 782 även av betydelse vad avser befogenhetsfrågan. I det aktuella rättsfallet rörde 

det sig dock om kulans i fråga om behörighetsöverträdelse och inte befogenhetsöverträdelse. 

Dock bör deras uttalande kunna vara till grund även för detta resonemang på så vis att 

konsekvenserna av den generösa tillämpningen ansågs vara betydelsefulla. En bedömning av 

konsekvenserna för försäkringsbolaget, efter skadereglerarens generösa tillämpning, bör 

således vara lämpligt att göra. Har försäkringstagaren fått besked om ersättning, vilket innebär 

ett betydligt högre belopp än vad normalt kan förväntas för den aktuella skadan finns det skäl 

som talar för att försäkringstagaren bör ha blivit misstänksam huruvida skaderegleraren 

verkligen hade möjligheten att lämna det aktuella beskedet. Beskedet skulle då innebära 

negativa och mera omfattande konsekvenser för försäkringsbolaget. Detta skulle då kunna 

föranleda ond tro hos försäkringstagaren och således också ett besked som, enligt 11 § 1 st. 

AvtL, inte har bindande verkan för försäkringsbolaget.     

                                                 
199 Se avsnitt 3.1.3. 
200 Se avsnitt 3.2.1. 
201 Se avsnitt 6.3.2.3.  
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7 Slutsats 

Genom ovan förda juridiska analys konstaterar jag att det kan föreligga situationer där ett 

försäkringsbolag blir bundet att ersätta en försäkringstagare för en skada som i själva verket 

inte omfattas av villkoren. Vad som, till att börja med, krävs för att detta ansvar ska vara aktuellt 

är att skadereglerarens besked till försäkringstagaren är att anse som en rättshandling i enlighet 

med AvtL. Enbart när skaderegleraren lämnar besked i strid med villkoren är det tal om en ny 

rättshandling där skaderegleraren kan binda försäkringsbolaget. För att en bindande rätts-

handling ska vara för handen måste det fastställas att skaderegleraren har gett ett klart och 

otvetydigt besked om att försäkringsbolaget åtar sig att ersätta skadan, samt till vilket belopp. 

Ett krav på tydlighet och precision finns på så vis att en avsikt ska kunna uppfattas objektivt.  

Först när det har konstaterats att skaderegleraren har utfört en rättshandling å försäkrings-

bolagets vägnar bör en bedömning göras huruvida skaderegleraren har en behörighet att utföra 

den aktuella handlingen eller inte. Någon behörighet i enlighet med ställningsfullmakt enligt 10 

§ 2 st. AvtL tycks vara en svårighet för försäkringstagaren att påvisa eftersom det inte råder 

någon sedvänja i försäkringsbranschen att fatta beslut om ersättning, vilket inte är i enlighet 

med villkorens lydelse. Då sedvänja saknas kan heller ingen behörighet göras gällande.  

En skadereglerares befogenhet synes gå hand i hand med dess behörighet. Så länge bedömning 

sker i enlighet med villkoren bör därför skaderegleraren ha befogenhet att tolka, tillämpa och 

applicera villkoren. Någon befogenhetsöverträdelse i dessa fall är det därför inte fråga om. 

Dock finns befogenhetsgränser i form av beloppsgränser för vad skaderegleraren får bevilja 

ersättning för. Det råder dock en svårighet att hävda att en försäkringstagare skulle vara 

medveten om dessa gränser på så vis att ond tro, enligt 11 § 1 st. AvtL, skulle föreligga.  

Det är dock möjligt att hävda att en skadereglerare besitter en behörighet på grund av en, hos 

försäkringstagaren, befogad tillit. Häri krävs en bedömning utifrån HD:s uttalande i NJA 2013 

s. 659 och NJA 2014 s. 684. Vad som främst är betydelsefullt är att omständigheterna, vilka 

försäkringstagaren grundar sin tillit på, kan kopplas till försäkringsbolaget. Häri kan 

försäkringsbolagets förtroendeställning gentemot försäkringstagaren vara ett skäl till att tillit 

skapas. Har försäkringsbolaget dessutom förhållit sig passivt och inte reagerat på skade-

reglerarens besked är detta ytterligare ett skäl till att hävda en tillit har skapats. Tilliten hos 

försäkringstagaren måste dessutom vara befogad. Två frågor har sammanställts för att avgöra 

om försäkringstagarens tillit är att anse som befogad. 
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Genom en bedömning av de faktorer som denna uppsats har framställts, i förhållande till 

omständigheter i det specifika fallet, kan således en behörighet hos en skadereglerare föreligga. 

Denna behörighet innebär att en skadereglerare binder sin huvudman, försäkringsbolaget, att 

ersätta skadan på så vis som innehållet i beskedet påvisar.   

Slutligen kan konstateras att det som utgångspunkt inte finns en vilja hos försäkringsbolaget att 

en skadereglerare ska utföra en rättshandling utan stöd av det som framgår i villkoren. Med 

tanke på betydelsen av viljeförklaring, vad avser fullmakt, har det sedan tidigare funnits en 

svårighet att resonera att en huvudman ska vara bunden till en rättshandling i sådana fall. I och 

med att utvecklingen har gått mot en mer tillitbaserad fullmakt frångås denna viljeteori, vilket 

således kan förespråka en bundenhet för försäkringsbolaget av en skadereglerares besked. 

Enligt den juridiska analys som har förts i denna uppsats tycks det vara en förtjänst för en 

försäkringstagare att åberopa fullmakt, baserad på befogad tillit, framför ställningsfullmakt för 

att ha en bättre chans att visa på att försäkringsbolaget är bundet att ersätta den aktuella skadan. 

Fullmaktslärans utveckling innebär skäl för att NJA 1992 s. 782 eventuellt skulle ha fått en 

annan utgång idag om kärande hade åberopat tillitsfullmakt som alternativ till ställnings-

fullmakten. Vad HD kom fram till i 2013 och 2014 års fall skulle troligen ha fått en betydande 

innebörd för utgången av fallet. 
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