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Sammanfattning 

I Sverige år 2005 tillkom en ny reglering avseende svensk försäkringsavtalsrätt: 

försäkringsavtalslagen (2005:104). Grundsyftet med den nya lagen var att ge 

försäkringstagarna ett starkt skydd vid alla typer av försäkringar. Syftet var även att bidra till 

bättre förutsättningar för goda marknadsförhållanden inom försäkringsbranschen. I dag har 

dock Sverige bland annat en koncentrerad sakförsäkringsmarknad, där 

konkurrensmöjligheterna för de mindre aktörerna på marknaden inte står i proportion till 

konkurrensmöjligheterna för de fem största aktörerna på marknaden. Sakförsäkringstagarnas 

möjligheter att byta försäkringsbolag är också relativt små, bland annat på grund av att 

försäkringsbolagen utnyttjar reglerna i försäkringsavtalslagen.  

 

Uppsatsen undersöker vad det är som utgör hinder för kundrörligheten och konkurrensen på 

den svenska sakförsäkringsmarknaden. I analysen läggs det fram olika lösningar bland annat 

med hjälp av att en komparativ metod har använts för att jämföra svensk rätt med andra 

nordiska länders rätt, närmare bestämt Danmarks och Norges. I dessa länder har det nämligen 

redan vidtagits åtgärder för att öka kundrörligheten och konkurrensen på deras respektive 

sakförsäkringsmarknader. Statistik över de tre olika marknaderna har även presenterats för att 

visa hur utvecklingen av sakförsäkringsbolagens andelar har sett ut de senaste tio åren på 

respektive marknad.  

 

Även svensk konkurrensrätt har analyserats för att undersöka huruvida de rabatt- och 

bonussystem som sakförsäkringsbolagen använder sig av skulle kunna anses utgöra hinder för 

kundrörligheten och konkurrensen. Slutsatsen är dock att det är försäkringsavtalslagens 

bestämmelse om maximalt tillåten bindningstid i kombination med uppsägningsreglerna i 

försäkringsavtalslagen som utgör det främsta hindret på sakförsäkringsmarknaden. 

 

Genom en ändring i försäkringsavtalslagens bestämmelse om uppsägning i förtid skulle 

kundrörligheten och konkurrensen på den svenska sakförsäkringsmarknaden kunna öka. 

Ändringen skulle innebära en avgiftsfri flytträtt för sakförsäkringstagaren. 

Sakförsäkringstagaren blir därmed friare i sitt val av sakförsäkringsbolag, vilket i sin tur ökar 

försäkringsbolagens vilja att konkurrera på andra sätt än genom att utnyttja reglerna i 

försäkringsavtalslagen.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Sverige har en koncentrerad sakförsäkringsmarknad där fyra stora försäkringsbolag sedan 

länge har varit marknadsledande. Dessa försäkringsbolag har vid flera tillfällen innehaft över 

80 procent av den svenska sakförsäkringsmarknaden under längre tidsperioder.1 Enligt en 

rapport från 2007, skriven av det danska Konkurrens- och Konsumentverket, finns det en 

indikation på konkurrensproblem om de fyra största bolagen på en marknad tillsammans 

innehar över 80 procent av marknaden.2 I december 2017 innehade de fem största 

sakförsäkringsbolagen tillsammans nästan 83 procent av den svenska 

sakförsäkringsmarknaden,3 vilket är en relativt hög marknadsandel jämfört med andra 

nordiska länder.4 

 

År 2009 skrev Konsumentverket i Sverige, på uppdrag av Konkurrensverket (KKV), en 

rapport om kundrörligheten inom några viktiga marknader, vilken bland annat innefattar 

försäkringsmarknaden.5 I rapporten tar Konsumentverket upp den så kallade ”ettårsregeln” 

som exempel på hinder för konsumenterna på sakförsäkringsmarknaden.6 

 

Ettårsregeln, som många svenska sakförsäkringsbolag utnyttjar och använder till sin fördel, 

kommer från försäkringsavtalslagens7 (FAL) bestämmelse om den maximala försäkringstiden 

för individuella skadeförsäkringar. De flesta sakförsäkringar har nämligen en bindningstid på 

ett år, vilket innebär att försäkringstagaren exempelvis inte kan byta försäkringsbolag innan 

avtalets huvudförfallodag, det vill säga ett år efter att avtalet ingicks. Många svenska 

sakförsäkringstagare är alltså bundna till ett och samma försäkringsbolag i minst ett år vad 

gäller deras sakförsäkringar, vilket leder till en viss begränsning av kundrörligheten.8 I andra 

                                                
1 Se mer i avsnitt 3.1. 
2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Udvælgelsen af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer 
i KR-2007, s. 2.  
3 Se 3.1.  
4 Se 4.2.3 och 4.3.2.  
5 Konsumentverket, Kundrörlighet, exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader, 
rapportserie 2009:4. 
6 Konsumentverkets rapport (2009:4) om kundrörlighet, s. 28. 
7 Försäkringsavtalslag (2005:104) 
8 Ibid, s. 28. 
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nordiska länder har försäkringstagaren däremot, genom olika lösningar, getts möjligheten att 

säga upp eller flytta sin sakförsäkring innan sakförsäkringsavtalet har löpt ut.9 

 

Många försäkringsbolag uppmuntrar sina kunder att ha alla sina sakförsäkringar samlade hos 

ett och samma bolag genom att belöna sina ”helkunder” med en så kallad helkundsrabatt.10 

Försäkringarna tecknas dock oftast vid olika tidpunkter på året, vilket innebär att de även 

löper ut vid olika tidpunkter på året. I det fall kunden, vid huvudförfallodagen, väljer att flytta 

en av sina sakförsäkringar till ett annat försäkringsbolag som exempelvis erbjuder lägre 

premieavgift, faller helkundsrabatten bort hos det gamla försäkringsbolaget. Eftersom 

helkundsrabatten bortfaller, höjs premieavgifterna för övriga sakförsäkringar hos det gamla 

försäkringsbolaget. Det blir således oftast ingen kostnadsbesparing för kunden om denne 

flyttar en av sina sakförsäkringar till det andra försäkringsbolaget, på grund av de höjda 

premieavgifterna hos det gamla bolaget. Det kan alltså vara ekonomiskt ofördelaktigt för en 

sakförsäkringskund att byta försäkringsbolag, vilket leder till att kunden väljer att ha kvar alla 

sina sakförsäkringar och fortsätta som helkund hos det gamla försäkringsbolaget.11 

Helkundsrabatter kan således ge upphov till inlåsningseffekter på en marknad, vilket försvårar 

för konkurrerande företag att verka på marknaden.12 

 

1.2 Problemformulering 
Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsens utformning och analys. 

- Utgör konsumentbestämmelser i försäkringsavtalslagen ett hinder för kundrörligheten 

och konkurrensen på den svenska sakförsäkringsmarknaden?  

- Finns det andra hinder för kundrörligheten och konkurrensen på den svenska 

sakförsäkringsmarknaden? 

- Om föregående frågor besvaras jakande, skulle det vara möjligt att genom lagändring 

eller på annat sätt öka kundrörligheten och konkurrensen på den svenska 

sakförsäkringsmarknaden?  

 

                                                
9 Se uppsatsens kapitel 4. 
10 Se mer om de fem största svenska sakförsäkringsbolagens rabattsystem i avsnitt 3.1.  
11 Compricer, Insplanet, Vardia, Konsumenters rätt att säga upp sakförsäkringsavtal – En jämförelse av 
situationen i de nordiska länderna, rapport 2013, s. 2. 
12 Se 5.7.2 och 6.3.2.  
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1.3 Syfte 
Det främsta syftet med denna uppsats är att redogöra för konsument- och marknadsmässiga 

konsekvenser av den så kallade ettårsregeln samt uppsägningsreglerna inom 

sakförsäkringsrätten. Därtill ämnar uppsatsen även redogöra för konsument- och 

marknadsmässiga konsekvenser av de rabatt- och bonussystem som sakförsäkringsbolagen 

använder sig av. Vidare syftar uppsatsen till att ge förslag på en lösning som skulle passa den 

svenska sakförsäkringsmarknaden för att öka dess kundrörlighet samt konkurrensen mellan 

dess företag. Utöver detta ämnar uppsatsen även utreda på vilket sätt en sådan lösning i så fall 

skulle kunna genomföras. Uppsatsens övergripande syfte är följaktligen att bidra till 

diskussionen kring framställt problem och inspirera till en eventuell lösning för att öka 

kundrörligheten och konkurrensen på den svenska sakförsäkringsmarknaden.  

 

1.4 Metod och material 
För att besvara uppsatsens problemformulering har lagregleringen på såväl det 

försäkringsrättsliga som konkurrensrättsliga området analyserats och fastställts. De rättskällor 

som har studerats är således lagtext och lagförarbeten samt även rättspraxis och juridisk 

litteratur (doktrin), vilket innebär att den klassiska rättsdogmatiska metoden har använts.13 

Genom denna metod används sedvanliga rättskällor för att beskriva, tolka och systematisera 

gällande rätt.14 Doktrin är förvisso endast en kunskapskälla om gällande rätt och således inte 

en rättskälla i den meningen att åsikter i litteraturen är bindande på något sätt. Doktrinen har 

dock fått en så pass stark roll vid bedömningen av gällande rätt att svenska domstolar många 

gånger använder sig av denna för att framföra argument vid rättstillämpningen.15 Det kan 

även diskuteras vilken vikt lagens förarbeten ska tillmätas som rättskälla.16 Olika rättskällor 

får olika stor vikt och betydelse alltefter vilken metod som används. I det fall 

rättstillämpningen sker utifrån en teleologisk metod tillmäts förarbetena en inte obetydlig vikt 

eftersom de fungerar som hjälpmedel för att utröna lagens ändamål.17 Vid användning av den 

                                                
13 Rättspraxis från senare år vad gäller sakförsäkringar är inte särskilt uttömmande, vilket har lett till frånvaron 
av denna i kapitel 2. 
14 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i: Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21 ff. Se även Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 
111. 
15 Sandgren, Claes & Andersson, Sten (red.), Norstedts juridiska handbok, 17., omarb. uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2001, s. 8. 
16 Ibid, s. 6. 
17 Ibid, s. 10. 
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teleologiska metoden tolkas lagen utifrån dess syfte och ändamål.18 Metoden används bland 

annat för att främja det syfte som eftersträvas med en viss bestämmelse, vilket har lett till att 

denna metod har använts vid framställningen av lagen i denna uppsats.19 

 

Inom den svenska konkurrensrätten finns det vissa begrepp och bestämmelser som är vaga 

och oprecisa. Dessa begrepp och bestämmelser har därför bland annat studerats mot bakgrund 

av avgöranden från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), eftersom de svenska 

konkurrensreglerna till stor del bygger på EU-rättsliga konkurrensregler.20 En EU-rättslig 

metod, enligt vilken EU-domstolens rättspraxis utgör en bindande rättskälla,21 har således 

använts i denna uppsats. Rättspraxis från EU-domstolen och tribunalen är både mer 

omfattande och betydelsefulla för Europeiska unionens (EU) rättsordning än vad exempelvis 

svensk rättspraxis är för den svenska rättsordningen. EU:s gällande rätt på vissa områden 

återfinns nämligen till övervägande del i rättspraxis.22 Vägledning för hur olika begrepp ska 

tolkas har även hämtats ur rättsakter av icke-bindande karaktär, så kallad soft law, såsom 

riktlinjer och meddelanden från Europeiska kommissionen (kommissionen).23 En EU-rättslig 

metod har således tillämpats i syfte att förtydliga den svenska konkurrenslagstiftningen. 

 

I uppsatsen har erfarenheter från Danmark och Norge avseende ettårsregeln och dess 

marknads- och konsumentmässiga konsekvenser studerats. Även dessa länders hantering av 

konsekvenserna har studerats, vilket har medfört att ländernas lagstiftning och vidtagna 

åtgärder vad gäller sakförsäkringar har analyserats och jämförts med den svenska 

försäkringsavtalslagstiftningen. En komparativ metod har således använts i syfte att få 

inspiration till en eventuell svensk lösning avseende framställt problem.24  

 

I den analytiska delen av uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden lämnats i viss mån för 

att ge utrymme till en rättspolitisk metod. Vid utarbetningen av eventuella lösningar har 

                                                
18 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
2., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 168. 
19 Ibid. 
20 Se 5.2.  
21 Hettne, J. & Otken Eriksson, I., EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 40. 
22 Ibid, s. 40 f. 
23 Ibid, s. 46 f. 
24 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 126. 
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reglerna avseende sakförsäkringar diskuterats ur ett de lege ferenda perspektiv, det vill säga 

hur reglerna borde se ut.25 

 

Utöver sedvanliga rättskällor har även material såsom tillgänglig statistik på den svenska 

sakförsäkringsmarknaden studerats och jämförts med tillgänglig statistik från Danmark och 

Norge, avseende dessa länders sakförsäkringsmarknader. Statistiken kommer från de olika 

branschorganisationerna för försäkringsbolagen i respektive land.26 

 

Dessutom har information hämtats från beslut och publikationer utgivna av olika myndigheter 

såsom Konkurrens- och Konsumentverket, samt även motsvarande tillsynsmyndigheter i 

Danmark och Norge. Utöver detta har information om de olika försäkringsbolagen hämtats 

från bolagens egna hemsidor. 

 

1.5 Avgränsningar 
I den konkurrensrättsliga delen av uppsatsen ges det endast en översiktlig redogörelse med 

fokus på förbudsregler mot konkurrensbegränsande samarbeten och dominansmissbruk. 

Sådant som inte anses aktuellt för denna uppsats, till exempel förvärvskontrollärenden, 

framställs således inte.  

 

Syftet med uppsatsen är inte att fastställa huruvida det föreligger konkurrensbegränsande 

samarbeten på den svenska sakförsäkringsmarknaden eller om det föreligger ensam eller 

kollektiv dominans hos de största sakförsäkringsbolagen. En korrekt bedömning av huruvida 

de svenska sakförsäkringsbolagen innehar en kollektiv dominans på den svenska 

sakförsäkringsmarknaden kräver dessutom en djupare analys än vad uppsatsens tidsram har 

medgett. Däremot är det betydelsefullt för uppsatsens slutsats att översiktligt redogöra för hur 

bedömningen av dessa ser ut. 

 

Svensk konkurrensrätt bygger till stor del på EU-rättslig konkurrensrätt, dock är det 

huvudsakligen den svenska konkurrenslagstiftningen som framställs i uppsatsen. För att ge en 

                                                
25 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. 
och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 47 f. 
26 Svensk Försäkring, Forsikring og Pension, och Finans Norge. 
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tydligare bild av de svenska reglerna anses det emellertid nödvändigt att i vissa delar även 

redogöra för de EU-rättsliga konkurrensreglerna. 

 

Marknadsdefinitionen utgör en viktig del av bedömningen vid konkurrensrättsliga ärenden. 

För att definiera den relevanta marknaden för svenska sakförsäkringsbolag krävs det dock 

resurser som jag dessvärre inte har haft tillgång till, bland annat konsumentinriktade 

marknadsundersökningar och mer detaljerad statistik avseende de olika sakförsäkringarna. En 

ingående analys avseende den relevanta marknaden för de svenska sakförsäkringsbolagen är 

således inte möjlig att göra i denna uppsats. 

 

1.6 Disposition 
Kapitel ett utgör den inledande delen, vilken presenterar de problem som avses utredas i 

uppsatsen. I uppsatsens andra kapitel framställs svensk sakförsäkringsrätt för att ge läsaren en 

bättre förståelse för problematiken avseende de regler som översiktligt presenteras i 

uppsatsens inledande kapitel. Uppsatsens tredje och fjärde kapitel ger bland annat en bild över 

hur de svenska, danska och norska sakförsäkringsmarknaderna ser ut, för att läsaren lätt ska 

kunna gå tillbaka och jämföra de olika marknaderna i den avslutande analysen i kapitel sex. 

Dessutom presenteras de fem största svenska sakförsäkringsbolagens rabattsystem i kapitel 

tre, eftersom denna typ av system också nämns i uppsatsens inledande problembakgrund i 

kapitel ett samt i uppsatsens avslutande avsnitt i kapitel fem. I kapitel fyra redogörs det för 

såväl dansk som norsk sakförsäkringsrätt, för att läsaren bättre ska kunna följa de argument 

som sedan förs i den analytiska delen av uppsatsen. Syftet med denna uppsats är att få fram ett 

förslag på en lösning som ökar kundrörligheten och konkurrensen på den svenska 

sakförsäkringsmarknaden, därmed får läsaren ger kapitel fem en översiktlig genomgång av 

svensk konkurrensrätt för att det får läsaren i uppsatsens femte kapitel en genomgång av 

svensk konkurrensrätt så att argument och slutsatser i kapitel sex och sju förefaller logiska för 

läsaren.  
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2 Sakförsäkringsrätt i Sverige 

2.1 Inledning 
Generellt bygger försäkringsavtalet på en gemenskap av personer (försäkringstagare) som 

riskerar att drabbas av likartade risker. Ibland ses försäkringsgivaren som en sorts 

representant för denna gemenskap, som löpande samlar in statistik över skadefall samt gör 

riskbedömningar för att bestämma hur framtida skador och risker ska fördelas och täckas av 

den nämnda gemenskapen. Försäkringsgivaren bestämmer således vilken premie en viss 

försäkring ska ha, samt hur stora försäkringsbelopp som kan betalas ut och vilken självrisk 

varje försäkringstagare ska betala vid inträffat försäkringsfall.27 

 

2.2 Sakförsäkring 
En sakförsäkring avser att ersätta skada på viss egendom28 och är knuten till det ekonomiska 

värdet i en eller flera saker.29 Sakförsäkringen, som är en typ av skadeförsäkring, skiljer sig 

därmed från personförsäkringen, vilken istället är knuten till en eller flera personers liv, hälsa, 

ålder eller arbetsförmåga.30 Vid tecknandet av en sakförsäkring erhåller försäkringstagaren 

alltså ett skydd av en eller flera sakers ekonomiska värde.31  

 

2.3 Försäkringsavtalslagen 
Enligt försäkringsavtalslagen kan en sakförsäkring även kallas för konsumentförsäkring i de 

fall det gäller ”individuell skadeförsäkring som en fysisk person eller ett dödsbo tecknar 

huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet”32.  

 

Reglerna i försäkringsavtalslagen om sakförsäkringar härstammar från 

konsumentförsäkringslagen,33 vilken upphävdes år 2004 och ersattes av andra avdelningen i 

                                                
27 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt: några huvudlinjer, 9., [uppdaterade] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2015, s. 21. 
28 Ibid, s. 13. 
29 Von Heijne, Hans & Eriksson, Tage, Skadeförsäkring. Nationalencyklopedin. 
30 Försäkringsord: [ordbok med engelsk översättning], 2., [rev. och utök.] uppl., Svenska försäkringsföreningen, 
Stockholm, 2013, s. 97.  
31 Ibid, s. 110.  
32 1 kap 4 § FAL. 
33 Konsumentförsäkringslag (1980:38). 
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FAL.34 Systemet i den upphävda konsumentförsäkringslagen syftade till att i största möjliga 

mån ge konsumenten trygghet och kontinuitet i försäkringsskyddet.35  

 

Enligt förarbetena till FAL var grundsyftet med den nya lagen att ge försäkringstagarna ett 

starkt skydd vid alla typer av försäkringar.36 Detta ansågs vara ”angeläget med tanke på den 

stora sociala betydelse som försäkringarna har för många”37. Syftet var även att underlätta för 

försäkringsbolagen att bland annat bedriva en konkurrenskraftig verksamhet. FAL skulle 

därmed kunna bidra till ”bättre förutsättningar för goda marknadsförhållanden inom 

försäkringsbranschen”38. 

 

En civilrättslig metod för att skydda konsumenterna är att göra lagen tvingande – normalt 

endast till konsumentens fördel.39 Typiskt för konsumentlagar är således att dessa är 

tvingande, vilket innebär att de inte kan förhandlas bort.40 Huvudregeln för FAL är att lagen 

är ”tvingande till försäkringstagarens eller den försäkrades förmån”41. Reglerna för 

konsumentförsäkringar kan därmed sägas vara halv-tvingande.42 

 

2.3.1 Sakförsäkringens bindningstid  

Huvudregeln för försäkringsavtal är att dess bindningstid får bestämmas till hur kort eller lång 

tid som helst.43 Lagstiftaren har dock valt att skydda konsumenten från att bli bunden till 

långtidsavtal vad gäller individuell skadeförsäkring, vilket har medfört en reglering av 

maximal bindningstid för sakförsäkringsavtal.44 Bestämmelsen är tvingande till 

försäkringstagarens eller den försäkrades förmån enligt huvudregeln som presenterats ovan 

och stadgar att försäkringstiden inte får överstiga ett år, om ”det inte finns särskilda skäl för 

                                                
34 Löf, G., Försäkring: en introduktion, s. 25 f. 
35 Sandgren, Claes & Andersson, Sten (red.), W. Dufwa, Bill, Norstedts juridiska handbok, 17., omarb. uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2001, s. 302. 
36 Prop. 2003/04:150 s. 1. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Lundberg, Konrad, Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 1. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 2011, s. 
195. 
40 Löf, G., Försäkring: en introduktion, s. 25. 
41 Prop. 2003/04:150 s. 1. 
42 Lundberg, K., Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, s. 195.  
43 Bengtsson, B., Försäkringsrätt: några huvudlinjer, s. 42. 
44 3 kap 2 § FAL. 
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en längre försäkringstid”.45 Enligt motiven till försäkringsavtalslagen skulle särskilda skäl 

exempelvis kunna vara om försäkringstagaren av någon orsak önskar att försäkringen ska 

gälla för längre tid än ett år, utan att den förnyas vid försäkringstidens utgång.46  

 

På grund av bland annat administrationskostnader väljer de flesta försäkringsbolagen att 

använda sig av den i försäkringsavtalslagen maximalt angivna försäkringstiden. Bolagen 

undviker nämligen ökade administrativa kostnader genom att sätta en längre avtalstid.47 En 

sakförsäkring tecknas följaktligen vanligtvis för ett år i taget.48  

 

2.3.2 Rätten till uppsägning av en sakförsäkring 

Vad gäller uppsägning av en sakförsäkring får försäkringstagaren ”när som helst säga upp 

försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång”49. Försäkringstagaren behöver alltså 

inte ta hänsyn till någon uppsägningstid, dock ska försäkringen sägas upp innan sista dagen 

för försäkringstidens utgång. Ett annat sätt att säga upp en sakförsäkring är att 

försäkringstagaren tecknar en motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag utan att 

betala premie för en förnyad försäkring.50 

 

I det fall försäkringsbehovet av en sak upphör, exempelvis om en bilägare säljer sin bil, får 

försäkringstagaren säga upp sakförsäkringen att upphöra omedelbart,51 det vill säga innan 

försäkringstidens utgång.52 Även andra omständigheter, som villkorsändring eller 

försäkringsbolagets åsidosättande av sina skyldigheter, kan ge försäkringstagaren rätt till 

uppsägning av sakförsäkringen i förtid enligt samma bestämmelse. 

 

Försäkringsbolagets rätt att säga upp en sakförsäkring är något mer begränsad än 

försäkringstagarens uppsägningsrätt.53 Utöver att regeln är helt tvingande krävs det att det 

finns särskilda skäl för att ett försäkringsbolag ska kunna vägra fortsatt försäkringsskydd. Till 

särskilda skäl räknas exempelvis ovanligt hög skadefrekvens eller försäkringstagarens vägran 
                                                
45 3 kap 2 § FAL. 
46 Prop. 2003/04:150 s. 393.  
47 Konsumentverket, rapport (2009:4) om kundrörlighet, s. 28.  
48 Försäkringsord: [ordbok med engelsk översättning], s. 110. 
49 3 kap 3 § FAL. 
50 Löf, G., Försäkring: en introduktion, s. 27 f. Se även 3 kap 6 § 3 st FAL. 
51 Löf, G., Försäkring: en introduktion, s. 28. 
52 3 kap 6 § FAL. 
53 3 kap 3 § 2 st FAL. 
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att följa säkerhetsföreskrifter. Dessutom måste försäkringstagaren godta uppsägningen, annars 

kan uppsägningens giltighet få bli prövad i domstol.54 

 

2.3.3 Förnyelse av en sakförsäkring 

En sakförsäkring kan sägas vara ett tillsvidareavtal eftersom förnyelse sker automatiskt om en 

giltig uppsägning enligt 3 kap 3 § FAL inte har gjorts innan försäkringstidens utgång.55 Dock 

kan försäkringsbolaget och försäkringstagaren, antingen vid tecknandet av försäkringen eller 

genom senare överenskommelse, bestämma att förnyelse av försäkringen inte ska ske. 

Tecknar försäkringstagaren motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag innan 

försäkringstidens utgång sker det inte heller någon förnyelse av den tidigare försäkringen, 

som i samband med tecknandet av den nya försäkringen upphör att gälla.56 I samband med 

förnyelse har det blivit allt vanligare att försäkringstagaren byter försäkringsbolag, vilket kan 

bero på dagens möjligheter att göra prisjämförelser direkt via Internet. Det viktigaste 

argumentet för flertalet konsumenter är nämligen försäkringspremien – i andra hand kommer 

varumärket.57 

 

2.4 Kundrörlighet inom sakförsäkringsbranschen 
Kundrörligheten är ett av de stora problemen i sakförsäkringsbranschen. Som tidigare 

framgått av detta kapitel är det kostsamt för ett försäkringsbolag att lägga upp och 

administrera en ny kund. En ”kund som regelbundet byter försäkringsbolag [kan därför] 

aldrig [bli] en lönsam kund”58 för försäkringsbolagen. Detta bidrar bland annat till att 

försäkringsbolagen erbjuder så kallade helkundsrabatter,59 genom vilka de försöker skapa en 

lojalitet för att behålla sina kunder.60 

 

Som framgår av uppsatsens problembakgrund skrev Konsumentverket, på uppdrag av 

Konkurrensverket, en rapport år 2009 om kundrörligheten inom några viktiga marknader. I 

rapporten belyser Konsumentverket att ettårsregeln i kombination med uppsägningsreglerna i 

                                                
54 Bengtsson, B., Försäkringsrätt: några huvudlinjer, s. 43. 
55 3 kap 4 § FAL, se även 3 kap 6 § 3 st FAL.  
56 Prop. 2003/04:150 s. 396 f. 
57 Etsare, Ulrika, Snellman Falconer, Johanna, Privat sakförsäkring, 3. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 27. 
58 Ibid, s. 28. 
59 Även kallade samlingsrabatter (3.1) och lojalitetsrabatter (5.7.2.1).  
60 Etsare m.fl., Privat sakförsäkring, s. 28. 
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FAL utgör ett hinder för konsumenterna på sakförsäkringsmarknaden.61 År 2013 lades det 

dessutom fram ett motionsyrkande62 till den svenska regeringen om hur en flytträtt för 

sakförsäkringar i Sverige, liknande den danska och norska flytträtten,63 skulle innebära en 

stärkt ställning för konsumenterna och en förbättrad konkurrens på sakförsäkringsmarknaden. 

Motionsyrkandet avslogs dock utan någon vidare argumentation om varför.64  

                                                
61 Konsumentverket, rapport (2009:4) om kundrörlighet, s. 28. 
62 Mot. 2013/14:C449, Flytträtt för sakförsäkringar. 
63 Se 4.2 och 4.3.  
64 Civilutskottets betänkande 2013/14:CU14, Ersättningsrätt, s. 10 f. 
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3 Svenska sakförsäkringsbolag 

3.1 Sakförsäkringsmarknaden i Sverige 

 
Datakälla: Branschorganisationen Svensk Försäkring.65 

 

Diagrammet ovan visar hur fördelningen av marknadsandelarna på den svenska 

sakförsäkringsmarknaden har sett ut för de fem största försäkringsbolagen inom 

skadeförsäkring i Sverige sedan 2008. Tillsammans har de utgjort mer eller mindre 80 procent 

av marknaden under hela denna period. Den senaste mätningen66 visar att marknadsandelen 

för dessa bolag uppgår till 82,8 procent. Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring (If), Folksam 

och Trygg-Hansa har sedan länge varit de största försäkringsbolagen på den svenska 

sakförsäkringsmarknaden och står även nu för de större andelarna av marknaden. Dessa fyra 

bolag dominerade exempelvis marknaden med en marknadsandel på över 80 procent under en 

tioårsperiod från år 2000 till 2010. Försäkringsbolaget Moderna Försäkringar (Moderna) är 

förvisso inte en lika stor aktör på marknaden som de fyra nyssnämnda, men räknas ändå till 

ett av de största sakförsäkringsbolagen i Sverige i dag.67 

 

                                                
65 Svensk försäkring. Tabell. Marknadsandelar Skadeförsäkring. 2018-02-19. 
66 Senaste mätningen av Svensk försäkring sammanställdes 2018-02-19. 
67 Svensk försäkring. De fem största skadeförsäkringskoncernerna. Marknadsandelar Skadeförsäkring. 2018-02-
19. 
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Länsförsäkringar har funnits sedan tidigt 1800-tal och har i dag 23 stycken lokala bolag 

utspridda över hela Sverige, vilka tillsammans bildar Länsförsäkringsgruppen. 

Länsförsäkringar har ett brett sortiment av olika försäkringar och utöver försäkring erbjuder 

de även ett sortiment inom bankväsendet, samt fastighetsförmedling. Bolaget utmärker sig 

dock mest på den svenska sakförsäkringsmarknaden där det är, och sedan länge har varit, 

marknadsledande.68 Länsförsäkringar har ett rabattsystem som heter ”Förmånskund 5 %, 10 

% eller 15 %”. ”Förmånskund 5 %” innebär att kunden erhåller ”5 % rabatt på hushållets 

sakförsäkringar om [denne eller någon i dennes hushåll] har boendeförsäkring + ytterligare 

sakförsäkring hos [Länsförsäkringar]. Rabatten gäller sedan för varje extra sakförsäkring 

[kunden] tecknar”.69 Som framgår av diagrammet ovan, innehar Länsförsäkringar i dag en 

marknadsandel på 30,8 procent av den svenska sakförsäkringsmarknaden.  

 

If Skadeförsäkring bildades genom att svenska Skandia fusionerades med norska Storebrand 

och finska Pohjola (senare ersatt av Sampo).70 If finns i hela Norden, med undantag för 

Island, och i Baltikum. I Sverige, Norge och Finland tillhör bolaget de marknadsledande 

sakförsäkringsbolagen. I Danmark däremot innehar If endast fem procent av 

sakförsäkringsmarknaden, och räknas därmed inte som en av de marknadsledande på den 

danska sakförsäkringsmarknaden.71 Kunder hos If erbjuds möjligheten att ingå ett 

förmånskundsprogram som innebär att ju fler försäkringar kunden har hos If desto högre 

rabatt på försäkringarna.72 

 

Under tidigt 1900-tal gick två bolag samman och bildade Folksam, vilket så småningom 

utvecklades till Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) och Folksam ömsesidig 

sakförsäkring (Folksam Sak).73 Folksam Sak har en stark bas på privatmarknaden tack vare 

sina kollektiva hemförsäkringar och ett brett utbud av service- och tilläggstjänster.74 För varje 

sakförsäkring en kund väljer att teckna och lägga till i sin försäkringssamling hos Folksam, 

                                                
68 Länsförsäkringar. Historien. Om Länsförsäkringsgruppen. 
69 Länsförsäkringar. Förmånskund. Erbjudanden – Våra aktuella erbjudanden. 
70 If Skadeförsäkring, Årsredovisning, 2016, s. 17. 
71 If Skadeförsäkring. If tillhör de ledande sakförsäkringsbolagen. Marknad och affärsområde. 
72 If Skadeförsäkring. Så här fungerar förmånsprogrammet. Rabatt och värdefulla förmåner. 
73 Folksam. Folksams historia. ; Folksam. Folksam ägs av våra kunder.  
74 Etsare m.fl., Privat sakförsäkring, s. 22. 
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erhåller kunden rabatt.75 Som tredje största sakförsäkringsbolag i Sverige innehar Folksam 

Sak 15,7 procent av sakförsäkringsmarknaden.  

 

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa bildades genom att Livförsäkringsbolaget Trygg AB gick 

samman med Hansa Försäkring AB. Trygg-Hansa fusionerades sedan med det danska 

företaget Codan Forsikring A/S, vilket gjorde Trygg-Hansa till det danska företagets filial.76 

Trygg-Hansa är det fjärde marknadsledande sakförsäkringsbolaget i Sverige med en 

marknadsandel på 14,7 procent och erbjuder, precis som ovanstående försäkringsbolag, 

samlingsrabatt för de kunder som väljer att ha flera av sina sakförsäkringar samlade.77 

 

Den femte största aktören på sakförsäkringsmarknaden, Moderna Försäkringar, har en 

marknadsandel på 3,4 procent och är en del av den nordiska försäkringskoncernen Tryg, som 

har försäkringsbolag i Danmark, Norge och Sverige.78 En kund som samlar sina 

sakförsäkringar hos Moderna kan erhålla upp till 20 procent rabatt, beroende på hur många 

försäkringar kunden väljer att teckna hos Moderna.79 

  

                                                
75 Folksam. Här ser du alla dina samlingsrabatter. Dina rabatter.  
76 Trygg-Hansa. Om företaget. Om Trygg-Hansa. 
77 Trygg-Hansa. Samlingsrabatt. Trygg-Hansa Samlingsrabatt. 
78 Moderna Försäkringar. Moderna Försäkringar - Trygghet för moderna människor. Om oss - Moderna 
Försäkringar. 
79 Moderna Försäkringar. Samla dina försäkringar och få rabatt! Bonuskund - Moderna. 
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4 Sakförsäkring i Danmark och Norge 

4.1 Inledning 
Den svenska försäkringskommittén strävade till en början efter att skapa en enhetlig nordisk 

lagstiftning gällande försäkringsavtal. Med tiden kom dock den svenska 

försäkringsavtalslagen att skilja sig från övriga nordiska länders motsvarande lagstiftning. 

Danmark anslöt sig tidigt till EU, vilket påverkade dess lagstiftningsarbete till skillnad från 

övriga nordiska länder som inte var anslutna till EU.80 Dessutom var Sverige det enda landet 

som under 1980-talet genomförde en särskild konsumentförsäkringslag,81 vilken tillkom i 

samband med en del andra svenska konsumentlagar.82 I Danmark och Norge ser reglerna för 

uppsägning och flytträtt, vad gäller sakförsäkringar, annorlunda ut i dag jämfört med Sverige. 

 

4.2 Danmark 

4.2.1 Lagstiftning 

Den danska försäkringsavtalslagen83 saknar generella bestämmelser om maximal bindningstid 

och uppsägningsrätt av sakförsäkringar motsvarande de svenska bestämmelserna i 3 kap 2-3 

§§ FAL.84 De flesta sakförsäkringarna i Danmark har emellertid i likhet med svenska 

sakförsäkringar vanligtvis en bindningstid på ett år85 och förnyas automatiskt om inte 

uppsägning sker innan försäkringstidens utgång.86 En dansk försäkringstagare har alltså ingen 

rätt enligt den danska försäkringsavtalslagen att säga upp sin försäkring under 

försäkringstiden, om det inte föreligger särskilda skäl för uppsägning.87  

 

I Danmark diskuterades vikten av rörlighet på sakförsäkringsmarknaden redan i början av 

2000-talet. I ett betänkande om lagändring från år 2002 framgår det att det danska 

Konkurrensverket bedömde att en bindningstid på ett år samt bristen på generella regler om 

                                                
80 Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 630. 
81 Ibid. 
82 Löf , G., Försäkring: en introduktion, s. 25. 
83 Lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven). 
84 Jämför med 2.2.1-2.2.2.  
85 Sørensen, Ivan, Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse – Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af 
danske forbrugeres retsstilling (NFT 3/2001), s. 283. 
86 Forsikringsaftaleloven § 31. Jämför med vad som sägs om svensk sakförsäkring i 2.2.3. 
87 Se t ex försäkringsbolagets rätt till uppsägning vid utebliven betalning av försäkringspremie, 
forsikringsaftaleloven § 13. 
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uppsägning av sakförsäkringar utgjorde hinder för kundrörligheten på 

försäkringsmarknaden.88 Den första juli 2004 trädde därmed en ny lagbestämmelse89 i kraft i 

lagen om finansiell verksamhet, som tvingade försäkringsbolag på den danska 

försäkringsmarknaden att vid sidan av försäkringar utan flytträtt även erbjuda sina kunder 

sakförsäkringar med en uppsägningstid om 30 dagar fram till slutet av en kalendermånad. 

Eftersom bestämmelsen bland annat syftade till att öka kundrörligheten förutsattes det i 

förarbetena till denna lag att priset för en sådan försäkring inte skulle vara så hög att kunderna 

valde bort denna försäkring – detta lagstadgades dock aldrig. Av en rapport från 

branschorganisationen Forsikring og Pension framgick det att bestämmelsen inte hade fått 

önskade effekter, det vill säga varken ökad kundrörlighet eller ökad konkurrens mellan 

försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen tog istället ut uppsägningsavgifter på 100-500 danska 

kronor (DKK), fasta premietillägg (mellan fyra och nio procent) eller ett fast belopp på cirka 

200 DKK årligen, för att kompensera högre administrationskostnader. Dock översteg samtliga 

tillägg väsentligt de egentliga kostnader som försäkringsbolagen hade haft.90 

 

4.2.2 Branschöverenskommelse 

I mars 2005 lades det, som en konsekvens av de oönskade effekterna av lagen från 2004, fram 

ett förslag till lagändring avseende rätten till förkortad uppsägningstid, samt bestämmelser om 

premiesättning och övriga avgifter. Exempelvis ansågs inte de fasta premietilläggen vara 

motiverade för försäkringstagare som inte utnyttjade rätten att säga upp sin försäkring innan 

huvudförfallodagen.91 Dessutom framgick det av lagförslaget att försäkringsbolagens 

egentliga administrationskostnader gick på mellan 50-100 DKK92 vid en försäkringsflytt. 

Lagförslaget ledde till att den danska branschorganisationen Forsikring og Pension senare 

under samma år tog initiativet till en gemensam branschpraxis, vilken, istället för en 

lagändring, resulterade i en branschöverenskommelse. Branschöverenskommelsen innebar att 

                                                
88 Betænkning om forsikringsaftaleloven (nr. 1423), Kapitel 17.3. Udvalgets overvejelser.  
89 Lov om finansiel virksomhed, § 57. 
90 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forsikringsaftaleloven, så forsikringstagerne har ret til at 
opsige deres forsikring med 1 måneds varsel uafhængigt af  hovedforfaldsdatoen, framlagt 10 mars 2005. 
91 Ibid. 
92 År 2005 motsvarade 50-100 DKK cirka 60-120 SEK; Sveriges Riksbank. Valutakurser; Sök mot svenska 
kronor; DKK. Sök räntor och valutakurser. 2005-02-11 – 2005-03-11.  
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alla sakförsäkringstagare fick rätt till förkortad uppsägningstid, samt att premiesättning och 

andra avgifter lämnades till försäkringsbolagen själva att bestämma.93 

4.2.2.1 Förkortad uppsägningstid 

Den förkortade uppsägningstiden, som egentligen redan tillkom genom lagen om finansiell 

verksamhet,94 innebär att försäkringstagaren har rätt att säga upp sin försäkring med högst 30 

dagars varsel till slutet av en kalendermånad, utan hänsyn till försäkringsavtalets 

huvudförfallodag.95  

 

I bestämmelsen i lagen om finansiell verksamhet stadgas det dock ingen uppsägningsavgift, 

utan denna framkommer av branschöverenskommelsen.96 I det fall försäkringstagaren vill 

använda sig av den förkortade uppsägningstiden, ska en uppsägningsavgift betalas till 

försäkringsbolaget.97 Säger försäkringstagaren upp försäkringen till försäkringsavtalets 

huvudförfallodag, vilket normalt ska göras en månad före, kostar det däremot ingenting.98 

 

Uppsägningsavgiften är en engångsavgift som tas ut av försäkringsbolaget på grund av de 

faktiska administrationskostnader som bolaget får till följd av flytten.99 Avgiften som ska 

betalas i samband med att försäkringstagaren utnyttjar rätten till förkortad uppsägningstid kan 

variera mellan 55-1055 DKK100, beroende på vilken typ av sakförsäkring det gäller, samt hur 

lång tid försäkringstagaren haft försäkringen hos försäkringsbolaget.101  

 

 

                                                
93 Compricer m.fl., Konsumenters rätt att säga upp sakförsäkringsavtal – En jämförelse av situationen i de 
nordiska länderna, rapport 2013, s. 5.  
94 Lov om finansiel virksomhed, § 57.  
95 Compricer m.fl., Konsumenters rätt att säga upp sakförsäkringsavtal – En jämförelse av situationen i de 
nordiska länderna, rapport 2013, s. 5. 
96 Ibid. 
97 Forsikringsguiden. Forkortet opsigelse. Forsikringsordbog - ord og begreber om forsikring. 
98 Forsikring og Pension. Opsigelse til udløb. Du vil opsige din forsikring. 2016-11-07. 
99 Compricer m.fl., Konsumenters rätt att säga upp sakförsäkringsavtal – En jämförelse av situationen i de 
nordiska länderna, rapport 2013, s. 5.   
100 1 DKK motsvarar cirka 1,36 SEK; Sveriges Riksbank. Valutakurser; Sök mot svenska kronor. Sök räntor och 
valutakurser. 
101 Se exempel på vad försäkringsbolagen tar ut i tabellen, 4.2.2.2.  
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4.2.2.2 De största sakförsäkringsbolagens uppsägningsavgifter 

 Uppsägning efter ett år Uppsägning innan ett år 

Tryg102 73 DKK 437-731 DKK (beroende på vilken typ av 

sakförsäkring) 

Topdanmark103 66 DKK 197-1055 DKK 

Codan104 70 DKK 410-815 DKK 

Alm. Brand105 66,87 DKK 133,74-668,68 DKK 

If106 66 DKK 132-897 DKK  

Gjensidige 

Forsikring107 

55 DKK 500 DKK  

 

4.2.3 Sakförsäkringsmarknaden i Danmark 

 
Datakälla: Branschorganisation Forsikring og Pension.108 

 
                                                
102 Tryg. Opsig forsikring. Kundeservice. 
103 Top Danmark. Gebyrer og afgifter. Forsikringer. 
104 Codan. Sådan gør du. Opsigelse. 
105 Almbrand. Hurtig opsigelse. / Gebyr for opsigelse inden for de første 12 måneder. Opsigelse. 
106 If. Gebyr ved forkortet opsigelse. / Særgebyrer ved forkortet opsigelse inden for det 1. År**. Gebyrer og 
afgifter. 
107 Gjensidige. Gebyrer. Gebyrer og lovpligtige afgifter. 
108 Forsikring og pension. 2008-2016; 4 kvartal. Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele. 2017-12-
14. 
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Under 2016 utgjorde de fem största sakförsäkringsbolagen i Danmark cirka 62 procent av 

marknaden, varav 55 procentenheter av dessa utgjordes av de fyra största.109 Av diagrammet 

ovan framgår det även att dessa fyra bolag – Tryg, Topdanmark, Codan och Alm. Brand – har 

tappat marknadsandelar de senaste nio åren, medan det femte största bolaget – Gjensidige 

Forsikring– har växt på marknaden sedan fem år tillbaka.  

 

4.3 Norge 

4.3.1 Lagstiftning  

De norska reglerna för skadeförsäkring såg tidigare ut på samma sätt som den nuvarande 

svenska lagstiftningen för skadeförsäkring, men i januari år 2006 infördes en flytträtt för 

sakförsäkringstagare i Norge genom en lagändring i den norska försäkringsavtalslagen. 

Flytträtten gav försäkringstagaren en rätt att när som helst säga upp sin sakförsäkring med 30 

dagars varsel under bindningstiden. Flytten kan dessutom göras utan kostnad för 

försäkringstagaren,110 men förutsätter att försäkringstagaren uppger vilket försäkringsbolag 

denne avser att flytta till och när detta ska ske.111 

 

I propositionen112 till 2006 års lagändring framgår det att huvudsyftet med lagändringen var 

att stärka konsumentskyddet, samt att underlätta för ökad konkurrens på 

försäkringsmarknaden.113 Liksom i Sverige tecknades vanligen sakförsäkringar i Norge för ett 

år.114 Enligt den norska Banklovskommissionen var det viktigt att öka kundrörligheten och 

konkurrensen på en marknad där fem tjänsteleverantörer hade en så dominerande roll. Vidare 

menade Banklovskommissionen att även om det kunde vara svårt att beräkna hur stor verkan 

lagändringen skulle ha på konkurrensförhållandena inom försäkringsbranschen, skulle ett 

införande av flytträtt ha en positiv konkurrensrättslig effekt.115 

 

                                                
109 Jämför med Sveriges fyra största sakförsäkringsbolag som under 2016 utgjorde cirka 80 procent av 
sakförsäkringsmarknaden, 3.1. 
110 § 3-9 st. 3 lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven). 
111 Compricer m.fl., Konsumenters rätt att säga upp sakförsäkringsavtal – En jämförelse av situationen i de 
nordiska länderna, rapport 2013, s. 6.  
112 Ot.prp. nr. 29 (2004-2005) – Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler mv. 
(automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.). 
113 Ot.prp. nr. 29 (2004-2005), avsnitt 1, s. 5. 
114 Ibid, avsnitt 2.1.1, s. 6. 
115 Ibid, avsnitt 3.3.1.2, s. 15. 
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Konkurrensverket i Norge hade nyligen färdigställt en rapport om konkurrenssituationen på 

bland annat sakförsäkringsmarknaden när det utreddes huruvida en flytträtt skulle öka 

kundrörligheten och konkurrensen på den norska sakförsäkringsmarknaden. I rapporten 

påpekade Konkurrensverket bland annat att det är viktigt för konkurrensen på 

försäkringsmarknaden att kunderna är rörliga och att avtal eller villkor som gör det svårt att 

byta försäkringsbolag kan hämma konkurrensen. Vidare ansåg Konkurrensverket att den 

ettåriga bindningstiden för försäkringsavtal låste kunderna till ett försäkringsbolag under 

avtalsperioden och därmed hämmade konkurrensen mellan försäkringsbolagen. 

Konkurrensverket stöttade således Banklovskommissionens bedömning av 

konkurrenssituationen på sakförsäkringsmarknaden och dess behov av ökad kundrörlighet och 

konkurrens genom en flytträtt.116 

 

Den dåvarande branschorganisationen för norska försäkringsbolag, Finansnæringens 

Hovedorganisasjon (FNH), ställde sig kritiskt till införandet av en flytträtt och menade att 

denna skulle medföra konsekvenser för försäkringstagarna. Ett av motargumenten som 

framhölls var exempelvis att administrationskostnaderna skulle öka för försäkringsbolagen, 

vilket bland annat skulle leda till dyrare försäkring för kunderna.117 Banklovskommissionen 

hade delade meningar om huruvida försäkringsbolagen skulle kunna ta ut en så kallad 

uppsägningsavgift från försäkringstagaren vid eventuell flytt.118 Bland de myndigheter som 

stöttade ett förbud mot uppsägningsavgift var Konsumentverket, Konsumentrådet och 

Konkurrensverket. Konkurrensverket menade bland annat att en uppsägningsavgift skulle 

motverka lagändringens huvudsyfte om ökad kundrörlighet och ökad konkurrens. Den ökade 

kundrörligheten skulle bidra till en ökad konkurrens försäkringsbolagen emellan, vilket skulle 

innebära lägre priser och högre kvalitet på produkterna. Detta skulle dessutom gynna de 

kunder som väljer att stanna kvar hos försäkringsbolaget.119 

 

                                                
116 Ot.prp. nr. 29 (2004-2005), avsnitt 3.3.1.3, s. 16. 
117 Ibid. 
118 Ibid, avsnitt 3.3.3.2, s. 21. 
119 Ibid, avsnitt 3.3.3.3, s. 23 f. 
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4.3.2 Sakförsäkringsmarknaden i Norge 

 
Datakälla: Branschorganisation Finans Norge.120 

 

Som går att läsa av diagrammet ovan har de mindre försäkringsbolagen i Norge (”Övriga”) 

växt rejält under de senaste nio åren på den norska sakförsäkringsmarknaden och utgör i dag 

tillsammans cirka 30 procent av marknaden. De fyra största sakförsäkringsbolagen – 

Gjensidige, If Skadeforsikring, Tryg och SpareBank 1 – är dock dominerande tillsammans 

och utgör cirka 70 procent av marknaden. 

 

  

                                                
120 Finans Norge. Figur 1. Markedsandeler til de fire største selskapene, landbasert forsikring i alt. 
Premiestatistikk skadeforsikring. 2008-2017; 4 kv. 
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5 Konkurrensrätt i Sverige 

5.1 Inledning 
Som framgår av uppsatsens tidigare kapitel är den svenska sakförsäkringsmarknaden en 

relativt koncentrerad marknad i jämförelse med sakförsäkringsmarknaderna i andra nordiska 

länder. Sakförsäkringsmarknaden anses dessutom vara en viktig marknad där det föreligger 

konkurrensrättsliga hinder, bland annat hinder för kundrörligheten.121 En genomgång av de 

svenska konkurrensreglerna är därför relevant för en vidare analys av den svenska 

sakförsäkringsmarknaden. 

 

5.2 Konkurrenslagen 
Sedan 1993 har Sverige integrerat EU-rätt i den svenska lagstiftningen på konkurrensrättens 

område.122 I motiven till 1993 års konkurrenslag framhävdes betydelsen av den Europeiska 

gemenskapens (EG) konkurrensregler för de svenska företagen.123 Det fanns inget krav på 

harmonisering mellan den nationella konkurrenslagstiftningen och EU-rätten, dock ansågs det 

”naturligt att vid utarbetandet av förslag till en ny konkurrenslag ta närmandet till EG som 

utgångspunkt”124. Med enhetliga regler behöver således inte aktörer på den svenska 

marknaden rätta sig efter olika konkurrensrättsliga regler vid fråga om avtal som påverkar 

handeln mellan medlemsstaterna.125 I framställningen nedan görs därmed löpande 

parallellhänvisningar till EU-lagstiftning samt referenser till exempelvis meddelanden och 

upplysningar från Europeiska kommissionen. 

 

5.2.1 Skyddsintresse 

Konkurrenslagstiftningen fungerar som ett instrument för främjande av allmän rörlighet och 

dess primära skyddsintresse är den ekonomiska välfärden.126 Avsikten med lagstiftningen är 

att skydda den fria konkurrensen, vilket innebär att företag skyddas mot marknadsmissbruk 

                                                
121 Konsumentverket, rapport (2009:4) om kundrörlighet. 
122 Gustafsson, Leif & Westin, Jacob, Svensk konkurrensrätt, 3., [omarb. och uppdaterade] uppl., Norstedts 
juridik, Stockholm, 2010, s. 18.  
123 Prop. 1992/93:56 s. 19. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 
grundvalar, 3. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 84. 
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och konkurrensbegränsande samarbeten.127 Två materiella huvudbestämmelser finns därmed 

reglerade i konkurrenslagens128 (KL) andra kapitel, vilka förbjuder just marknadsmissbruk 

samt konkurrensbegränsande samarbeten.129 

 

Av 1 kap 1 § KL framgår det att konkurrenslagen syftar till att undanröja och motverka hinder 

för en effektiv konkurrens. Dessutom finns det, enligt EU-domstolen, ett indirekt intresse av 

att skydda konsumenterna eftersom artiklarna anses syfta till att ”hindra att konkurrensen 

snedvrids till nackdel för allmänintresset, de enskilda företagen och konsumenterna”130.131 

 

5.3 Relevant marknad 
Marknadsdefinitionen spelar en central roll vad gäller avgränsningen av konkurrenslagens 

tillämpningsområde, vilket föranleder en inledande beskrivning av vad det ekonomiskt-

konkurrensrättsliga begreppet ”relevant marknad” innebär.132 En verklig definition av 

begreppet kan dock endast göras i varje specifikt fall.133 Nedan anges därför endast de verktyg 

som företag och tillsynsmyndigheter använder sig av vid definitionen av den relevanta 

marknaden i det enskilda fallet.  

 

Det första som måste fastställas, vid bedömningen av om ett företag eller ett samarbete mellan 

flera företag har överträtt förbuden som finns stadgade i konkurrenslagen, är den relevanta 

marknaden. År 1997 gav kommissionen ut ett tillkännagivande134 om vad som ska anses bilda 

underlag vid bedömningen av den relevanta marknaden, vilket marknadsdomstolen (MD) 

hänvisat till i flera avgöranden.135 I tillkännagivandet anger kommissionen två typer av 

marknader som ska avgränsas för att bedöma den relevanta marknaden för ett eller flera 

företag: den relevanta produktmarknaden samt den relevanta geografiska marknaden.136 

                                                
127 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 85 f. 
128 Konkurrenslag 2008:579. 
129 Se avsnitt 5.5 och 5.7.  
130  Se domstolens uttalande om art 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), i: 
mål 46/87 och 227/88, Hoechst AG mot kommissionen, REG 1989 s. 2859, domskäl 25. 
131 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 85. 
132 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 22. 
133 Djurberg, Ulf & Friman, Håkan, Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet ”relevant marknad”, SvJT 
1994, s. 824. 
134 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (EUT C 372, 9.12.1997, s. 5). 
135 Se t.ex. MD 1998:15 och MD 2007:26. 
136 Prop. 2007/08:135 s. 70 f. 
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5.3.1 Relevant produktmarknad 

"En relevant produktmarknad omfattar alla varor eller tjänster som på grund av sina 

egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas som 

utbytbara.”137 

 

Hur ser konsumentbeteendet ut? På vilket sätt väljer en konsument sin vara? Är produkterna 

direkt utbytbara mot varandra? Dessa frågor är relevanta frågor att ställa vid avgränsningen av 

produktmarknaden.138 Det finns i huvudsak tre typer av konkurrensbegränsningar som 

företagen på en marknad utsätts för: utbytbarhet på efterfrågesidan, utbytbarhet på 

utbudssidan och potentiell konkurrens. Kundrörlighet skapar det största trycket på företagen, 

vilket innebär att utbytbarheten på efterfrågesidan är den viktigaste och mest omedelbara och 

effektiva begränsningen ur ekonomisk synvinkel för företag som erbjuder en viss produkt.139 

Konsumentbeteendet måste således fastställas140 för att det ska vara möjligt att avgöra 

huruvida produkten är utbytbar eller inte, vilket blir det avgörande vid bedömningen av den 

relevanta produktmarknaden.141 

 

För att undersöka produktens utbytbarhet har ett ekonomiskt test utvecklats, det så kallade 

SSNIP-testet.142 SSNIP-testet går ut på att priset på en vara höjs med cirka 5-10 procent, 

vilket anses vara en måttlig prishöjning. Medför prishöjningen att en betydlig andel av 

efterfrågan förflyttas till en annan liknande vara, finns det tecken på att dessa varor är 

utbytbara. Testet kan vara svårt att tillämpa i praktiken på svåröverskådliga produkter eller 

tjänster såsom exempelvis försäkringar, där premierna varierar beroende på varje 

försäkringstagares riskbenägenhet. Standardprodukter med tämligen oföränderliga priser är 

däremot lättare att tillämpa testet på.143 

 

                                                
137 Kommissionens tillkännagivande avseende den relevanta marknaden, punkt 7, s. 6. 
138 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 23. 
139 Ibid. Se även kommissionens tillkännagivande avseende den relevanta marknaden, punkt 13, s. 6. 
140 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 23. 
141 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 55. 
142 SSNIP = small but significant non-transitory increase in price; Bernitz, U., Svensk och europeisk 
marknadsrätt, s. 56.  
143 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 56.  
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5.3.2 Relevant geografisk marknad 

Vid bedömningen av den relevanta geografiska marknaden ser man dels till det område där de 

relevanta produkterna eller tjänsterna tillhandahålls av företagen, dels till likheter och 

skillnader i konkurrensvillkoren mellan företagen.144 På liknande sätt som vid avgränsningen 

av den relevanta produktmarknaden, måste det vid avgränsningen av den relevanta 

geografiska marknaden till en början ske en analys av utbytbarheten. Kundbeteenden, 

handelsflöden och marknadsspecifika företeelser är faktorer som bör studeras vid denna 

analys. Dessutom måste handelshinder vid import och export också vägas in vid fastställandet 

av marknaden.145 Vidare är distributionsmöjligheter och konsumenternas möjligheter att nå 

olika leverantörer av betydelse.146 

 

5.4 Marknadskoncentration och påverkan på den svenska marknaden 
Utöver marknadsdefinitionen är graden av koncentration på en marknad av stor betydelse vid 

den konkurrensrättsliga bedömningen. En definition av den relevanta marknaden är dock en 

förutsättning för att kunna bedöma marknadskoncentrationen.147 För att bestämma hur 

koncentrerad en marknad är undersöks antalet företag på den relevanta marknaden och dessa 

företags marknadsandelar. I det fall marknaden består av ett fåtal stora oligopol bedöms 

koncentrationsgraden vara hög. Består marknaden istället av många mindre konkurrerande 

företag bedöms koncentrationsgraden vara låg.148 

 

5.4.1 Effektprincipen 

För att ett samarbete eller ett marknadsmissbruk ska anses vara förbjudet enligt den svenska 

konkurrenslagstiftningen måste det påverka den svenska marknaden. Detta krav följer av att 

KL bygger på effektprincipen, vilken innebär att ett förfarande med en 

konkurrensbegränsande effekt på den svenska marknaden ska omfattas av KL:s 

bestämmelser.149 Ett företag som har sitt säte och sina ägare utomlands omfattas alltså också 

av de svenska förbudsreglerna i KL, under förutsättning att konkurrensbegränsningen har 

                                                
144 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 56. Se även kommissionens tillkännagivande avseende 
den relevanta marknaden, s. 6, punkt 8. 
145 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 24 f. 
146 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 56. 
147 Ibid, s. 57. 
148 Ibid. 
149 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 49.  
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verkningar av betydelse på den svenska marknaden. Detsamma gäller för utländska företag 

med verksamhet på den svenska marknaden.150 

 

5.5 Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete  
Det första förbudet som regleras i konkurrenslagens andra kapitel är förbudet mot 

konkurrensbegränsande samarbeten. Förbudet framgår av kapitlets första paragraf som har sitt 

ursprung i EU-rättens art 101.1 FEUF och förbjuder företag att sinsemellan ingå ”avtal […] 

som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett 

märkbart sätt”.151 Samarbetet måste således uppfylla tre kriterier för att förbjudas enligt 2 kap 

1 § KL: ett avtalskriterium, ett konkurrensbegränsningskriterium samt ett 

märkbarhetskriterium.152 I EU-rätten finns även ett fjärde kriterium, samhandelskriteriet, 

vilket innebär att om ett samarbete påverkar handeln mellan medlemsstaterna, får den 

nationella konkurrensrätten inte tillämpas på ett sätt som strider mot EU-rättsliga 

konkurrensregler.153  

 

5.5.1 Avtalskriteriet 

Den typ av avtal som åsyftas i 2 kap 1 § KL är, definitionsmässigt, inte detsamma som det 

civilrättsliga avtalet. Konkurrenslagens definition av begreppet avtal regleras i 1 kap 6 § KL 

och är mer omfattande än den civilrättsliga definitionen.154 Ett avtal enligt konkurrenslagen 

innefattar såväl skriftliga som muntliga avtal, samordnade förfaranden av företag, samt även 

beslut av en företagssammanslutning eller ett branschorgan som agerar för sina 

medlemmar.155 Avtalsbegreppet omfattar dessutom tysta underförstådda 

överenskommelser.156 

 

Ett samordnat förfarande innebär att företagen överhuvudtaget inte behöver sluta ett 

uttryckligt avtal, varken skriftligt eller muntligt. Det är tillräckligt att de, genom samordning, 

                                                
150 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 89 f. 
151 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 53. 
152 Ibid. 
153 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 71. 
154 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 46. 
155 Ibid. 
156 Ibid, s. 51 f. 



   

 27 

medvetet låter det praktiska samarbetet ersätta de risker som konkurrensen medför.157 Vid 

bedömningen av ett samordnat förfarande finns det tre viktiga moment som är av relevans;  

1) att någon form av samordning förekommer mellan företag som ersätter företagens 

oberoende handlande, 

2) att samordningen måste uppnås genom direkta eller indirekta kontakter mellan företagen, 

och  

3) att syftet eller effekten måste vara att i förväg undanröja varje osäkerhet om 

konkurrenternas framtida handlande.158 

 

Enligt EU-rättslig praxis måste det finnas en gemensam vilja mellan de inblandade parterna 

för att ett avtal ska anses ingånget. Den gemensamma viljan måste komma från en uttrycklig 

eller en underförstådd uppmaning till den andra parten att gemensamt delta i något som 

förverkligar ett konkurrensbegränsande syfte. Denne ska sedan ge sitt underförstådda 

godkännande.159 Att endast uppträda och bete sig likartat på en marknad, utan någon 

uppmaning eller något underförstått godkännande, är däremot tillåtet.160  

 

5.5.2 Konkurrensbegränsningskriteriet 

2 kap 1 § KL stadgar att ett avtal som har ett konkurrensbegränsande syfte eller resultat ska 

omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten. Generellt genomförs ett 

konkurrenstest för att bedöma avtalets negativa påverkan på konkurrensen på den relevanta 

marknaden, men om det går att konstatera att avtalet har till syfte att begränsa konkurrensen 

behöver konkurrenstestet inte genomföras.161  

 

Avtalets syfte bedöms utifrån dess objektiva syfte. Avtalsparternas subjektiva avsikter med 

avtalet spelar således ingen roll, utan det är det uppenbara eller naturliga mål som en 

utomstående betraktare kan utläsa av avtalet som är av betydelse vid bedömningen. Dessutom 

måste inte det enda syftet med avtalet vara att begränsa konkurrensen för att det ska omfattas 

                                                
157 Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella 
samarbetsavtal, 2011/C 11/01, punkt 60.  
158 KKV:s yttrande av 1999-09-29, Dnr 635/1999. 
159 Bensinkartellen (MD 2005:7), s. 17. 
160 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 107. Mer om detta under 5.4.4.1. 
161 Wetter, Carl, Karlsson, Johan & Östman, Marie, Konkurrensrätt: en kommentar, 4., [uppdaterade] uppl., 
Thomson Reuters, Stockholm, 2009, s. 170. 
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av förbudet i 2 kap 1 § KL. Avtalet kan även ha andra legitima syften och ändå omfattas av 

förbudet.162 

 

Konkurrensbegränsningskriteriet kräver att samarbetet i någon form inskränker parternas 

kommersiella frihet. Begränsningen av konkurrensen kan vara såväl direkt som indirekt, 

vilket innebär att ett samarbete som i sig inte begränsar konkurrensen ändå kan ha 

konsekvenser som utgör en konkurrensbegränsning enligt 2 kap 1 § KL.163 

 

5.5.3 Märkbarhetskriteriet 

Ett konkurrensbegränsande avtal ska, enligt märkbarhetskriteriet, riskera att påverka 

konkurrensen på ett märkbart sätt för att omfattas av förbudet i 2 kap 1 § KL. Avtalet anses 

påverka marknaden på ett märkbart sätt om det har ekonomiska verkningar av någon 

betydelse. Ett avtal med konkurrensbegränsande effekter är alltså inte under alla 

omständigheter så allvarligt att det bör förbjudas.164  

 

Vid prövningen av huruvida ett avtal påverkar marknaden på ett märkbart sätt, tas det hänsyn 

till två olika aspekter: kvantitativa och kvalitativa aspekter. Bagatellavtal, det vill säga 

samarbeten mellan mycket små företag med ringa marknadsandelar, vars påverkan inte är 

särskilt märkbar på marknadsförhållandena, kan exempelvis inte sägas påverka konkurrensen 

på ett märkbart sätt utifrån en kvantitativ aspekt. Medför avtalet i fråga en 

konkurrensbegränsning som är av sådan art att effekterna inte är märkbara, kan den inte heller 

anses tillräckligt märkbar utifrån den kvalitativa aspekten.165  

 

5.5.4 Horisontella avtal 

Ett horisontellt avtal utgörs av aktörer i samma handelsled och anses vara den mest allvarliga 

konkurrensbegränsningen, speciellt om det är fråga om prissamverkan eller geografisk 

marknadsdelning.166 

                                                
162 Wetter, C., m.fl., Konkurrensrätt: en kommentar, s. 171. 
163 Gustafsson, L. & Westin, J., Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 53 f. 
164 Wetter, C., m.fl., Konkurrensrätt: en kommentar, s. 168.  
165 Ibid, s. 169.  
166 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 74. 
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5.5.4.1 Parallellt uppträdande 

Samarbeten som gäller prissättning kan alltså vara särskilt allvarliga. På de flesta 

oligopolmarknader är det dock vanligt att företagen uppträder lika avseende just prissättning, 

utan att det är fråga om konkurrensbegränsande prissamarbeten. Dessa företag anses ha ett så 

kallat parallellt uppträdande, vilket kan vara svårt att skilja från samordnat förfarande.167 

Skillnaden är att parallella marknadsbeteenden är tillåtna jämfört med samordnade 

förfaranden. På en marknad där det finns ett parallellt marknadsbeteende finns det ofta en 

prisledare eller marknadsledare i övrigt – vanligtvis det starkaste företaget på marknaden i 

fråga – som styr övriga företags beteenden.168 

5.5.4.2 Konkurrensbegränsande samarbeten inom branschföreningar 

I många branscher där det finns konkurrerande företag finns det ofta ett intresse av att mötas 

och diskutera olika förhållanden och gemensamma intressen på marknaden. Diskussioner som 

dessa strider förvisso inte mot 2 kap 1 § KL, däremot kan förbudet bli tillämpligt om 

diskussionerna resulterar i gemensamma prislistor eller andra otillåtna 

konkurrensbegränsningar. Branschsamarbeten med konkurrensbegränsande effekter är 

därmed inte undantagna förbudsregeln. Branschsamarbeten som sker inom ramen för en 

branschförening, samt informationsutbyte och andra aktiviteter som på ett konkurrensneutralt 

sätt gynnar hela branschens förutsättningar att agera på marknaden, är dock fullt legitima.169 

 

5.6 Undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete 

5.6.1 Gruppundantag 

Trots att horisontella samarbeten anses vara den mest allvarliga konkurrensbegränsningen170 

finns det situationer där horisontella samarbeten medför fördelar som motiverar ett undantag 

från förbudet i 2 kap 1 § KL.171 Fram till den 31 december 2017 omfattades exempelvis vissa 

avtal och bestämmelser inom försäkringssektorn av ett så kallat gruppundantag172 som fanns 

stadgat i 2 kap 3 § 6 p KL. Gruppundantaget undantog bland annat samarbeten mellan 

                                                
167 Se mer om samordnat förfarande under 5.5.1.  
168 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 107 f. 
169 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 95 f. 
170 Se 5.5.4.  
171 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 104. 
172 Gruppundantagen undantar konkurrensbegränsande avtal inom vissa sektorer från att omfattas av förbudet 
mot konkurrensbegränsande samarbeten i 2 kap 1 § KL. 
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försäkringsbolagen avseende sammanställning av statistik och genomförande av 

undersökningar som syftade till att bidra till försäkringsbolagens premiesättning.173 Det 

svenska gruppundantaget för försäkringssektorn grundade sig i en av kommissionens 

gruppundantagsförordningar,174 som gällde från den 1 april 2010 fram till den 31 mars 2017. 

När kommissionens förordning upphävdes tillkom ingen ny förordning, vilket ledde till den 

svenska regeringens beslut att upphäva även konkurrenslagens gruppundantag för 

försäkringssektorn. Svensk Försäkring motsatte sig detta och menade att ett upphävande av 

gruppundantaget skulle ge upphov till osäkerhet hos försäkringsbolagen och försvåra 

bedömningen av samarbeten dem emellan, samt ge upphov till ökade kostnader för att 

säkerställa regelefterlevnad.175 Finansinspektionen framhöll dessutom värdet av att 

försäkringsbolagen även i framtiden kan samarbeta kring frågor om bland annat ”statistik, 

hållbarhet, standard för konsumentinformation och åtgärder som generellt sett stärker 

konsumentskyddet på ett sätt som inte begränsar konkurrensen”176. 

 

5.6.2 Individuellt undantag 

De sektorer vars samarbeten inte omfattas av något gruppundantag har dock fortfarande en 

möjlighet att undantas från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten i 2 kap 1 § KL. I 

2 kap 2 § KL stadgas nämligen ett individuellt undantag från detta förbud, vilket innebär att 

vissa av dessa samarbeten inte behöver bedömas enligt förbudsregeln i 2 kap 1 § KL.177 

Undantagsbestämmelsen har sin grund i funktionsfördragets art 101.3. 

 

För att undantaget ska vara tillämpligt på ett samarbete måste fyra kriterier vara uppfyllda. I 

Sverige har det inte utarbetats några specifika anvisningar för hur undantaget och dess 

kriterier ska tillämpas, därmed används kommissionens tillkännagivande178 med riktlinjer för 

tillämpningen av art 101.3 FEUF som stöd vid undantagets tillämpning. Enligt 

                                                
173 1 § lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. 
174 Kommissionens förordning (EU) nr 267/2010 av den 24 mars 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa kategorier av avtal, beslut och samordnade förfaranden 
inom försäkringssektorn. 
175 Prop. 2017/18:15 s. 18 f.  
176 Remissyttrande av Finansinspektionen (Dnr 16-17823), s. 1. 
177 Wetter, C., m.fl., Konkurrensrätt: en kommentar, s. 352. 
178 Kommissionens tillkännagivande med riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget (EUT C101, 
2004). 
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tillkännagivandets punkt 34 utgörs kriterierna av två positiva respektive två negativa 

kriterier.179 

5.6.2.1 Rationaliseringskriteriet  

Det första positiva kriteriet ställer krav på effektivitetsvinster, vilket innebär att avtalet ska 

bidra till förbättrad produktion eller distribution av varor eller tjänster, eller till att främja 

teknisk eller ekonomisk utveckling.180 

5.6.2.2 Konsumentkriteriet  

För att konsumenterna inte ska skadas av det konkurrensbegränsande avtalet, måste avtalets 

positiva effekter för företagen vägas mot, och kompensera för, dess negativa effekter för 

konsumenterna. Enligt det andra positiva kriteriet ska därmed konsumenterna erhålla en 

skälig andel av de vinster som det första positiva kriteriet ställer krav på. Denna skäliga andel 

ska bidra till att konsumenterna kompenseras för de faktiska eller sannolika konsekvenser 

som det konkurrensbegränsande avtalet orsakar.181 En ”skälig andel” innebär alltså inte 

nödvändigtvis att konsumenterna får del av varje effektivitetsvinst som avtalet genererar, utan 

det räcker med att de får ”tillräckliga” fördelar för att kompensera de negativa effekterna.182 

Kompensationen behöver inte endast innebära lägre priser för konsumenten, utan den kan 

även visa sig i form av ökat varu- eller tjänsteutbud,183 förbättrade leveranser eller bättre 

service.184 ”Konsument” i detta fall inbegriper, enligt kommissionens riktlinjer, såväl direkta 

som indirekta användare av de produkter och tjänster som omfattas av avtalet.185 

5.6.2.3 Proportionalitetskriteriet  

Enligt det tredje kriteriet – det första negativa kriteriet – måste de konkurrensbegränsningar 

som avtalet orsakar vara nödvändiga för att uppnå de effektivitetsvinster som det redogörs för 

under rationaliseringskriteriet.186 I det fall avtalet anses vara nödvändigt i nämnd bemärkelse, 

måste det undersökas ytterligare om varje enskild konkurrensbegränsning rimligen är 

                                                
179 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 65. 
180 Ibid, s. 66. 
181 Ibid, s. 67 f. 
182 Wetter, C., m.fl., Konkurrensrätt: en kommentar, s. 224. 
183 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 67 f. 
184 Wetter, C., m.fl., Konkurrensrätt: en kommentar, s 224. 
185 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 67. 
186 Se 5.6.2.1.  
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nödvändig för att uppnå effektivitetsvinsterna. Begränsningen bedöms vara nödvändig om 

dess frånvaro skulle innebära att de effektivitetsvinster avtalet ger upphov till minskas 

väsentligt eller elimineras helt. Andra faktorer som måste tas särskild hänsyn till är 

marknadens struktur, de ekonomiska risker som avtalet medför, samt de incitament som lett 

till avtalsparternas beslut om ett konkurrensbegränsande samarbete.187  

5.6.2.4 Konkurrenskriteriet  

Det sista kriteriet – det andra negativa kriteriet – som måste vara uppfyllt för ett tillåtet 

konkurrensbegränsande samarbete ställer krav på att avtalet inte får sätta konkurrensen ur 

spel. Om de företag som ingår samarbetet innehar stora andelar av marknaden ifråga och 

därmed uppnår en dominerande ställning på marknaden genom avtalet, kan detta innebära att 

avtalet sätter konkurrensen ur spel.188 För denna bedömning är det således viktigt att definiera 

den relevanta marknaden, samt beakta de berörda företagens marknadsandelar.189  

 

5.7 Dominerande ställning 
I 2 kap 7 § KL, motsvarande EU-rättens art 102 FEUF, stadgas ett förbud mot missbruk från 

ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden. För att avgöra 

huruvida ett företag innehar en dominerande ställning, är bestämmandet av den relevanta 

marknaden av grundläggande betydelse.190 Den relevanta marknaden behandlades i avsnitt 5.2 

och kommer därmed, av utrymmesskäl, inte behandlas mer under detta avsnitt.  

 

Ett företag som i betydande utsträckning kan agera oberoende av sina konkurrenter, kunder 

och slutkonsumenter och som har en sådan ekonomisk maktposition att det ensamt kan hindra 

att en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden upprätthålls, anses vara ett företag med 

en dominerande ställning.191 Enligt kommissionen kan ett företag agera oberoende på detta 

sätt på grund av att det inte utsätts för ett tillräckligt effektivt konkurrenstryck, vilket innebär 

att företaget i fråga har en betydande marknadsmakt under en längre tidsperiod. Exempel på 

en sådan situation är om ett företag, trots att det under en betydande tidsperiod höjer priserna 
                                                
187 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 69 f. 
188 Ibid, s. 70.  
189 Djurberg & Friman, SvJT 1994, s. 824.  
190 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 159. 
191 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 159. Se även kommissionens meddelande ”Vägledning 
om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av 
dominerande ställning genom utestängande åtgärder (EUT 2009/C 45, 24.2.2009), s. 8, punkt 10. 
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över den nivå som råder vid normala konkurrensförhållanden, inte utsätts för ett tillräckligt 

effektivt konkurrenstryck.192 

 

Utöver konkurrensstrukturen på en marknad, ska hänsyn även tas till andra faktorer vid 

bedömningen av om ett företag har en dominerande ställning. Dessa andra faktorer är: trycket 

från faktiska konkurrenters leveranser och ställning på marknaden, trycket från konkurrerande 

företags expansion eller potentiella marknadsinträde, samt trycket från motverkande 

köparmakt, det vill säga förhandlingsstyrkan hos företagets kunder.193 

 

Marknadsdominans kan normalt inte bedömas föreligga hos ett företag med en 

marknadsandel som understiger 40 procent. Utgör företaget mellan 40 och 50 procent av den 

relevanta marknaden kan det däremot anses inneha en dominerande ställning, förutsatt att det 

finns andra faktorer som också indikerar på detta – exempelvis att företaget kan agera 

oberoende av konkurrenter och kunder. Presumtionen är att ett företag som ensamt utgör 

minst 50 procent av marknaden är ett företag med dominerande ställning.194 

 

Något som kan vara värt att notera är att konstaterandet av ett företags dominerande ställning 

i sig inte innebär någon anmärkning mot företaget i fråga, utan det innebär endast att företaget 

har ett ansvar att inte genom sitt beteende skada en effektiv konkurrens. Det är således 

förbjudet att missbruka, men tillåtet att inneha, en dominerande ställning.195 

 

5.7.1 Kollektiv dominans 

I förbudsregeln mot missbruk av dominerande ställning framgår det att flera företag 

tillsammans kan inneha en dominerande ställning, en så kallad kollektiv dominans. Det finns 

ingen uttrycklig definition av begreppet kollektiv dominans, dock har det successivt klarlagts 

och utvecklats genom EU-rättslig praxis.196 

 

                                                
192 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 160. 
193 Ibid. Se även kommissionens meddelande om företags missbruk av dominerande ställning genom 
utestängande åtgärder (EUT 2009/C 45, 24.2.2009), punkt 10-12, s. 8. 
194 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 161. 
195 Mål 322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin mot kommissionen, REG 1983, domskäl 57.  
196 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 162. 
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Enligt EU-domstolen i målet Compagnie Maritime Belge,197 förutsätter begreppet ”företag” i 

bestämmelsen om marknadsmissbruk198 att den berörda enheten är ekonomiskt självständig. 

”Flera företag” innebär således att en dominerande ställning kan innehas av flera ekonomiska 

enheter som är oberoende av varandra i ett juridiskt hänseende, under förutsättning att dessa 

uppträder eller agerar ekonomiskt tillsammans på en särskild marknad som en kollektiv 

enhet.199 Det juridiska oberoendet innebär att koncerninterna transaktioner inte faller in under 

förbudet, eftersom det oftast inte finns några förutsättningar för konkurrens mellan de 

juridiska personerna inom en koncern.200 

 

Vid bedömningen av om kollektiv dominans föreligger bör det, enligt EU-domstolen, först 

undersökas huruvida de berörda företagen utgör en kollektiv enhet i förhållande till sina 

konkurrenter, sina handelspartner och konsumenterna på den relevanta marknaden. Om detta 

är fallet bedöms vidare om den kollektiva enheten har en dominerande ställning och, till sist, 

om denna har missbrukats enligt förbudet i art 102 FEUF.201 

 

Vidare förklarade EU-domstolen i ovanstående mål att det, vid konstaterandet av den 

kollektiva enheten, bör genomföras en undersökning av de ekonomiska banden eller 

förhållandena mellan de berörda företagen.202 Dessutom är det inte nödvändigt att de berörda 

företagen är avtalspartners eller har andra juridiska band för att en kollektiv dominerande 

ställning ska kunna konstateras. Ett konstaterande kan istället grunda sig på andra 

förhållanden och bero på en ekonomisk bedömning och en bedömning av 

marknadsstrukturen.203 

 

                                                
197 Förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports m.fl. mot 
kommissionen, REG 2000. 
198 Art 102 FEUF. 
199 Förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, domskäl 35-36. 
200 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 48. 
201 Förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, domskäl 39. 
202 Ibid, domskäl 41. Här hänvisar EU-domstolen till mål C-393/92 Almelo, REG 1994, s. I-1477, domskäl 43, 
där det framgår att ”[d]et ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida det finns tillräckligt starka 
band mellan de [berörda företagen] för att det skall uppstå en kollektiv dominerande ställning på en väsentlig del 
av den gemensamma marknaden”.  
203 Förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, domskäl 45.  
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5.7.2 Rabatt- och bonussystem 

Rabatter och bonussystem är inte alltid förenliga med konkurrensrätten. Dominerande 

företags rabatt- och bonussystem kan exempelvis i vissa fall vara förbjudna enligt 2 kap 7 § 

KL. Syftar systemet till att frånta eller begränsa köparens möjlighet att välja inköpskälla? Är 

systemet ägnat att hindra eller försvåra konkurrenternas tillträde till marknaden? Stärker 

systemet den dominerande ställningen genom att snedvrida konkurrensen? Dessa frågor 

brukar regelmässigt ställas i det fall ett företag med dominerande ställning använder sig av 

rabatt- eller bonussystem.204 

 

För att en rabatt ska anses vara förenlig med KL måste den vara transparent och tillämpas 

objektivt, vilket innebär att diskriminering av kunder eller kundkategorier är förbjudna. 

Vidare ska rabatten innebära en kostnadsavlastning eller vara intäktsskapande för 

leverantören i fråga. Slutligen måste rabatten vara lätt att skilja från andra rabatter som också 

kan bli aktuella. För ett företag med dominerande ställning gäller dessutom att vissa rabatter, 

såsom lojalitetsrabatter, i stort sett alltid är förbjudna.205 

5.7.2.1 Lojalitetsrabatter 

Vissa rabatter erbjuds endast om en kund köper hela eller stora delar av sitt behov av en viss 

produkt från ett och samma företag. Denna typ av rabatter grundar sig inte på en objektivt 

motiverad motprestation från kundens sida, utan snarare kundens lojalitet. Därmed kallas 

dessa för lojalitetsrabatter och erbjuds alltså endast till lojala kunder, vilket får till konsekvens 

att vissa kunder diskrimineras på grund av att det tillämpas olika villkor för likvärdiga 

transaktioner. Två köpare som köper lika stora mängder av samma produkt kan exempelvis få 

betala olika pris beroende på om de gör hela eller stora delar av sina köp hos företaget i 

fråga.206   

 

I ett beslut av Konkurrensverket från 1998 bötfälldes Tekniska verken för missbruk av 

dominerande ställning på grund av ett rabattsystem som belönade fjärrvärmekunder som 

köpte in hela sitt behov av el från Tekniska verken, en så kallad helkundsrabatt. 

Konkurrensverket ansåg att ”[r]abattvillkoren medförde en diskriminering mellan kunder, en 

                                                
204 Wetter, C., m.fl., Konkurrensrätt: en kommentar, s. 616. 
205 Gustafsson, L. & Westin, J., Svensk konkurrensrätt, s. 181 f. 
206 Wetter, C., m.fl., Konkurrensrätt: en kommentar, s. 623. 
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begränsning i fjärrvärmekundernas frihet vid köp av el samtidigt som det skapade 

inlåsningseffekter och försvårade för konkurrerande elhandelsbolag att verka på 

marknaden”.207  

                                                
207 Tekniska verken, Konkurrensverkets beslut den 22 december 1998 (dnr 533/98). 
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6 Analys 

6.1 Inledning 
Under 1980-talet införde Sverige försäkringsavtalsregler som syftade till att skydda 

konsumenterna på försäkringsmarknaden genom konsumentförsäkringslagen. Denna lag 

ersattes senare av andra avdelningen i nya FAL och utgör i dag tvingande lagstiftning till 

konsumentens fördel. En försäkringstagare skyddas alltså generellt mot ofördelaktiga 

försäkringsvillkor genom bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.208 Lagstiftaren har 

uppenbarligen haft som syfte att skydda konsumenten eftersom denne är den svagare parten i 

ett försäkringsavtalsförhållande. Vid granskning av de konkurrensrättsliga reglerna framgår 

det att det även där finns ett indirekt intresse av att skydda konsumenterna.209 Emellertid finns 

det bestämmelser i FAL som resulterar i att försäkringsbolagen på den svenska 

sakförsäkringsmarknaden tillåts att begränsa konsumenternas möjlighet att välja 

försäkringsgivare. En svensk sakförsäkringstagare kan nämligen, på grund av de 

uppsägningsregler som finns stadgade i FAL, normalt inte byta försäkringsbolag innan 

sakförsäkringens huvudförfallodag, vilket hos de flesta försäkringsbolagen är ett år efter att 

sakförsäkringen tecknades.210 I Norge och Danmark däremot, är sakförsäkringstagarna friare i 

sitt val av försäkringsgivare tack vare norsk försäkringsavtalsrätt respektive ett samarbete 

inom den danska försäkringsbranschen.211 

 

6.2 En jämförelse mellan sakförsäkringsmarknaderna i Sverige, Danmark 

och Norge 
Sveriges sakförsäkringsmarknad har, jämfört med Danmarks och Norges, haft en relativt 

blygsam utveckling sedan 2008.212 Sett till marknadsandelar har de mindre aktörerna213 i 

Danmark och Norge på respektive marknad haft en konstant tillväxt under samma tidsperiod. 

 

                                                
208 Se 2.3.  
209 Se 5.2.1.  
210 Se 2.3.1 och 2.3.2.  
211 Se 4.2.2 och 4.3.1.  
212 Jämför diagrammen i avsnitt 3.1, 4.2.3 respektive 4.3.2.  
213 Benämns ”Övriga” i respektive diagram och syftar på de sakförsäkringsbolag som inte räknas till de största på 
respektive marknad. 
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Enligt den senaste mätningen av Forsikring og Pension, utgör de mindre 

sakförsäkringsbolagen i Danmark tillsammans en tredjedel av den danska 

sakförsäkringsmarknaden, medan de mindre sakförsäkringsbolagen i Sverige, enligt den 

senaste mätningen av Svensk försäkring, tillsammans knappt utgör en femtedel av den 

svenska sakförsäkringsmarknaden.214 Även i Norge står de mindre sakförsäkringsbolagen 

tillsammans för nästan en tredjedel av landets sakförsäkringsmarknad.215 I Sverige utgör 

istället det största sakförsäkringsbolaget nästan en tredjedel av sakförsäkringsmarknaden, 

medan det största försäkringsbolaget på den danska respektive den norska 

sakförsäkringsmarknaden utgör en femtedel och en fjärdedel.  

 

6.3 Hinder på den svenska sakförsäkringsmarknaden 
En av anledningarna till att den svenska sakförsäkringsmarknaden ser så annorlunda ut i 

jämförelse med den norska respektive danska sakförsäkringsmarknaden, kan bero på de olika 

reglerna som finns i respektive land avseende sakförsäkringarnas bindningstid och 

försäkringstagarens rätt till uppsägning.  

 

I Sverige utnyttjar många sakförsäkringsbolag reglerna i FAL avseende den maximala 

bindningstiden på ett år och den begränsade rätten till uppsägning av sakförsäkringar.216 

Dessutom använder många svenska sakförsäkringsbolag olika rabatt- och bonussystem för att 

locka sina kunder att samla alla sina sakförsäkringar och stanna som kund hos ett och samma 

bolag.217 

 

6.3.1 FAL:s regler avseende maximal bindningstid och uppsägning för 

sakförsäkringar 

Bakgrunden till regeln om maximal bindningstid är att försäkringstagaren inte ska riskera att 

bli bunden för länge av ett sakförsäkringsavtal.218 Lagstiftaren ansåg således att ett år var en 

rimlig bindningstid för en sakförsäkringstagare. FAL:s regler avseende uppsägning av 

                                                
214 Jämför diagrammen i avsnitt 3.1 och 4.2.3.  
215 Se 4.3.2.  
216 Se 1.1.  
217 Se 2.4.  
218 Se 2.3.1.  
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sakförsäkringar ger försäkringstagaren en tämligen begränsad rätt att säga upp ett 

sakförsäkringsavtal.219  

 

Reglerna i FAL är tvingande till försäkringstagarens förmån,220 vilket innebär att 

försäkringsbolagen är fria att avtala om exempelvis kortare avtalstid än ett år samt rätt till 

förtida uppsägning i andra fall än de som anges i FAL. Försäkringsbolagen anpassar sig dock 

vanligen efter de regler som finns i FAL och tecknar därmed sakförsäkringsavtal med ett års 

bindningstid utan rätt till förtida uppsägning utöver den som anges i FAL. En av 

anledningarna till att försäkringsbolagen gärna ser att kunderna stannar hos dem och därmed 

utnyttjar ettårsregeln i kombination med uppsägningsreglerna är, enligt Etsare m.fl., på grund 

av att en ”kund som regelbundet byter försäkringsbolag aldrig blir en lönsam kund”.221 

Påståendet grundas på att försäkringsbolag drabbas av kostnader som uppstår i samband med 

att bolaget lägger upp och administrerar en ny kund, vilket är ett vanligt förekommande 

argument för att försvara utnyttjandet av bland annat ettårsregeln.222 Enligt min uppfattning 

känns detta dock som ett något förlegat argument. I Danmark, år 2005, var exempelvis 

försäkringsbolagens faktiska administrationskostnader för en försäkringsflytt mellan 50-100 

DKK, vilket motsvarade cirka 60-120 SEK.223 Med tanke på den teknik vi har i dag, torde de 

administrativa kostnaderna för försäkringsbolagen inte vara så stora vid uppsägning av en 

försäkring samt uppläggning av en ny kund. De flesta försäkringsärenden kräver dessutom 

inte fysiska möten som tar tjänstemannatid i anspråk. En försäkringstagare kan till exempel 

enkelt avsluta en försäkring genom att fylla i ett formulär via internet eller per telefon, vilket 

borde innebära minskade servicekostnader för försäkringsbolaget. 

 

6.3.2 Sakförsäkringsbolagens helkundsrabatter 

Försäkringsbolagens administrationskostnader vid försäkringsflytt är dessutom, enligt Etsare 

m.fl., även ett argument till försäkringsbolagens rabatt- och bonussystem.224 Det finns således, 

utöver lagstiftningen, ett annat sätt för försäkringsbolagen att binda sina kunder och därmed 

hindra dem från att byta till ett annat försäkringsbolag.  

                                                
219 Se 2.3.2.  
220 Se 2.3.  
221 Se 2.4.  
222 Se 2.3.1.  
223 Se 4.2.2.  
224 Se 2.4.  
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Som framgår inledningsvis i denna uppsats kan det i vissa sakförsäkringsförhållanden vara 

ekonomiskt ofördelaktigt för sakförsäkringstagaren att byta försäkringsbolag.225 I dessa 

förhållanden är det vanligt att försäkringsbolaget utnyttjar ettårsregeln i kombination med så 

kallade helkundsrabatter och därmed orsakar en slags inlåsningseffekt som påverkar 

sakförsäkringstagarens val att byta försäkringsbolag. Inlåsningseffekter verkar dock inte vara 

ett problem förrän det är fråga om ett dominerande företag som orsakar dessa. I avsnittet 

avseende lojalitetsrabatter226 redogörs det för ett beslut av Konkurrensverket från 1998. 

Beslutet gällde elhandelsbolaget Tekniska verken som ansågs missbruka sin dominerande 

ställning på grund av ett rabattsystem som innebar att bolagets kunder erhöll en så kallad 

helkundsrabatt om de köpte hela sitt behov av Tekniska verken. Elhandelsbolaget innehade 

alltså en dominerande ställning på den relevanta marknaden och Konkurrensverket menade att 

rabattsystemet ”medförde en diskriminering mellan kunder, en begränsning i [kundernas] 

frihet vid köp av el samtidigt som det skapade inlåsningseffekter och försvårade för 

konkurrerande elhandelsbolag att verka på marknaden”227. En förutsättning för att ett företag 

som erbjuder helkundsrabatter ska omfattas av förbudet i 2 kap 7 § KL, är således att 

företaget i fråga har en dominerande ställning på den aktuella marknaden.228 

 

6.3.3 Konsument- och marknadsmässiga konsekvenser av hinder på 

sakförsäkringsmarknaden 

6.3.3.1 Begränsad kundrörlighet 

Avsikten med FAL:s regel om max ett års bindningstid för sakförsäkringar var att skydda 

försäkringstagare från att bli bundna till långtidsavtal vad gäller sakförsäkringar. Som framgår 

ovan blir emellertid många sakförsäkringstagare ändå bundna till ett och samma 

försäkringsbolag under längre tid än ett år. En av orsakerna till detta är att försäkringsbolagen 

utnyttjar ettårsregeln dels i kombination med uppsägningsregler som är förenliga med FAL, 

dels i kombination med rabatt- och bonussystem som är förenliga med KL. FAL:s regel om 

max ett års bindningstid har därmed fått en motsatt önskad effekt. Många 

                                                
225 Se 1.1.  
226 Se 5.7.2.1.  
227 Ibid.  
228 Se 5.7.2.  
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sakförsäkringskunder är alltså begränsade att röra sig fritt mellan försäkringsbolagen, vilket 

anses vara ett av de stora problemen på den svenska sakförsäkringsmarknaden.229 

6.3.3.2 Begränsad konkurrens och försvårat marknadsinträde 

Den svenska sakförsäkringsmarknaden är en koncentrerad marknad där fem stora aktörer 

tillsammans innehar nästan 83 procent av marknaden, varav fyra av dessa har varit 

marknadsledande sedan minst 18 år tillbaka. Utvecklingen på marknaden har dessutom varit 

stabil och blygsam sedan 2008,230 vilket kan vara resultatet av att det inte råder en spridd 

konkurrens på den svenska sakförsäkringsmarknaden. 

 

Generellt sett är det inte lätt för ett nyetablerat företag att träda in på en redan väletablerad 

marknad med stora aktörer i marknadsledningen. Desto svårare måste det vara för små och 

oerfarna försäkringsbolag att ta sig in på en så pass koncentrerad marknad som 

sakförsäkringsmarknaden. Det faktum att sakförsäkringsbolagen använder sig av ettårsregeln 

och de uppsägningsregler som finns stadgade i FAL bromsar dessutom konkurrensen och 

trycket från potentiellt marknadsinträde desto mer. För att underlätta för nya och oerfarna 

sakförsäkringsbolag skulle det därför vara bra att börja i konsumenternas ände. Genom att 

skapa större förutsättningar för konsumenterna att röra sig fritt mellan de olika 

försäkringsbolagen skapas det även större förutsättningar för lättare marknadsinträde och 

ökad konkurrens vad gäller sakförsäkringsbolagen.  

6.3.3.3 Utgör försäkringsbolagens helkundsrabatter marknadsmissbruk? 

För att helkundsrabatter ska anses utgöra marknadsmissbruk enligt KL:s bestämmelser krävs 

det att företaget som använder sig av rabatterna i fråga innehar en dominerande ställning på 

den aktuella marknaden. Marknadsdominans kan sällan bedömas föreligga hos ett företag 

med en marknadsandel som understiger 40 procent.231 Det är således osannolikt att något av 

de svenska sakförsäkringsbolagen enligt konkurrensreglerna bedöms ha en dominerande 

ställning på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Värt att påpeka är dock att två av 

faktorerna att ta hänsyn till vid dominansbedömningen är trycket från konkurrerande företags 

expansion eller potentiella marknadsinträde, samt trycket från motverkande köparmakt, det 

                                                
229 Se 2.4.  
230 Se 3.1.  
231 Se 5.7.  
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vill säga förhandlingsstyrkan hos företagets kunder.232 Ovan har det konstaterats att trycket 

från exempelvis potentiellt marknadsinträde är tämligen lågt på den svenska 

sakförsäkringsmarknaden. Förhandlingsstyrkan hos sakförsäkringstagarna kan också 

konstateras vara låg – dels med tanke på att försäkringsbolagen bestämmer vilken premie en 

viss försäkring ska ha, samt hur stora försäkringsbelopp som kan betalas ut och vilken 

självrisk varje försäkringstagare ska betala vid inträffat försäkringsfall,233 dels med tanke på 

att försäkringsbolagen bestämmer avtalstid och vilka uppsägningsregler som ska följas. 

 

Länsförsäkringar har tillsammans med Folksam, Trygg-Hansa och If sedan länge tillhört de 

marknadsledande försäkringsbolagen på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Enligt den 

bedömning som går att göra utifrån den översiktliga redogörelse som återfinns i avsnitt 5.6.1, 

är det även i detta avseende osannolikt att det föreligger en kollektiv dominans av de största 

försäkringsbolagen på sakförsäkringsmarknaden i Sverige.234  

 

Sammanfattningsvis utgör de svenska sakförsäkringsbolagens helkundsrabatter inget 

marknadsmissbruk i konkurrensrättslig mening. 

 

6.4 Olika lösningar för ökad kundrörlighet och konkurrens 

6.4.1 Kortare maximal bindningstid för sakförsäkringar 

Ettårsregeln skulle kunna uppfattas som den centrala orsaken till att det finns en begränsad 

kundrörlighet och konkurrens på sakförsäkringsmarknaden i Sverige. En lösning för att öka 

kundrörligheten och konkurrensen skulle därmed kunna tänkas vara att ändra den maximalt 

tillåtna bindningstiden till kortare tid än ett år. Regeln om maximalt ett års bindningstid 

medför dock inte endast nackdelar för konsumenten.  

 

För en kund som är nöjd med sitt försäkringsbolag kan det kännas tryggt och bekymmerslöst 

att teckna sina diverse sakförsäkringar för ett år i taget. I och med de begränsade 

uppsägningsmöjligheter försäkringsbolagen har,235 kan tryggheten grunda sig i kundens 

vetskap om att denne garanteras att vara försäkrad för ett helt år.  Ett år ger nämligen större 

                                                
232 Se 5.7.  
233 Se kapitel 2.  
234 Se dock avgränsningar i 1.5.  
235 Se 2.3.2.  
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utrymme för en kund att lära känna försäkringsbolaget och dess sätt att hantera 

försäkringsärenden än vad en kortare avtalstid hade gett. Dessutom ges kunden, genom ett 

längre avtal, en bättre kännedom om hur försäkringen gäller beträffande regler, premier och 

ersättning. Inte allra minst kan det kännas tryggt för en försäkringstagare att vara försäkrad 

under en längre tid med tanke på den stora sociala betydelse som försäkringarna har för 

många.236 Vad gäller den bekymmerslöshet som kunden kan uppleva vid längre 

avtalsbundenhet åsyftas exempelvis att kunden undviker tidskrävande moment som att 

granska möjligheterna till att byta försäkringsbolag.  

 

6.4.2 Regel för maximalt innehav vid utnyttjande av helkundsrabatter 

Som konkurrensreglerna ser ut i dag är det tillåtet för de svenska sakförsäkringsbolagen att 

använda sig av så kallade helkundsrabatter.237 Rabatterna har dock vissa konsument- och 

marknadsmässiga konsekvenser – såsom inlåsningseffekter –, vilket exempelvis skulle kunna 

motivera ett införande av en regel för maximalt marknadsinnehav vid utnyttjande av 

helkundsrabatter. Således förbjuds aktörer med stort marknadsinnehav på 

sakförsäkringsmarknaden att använda sig av lojalitetsrabatterna.  

 

En sådan regel skulle dock inte vara en särskilt praktisk lösning. Den skulle medföra 

oklarheter när ett försäkringsbolags innehav är precis på gränsen att omfattas av regeln, samt 

orsaka nackdelar för kunderna som bland annat skulle riskera att plötsligt förlora sina rabatter.  

 

6.4.3 Förkortad uppsägningstid med uppsägningsavgift 

En bestämmelse om förkortad uppsägningstid skulle innebära en rätt för en 

sakförsäkringstagare att, när som helst under försäkringstiden, säga upp sin försäkring med 

högst 30 dagars varsel till slutet av en kalendermånad.238 En uppsägningsavgift, motsvarande 

de faktiska administrativa kostnaderna för försäkringsbolaget, skulle dock belasta denna rätt.  

 

Av diagrammet över den danska sakförsäkringsmarknaden framgår det att Gjensidige 

Forsikring är det enda av de större sakförsäkringsbolagen som har haft en stadig tillväxt – sett 

till marknadsandelar – sedan 2013. Detta skulle kunna motiveras med att Gjensidige 
                                                
236 Se 2.3. och jämför med uttalandet i prop. 2003/04:150, s. 1.  
237 Se 6.3.3.3.  
238 Se 4.2.2.1.  
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Forsikring, bland de största sakförsäkringsbolagen i Danmark, är det försäkringsbolag som tar 

ut lägst uppsägningsavgift. 

 

6.4.4 Avgiftsfri flytträtt för sakförsäkringstagaren 

Bengtsson menar att risker för framtida skador fördelas jämnt över försäkringstagarna hos ett 

försäkringsbolag och att inträffade skadefall täcks gemensamt genom respektive 

försäkringstagares åtagande att betala försäkringspremier. Försäkringsavtalet bygger således 

på försäkringstagarna som utgör en gemenskap av personer som hotas av likartade risker. 

Försäkringsbolaget kan ses som en sorts representant för denna gemenskap, som ansvarar för 

premiesättning samt utbetalning av försäkringsersättning.239 Försäkringstagarnas 

premieinbetalningar kan alltså sägas vara avgörande för utbetalningen av 

försäkringsersättning vid ett inträffat försäkringsfall. Detta konstaterande skulle kunna mötas 

med att försäkringstagaren i så fall borde ha en obegränsad rätt att avgöra huruvida denne vill 

stanna hos ett försäkringsbolag. FAL är dessutom utformad på ett sätt som syftar till att ge ett 

starkt skydd för konsumenten240, vilket talar ännu starkare för denna obegränsade rätt. 

 

6.4.5 Sammanfattning 

I likhet med lagstiftaren anser jag att ett år är en rimlig maximal bindningstid för ett 

sakförsäkringsavtal. Problemet ligger alltså inte i ettårsregeln, utan det är ettårsregeln i 

kombination med andra regler som ger upphov till den begränsade kundrörligheten och 

konkurrensen på sakförsäkringsmarknaden.  

 

Eftersom det finns ett intresse hos försäkringsbolagen att kunderna har sina försäkringar 

samlade, bör det även ligga i försäkringsbolagens intresse att ha en stor kundnöjdhet bland 

sina kunder. Genom att erbjuda sina kunder kortare avtalstider eller utökade möjligheter till 

uppsägning än de FAL erbjuder, skulle försäkringsbolaget bidra till ett ökat förtroende hos 

kunderna. Ett ökat förtroende hos kunderna skulle kunna få samma effekt som exempelvis 

rabatt- och bonussystem ger upphov till, nämligen kunder som väljer att stanna. Kundens 

frihet att bestämma huruvida denne vill säga upp sin försäkring och byta bolag bidrar 

dessutom till ett starkare konsumentskydd. En kund som exempelvis tre månader in i avtalet 

                                                
239 Se kapitel 2. 
240 Se 2.3.  
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känner sig missnöjd med sitt försäkringsbolag, men inte har tillräckliga skäl att säga upp 

försäkringen i förtid enligt 3 kap 6 § FAL, behöver i så fall inte vänta ytterligare nio månader 

innan denne kan byta försäkringsbolag.  

 

Det försäkringsbolag i Danmark som tar ut lägst uppsägningsavgift är det bolag som har haft 

starkast tillväxt på den danska sakförsäkringsmarknaden de senaste fem åren.241 En slutsats av 

detta skulle kunna vara att ju lägre uppsägningsavgift ett försäkringsbolag har desto högre 

förtroende skapas det hos kunderna gentemot bolaget.  

 

FAL är utformad på ett sätt som syftar till att ge ett starkt skydd för konsumenten, vilket talar 

för att en sakförsäkringstagare borde ha en rätt att avgöra huruvida denne vill stanna hos ett 

försäkringsbolag eller byta till ett annat. Tack vare en sådan rätt skulle försäkringstagarens 

förtroende för försäkringsbolagen öka, bland annat eftersom försäkringsbolagen i så fall inte 

skulle ha möjlighet att vidta åtgärder på kundens bekostnad och därmed ta till andra 

konkurrensmedel för att få kunden att stanna. Sakförsäkringstagaren bör således vara fri att 

säga upp en sakförsäkring att upphöra innan försäkringstidens utgång. Detta ska dessutom 

kunna göras avgiftsfritt.  

 

För att försäkringsbolagen ska få en chans att förbereda inför ett avslutat 

försäkringsförhållande bör det finnas en uppsägningstid på 30 dagar innan uppsägningen får 

verkan. Dessutom bör även försäkringstagaren kunna visa upp att motsvarande försäkring har 

tecknats hos ett annat försäkringsbolag för att uppsägningen ska gälla. Detta för att skydda 

försäkringstagaren från att riskera att vara utan försäkring. 

 

6.5 Hur ska en avgiftsfri flytträtt införas? 

6.5.1 Branschöverenskommelse 

I Danmark lyckades försäkringsbolagen genom branschpraxis få fram en – åtminstone i 

Danmark – tillåten branschöverenskommelse avseende en förkortad uppsägningstid för 

försäkringstagare inom sakförsäkring. Svenska sakförsäkringsbolag skulle också kunna ingå 

en branschöverenskommelse där försäkringsbolagen förpliktigas att erbjuda sina kunder en 

flytträtt avseende sakförsäkringar. 

                                                
241 Se tabellen i 4.2.2.2 tillsammans med diagrammet i 4.2.3.  
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6.5.1.1 Förenlig med KL:s bestämmelser 

På sakförsäkringsmarknaden finns det redan ett parallellt beteende hos försäkringsbolagen, 

samt ett samarbete via branschförening. Parallella marknadsbeteenden är, som tidigare 

nämnts, fullt tillåtna såtillvida det inte är fråga om samordnade förfaranden,242 vilka är 

förbjudna enligt 2 kap 1 § KL. Innan 1 januari 2018 var avtal, beslut och samordnade 

förfaranden mellan företag inom försäkringssektorn undantagna från detta förbud enligt 2 kap 

3 § 6 p KL, men efter att detta undantag upphävdes får inte någon form av samordning, 

genom direkt eller indirekt kontakt, förekomma mellan försäkringsbolagen som ersätter deras 

oberoende handlande. Samordningen får dessutom inte ha till syfte eller effekt att i förväg 

undanröja osäkerheter om konkurrenternas framtida handlande.243 I och med att 

gruppundantaget slopades ställs det nu högre krav på försäkringsbolagen att säkerställa 

konkurrensreglernas efterlevnad. Därmed skulle det kunna finnas en risk för att 

försäkringsbolagen motiverar dyrare försäkringar med högre kostnader vad gäller bland annat 

säkerställandet av regelefterlevnaden. Dock bör det understrykas att exempelvis samarbeten 

som sker inom ramen för en branschförening, samt informationsutbyte och andra aktiviteter 

som på ett konkurrensneutralt sätt gynnar hela branschens förutsättningar att agera på 

marknaden fortfarande är fullt legitima.244 Om försäkringsbolagen agerar på angivet legitimt 

sätt, bör de således inte vara osäkra på om konkurrensreglerna efterlevs. Skulle det ändå råda 

osäkerhet, är de regler och villkor som försäkringsbolagen måste ta extra hänsyn till vid 

eventuellt samarbete de som finns stadgade i 2 kap 1 § KL (avtals-, konkurrensbegränsnings- 

och märkbarhetskriteriet). Dessutom finns fortfarande det individuella undantaget i 2 kap 2 § 

KL, som tillåter ett undantag för samarbeten som bland annat bidrar till effektivitetsvinster 

som konsumenterna kan ta del av. 

 

6.5.2 Lagändring 

Många försäkringstagare på sakförsäkringsmarknaden är i dag bundna av att betala premie för 

hela den bindningstid som anges i försäkringsavtalet, på grund av att försäkringen vanligtvis 

inte går att säga upp förrän vid försäkringens huvudförfallodag. En försäkringstagare som 

tecknar en försäkring med ett års bindningstid och betalar en årspremie i början av 

försäkringstiden, får således inte några pengar tillbaka om denne i strid med de 

                                                
242 Se 5.5.4.1.  
243 Se 5.5.1.  
244 Se 5.5.4.2.  
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uppsägningsregler som finns i FAL väljer att byta försäkringsbolag innan försäkringstidens 

utgång. Med de regler som finns i dag är det alltså inte lönsamt för en försäkringstagare att 

byta försäkringsbolag, förrän försäkringsavtalet har löpt ut – om ens då med tanke på att 

eventuella rabatter bortfaller.245  

 

En lagreglerad flytträtt för försäkringstagaren, som innebär att försäkringstagaren får tillbaka 

det överskjutande beloppet av premien som denne betalat i början av försäkringsperioden, 

skulle göra det mer lönsamt för en försäkringstagare att byta försäkringsbolag. Detta skulle 

dessutom sätta större press på försäkringsbolagen ur en konkurrensrättslig synvinkel, eftersom 

de skulle bli tvungna att, utöver rabatt- och bonussystem, ta till ytterligare konkurrensmedel 

för att locka till sig kunder. Med dagens regler lyckas försäkringsbolagen få kunderna att 

stanna på kundernas bekostnad. Utan denna möjlighet skulle de istället kanske börja lägga 

mer energi och fokus på god service.  

 

Den avgiftsfria flytträtten motiverar jag med att lagändringar generellt sett medför att företag 

blir tvungna att ändra i sina verksamheter. Med ovanstående lösning blir försäkringsbolagen 

tvungna att finansiera sin verksamhet utifrån den lag som finns. Ett sätt skulle exempelvis 

kunna vara att effektivisera verksamheten så att det inte blir höga administrativa kostnader.  

                                                
245 Se 1.1. 
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7 Slutsats 
Det har nu gått cirka 15 år sedan tillsynsmyndigheter och lagstiftare i både Norge och 

Danmark var aktiva och utvecklade lösningar för att öka kundrörligheten och konkurrensen på 

ländernas sakförsäkringsmarknader. Under en period mellan 2009-2013 diskuterade även 

motsvarande tillsynsmyndigheter i Sverige, samt enskilda politiker, huruvida det gick att öka 

kundrörligheten och konkurrensen på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Dock avtog 

diskussionerna i Sverige tyvärr utan vidare åtgärder, trots att det redan på 1920-talet, vid 

utformningen av den gamla svenska försäkringsavtalslagstiftningen, strävades efter att skapa 

enhetliga nordiska regler gällande försäkringsavtal.246 

 

I dagsläget finns det två, enligt gällande rätt, legitima möjligheter för företagen på den 

svenska sakförsäkringsmarknaden att binda marknadens kunder till sig: dels genom rabatt- 

och bonussystem, dels genom ettårsavtal utan rätt till uppsägning innan försäkringstidens 

utgång. Den ena möjligheten är ett tillåtet konkurrensmedel som gynnar konsumenten 

såtillvida rabatt- eller bonussystemet i fråga är förenligt med bestämmelserna i KL. Rabatt- 

och bonussystem utgör inte heller något hot mot konkurrensen förrän det är fråga om ett 

företag med dominerande ställning.247 Den andra möjligheten, som tillåts genom 

konsumentbestämmelserna i FAL, används av försäkringsbolagen på ett sätt som inte gynnar 

konsumenten eftersom denne blir begränsad i valet av försäkringsbolag.248 Konsekvensen 

som denna senare möjlighet medför för sakförsäkringstagarna skulle kunna jämföras med den 

konsekvens som rabattsystemet hos Tekniska verken medförde för fjärrvärmekunderna.249 Det 

vill säga att möjligheten som konsumentbestämmelserna i FAL medger försäkringsbolagen 

utgör en begränsning i sakförsäkringstagarnas frihet vid köp av sakförsäkring samtidigt som 

den skapar inlåsningseffekter och försvårar för konkurrerande sakförsäkringsbolag att verka 

på marknaden.250 

 

Nya FAL skapades uppenbarligen för att ge ett starkare skydd för konsumenten. FAL skulle 

dessutom bidra till ”bättre förutsättningar för goda marknadsförhållanden inom 

                                                
246 Se kapitel 4. 
247 Se 5.7.2.  
248 Se 6.1.  
249 Se 5.7.2.1.  
250 Ibid; Konkurrensverkets beslut om Tekniska verkens missbruk av dominerande ställning.  
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försäkringsbranschen”.251  Därmed förefaller det ologiskt för mig att det faktiskt är möjligt för 

försäkringsbolagen att begränsa kundrörligheten och konkurrensen med hjälp av reglerna i 

FAL. Slutsatsen är följaktligen att de nuvarande reglerna i försäkringsavtalslagen utgör det 

främsta hindret för kundrörligheten och konkurrensen på sakförsäkringsmarknaden, samt att 

ett ytterligare skäl för uppsägning av sakförsäkring i förtid således är motiverat i 3 kap 6 § 

FAL. Mitt förslag (text i fetstilt kursivering) för en eventuell ändring i 

försäkringsavtalslagens bestämmelse om uppsägning i förtid lyder således enligt följande: 

 

”6 § Försäkringstagaren får säga upp försäkringen att upphöra före försäkringstidens 

utgång, om 

1. försäkringsbolaget väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt 

försäkringsavtalet, 

2. försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet, 

3. försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren med stöd av 8 §, 

4. försäkringstagaren kan visa upp att motsvarande försäkring har tecknats hos ett 

annat försäkringsbolag, 

5. försäkringen har förnyats enligt 4 § och försäkringstagaren ännu inte har betalat premie 

för den nya premieperioden, eller 

6. det i annat fall föreligger en ny omständighet av väsentlig betydelse för 

försäkringsförhållandet. 

 

Om inte annat anges, får uppsägningen verkan dagen efter den dag då den kom fram till 

försäkringsbolaget. Försäkringen kan också sägas upp med verkan från och med en viss 

dag i framtiden. 

 

Om försäkringstagaren efter förnyelse enligt 4 § tecknar en motsvarande försäkring hos 

ett annat försäkringsbolag utan att betala premie för den förnyade försäkringen, anses 

denna uppsagd med omedelbar verkan. 

 

En uppsägning enligt andra stycket 4 i denna paragraf får verkan 30 dagar efter den 

dag då den kom fram till försäkringsbolaget.  

 

                                                
251 Se 2.3. 
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Om försäkringstagaren enligt andra stycket 4 i denna paragraf tecknar en 

motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag, skall överskjutande belopp av 

den premie som redan har kommit det första försäkringsbolaget tillhanda, betalas 

tillbaka till försäkringstagaren räknat från den dag då uppsägning får verkan enligt 

femte stycket i denna paragraf.  

 

Försäkringsbolagen får inte ta ut någon avgift från försäkringstagaren vid en sådan 

flytt som avses i andra stycket 4 i denna paragraf.” 

  



   

 51 

Källförteckning 

Offentligt tryck m.m. 

Europeiska unionen 

Rättsakter m.m. 

Kommissionens förordning (EU) nr 267/2010 av den 24 mars 2010 om tillämpningen av 

artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa kategorier av avtal, 

beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn 

Meddelande från kommissionen – Vägledning om kommissionens prioriteringar vid 

tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning 

genom utestängande åtgärder, EUT 2009/C 45, 24.2.2009 

Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt på horisontella samarbetsavtal, 2011/C 11/01 

Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning (EUT C 372, 9.12.1997, s. 5) 

Kommissionens tillkännagivande med riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i 

fördraget (EUT C101, 2004, s. 97) 

Sverige 

Propositioner 

Prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning 

Prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag 

Prop. 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m.  

Prop. 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen 

Svenska civilutskottets betänkanden 

2013/14:CU14. Ersättningsrätt 



   

 52 

Remissyttranden 

Finansinspektionen, Remissyttrande över promemorian – Slopat gruppundantag för 

konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn (N2016/07245/RS), FI Dnr 16-

17823, 2017-01-30 

Rapporter 

Konsumentverket, Kundrörlighet, exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga 

marknader, Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 

Övriga svenska källor 

Konkurrensverkets yttrande av 1999-09-29, Dnr 635/1999 

Mot. 2013/14:C449, Anders Sellström (KD), Flytträtt för sakförsäkringar 

Övriga utländska källor 

Betænkning om forsikringsaftaleloven, Betænkning nr. 1423, kapitel 17, Opsigelse 

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forsikringsaftaleloven, så forsikringstagerne 

har ret til at opsige deres forsikring med 1 måneds varsel uafhængigt af  

hovedforfaldsdatoen, 2005-03-10 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Udvælgelsen af brancher med tegn på væsentlige 

konkurrenceproblemer i KR-2007 

Ot.prp. nr. 29 (2004-2005) – Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om 

forsikringsavtaler mv. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.) 

 

 

 

 

 



   

 53 

Rättsfall  

Sverige 

Konkurrensverkets beslut den 22 december 1998 (dnr 533/98) 

MD 1998:15  

MD 2005:7 

MD 2007:26 

Europeiska unionen 

Mål 322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin mot kommissionen, REG 1983 

Mål 46/87 och 227/88, Hoechst AG mot kommissionen, REG 1989  

Mål C-393/92 Almelo, REG 1994 

Förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports m.fl. 

mot kommissionen, REG 2000 

 

Bibliografi 

Litteratur  

Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2015 

Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt: några huvudlinjer, 9., [uppdaterade] uppl., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2015 

Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och 

marknadsekonomins rättsliga grundvalar, 3. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 

Etsare, Ulrika & Snellman Falconer, Johanna, Privat sakförsäkring, 3. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2013 



   

 54 

Gustafsson, Leif & Westin, Jacob, Svensk konkurrensrätt, 3., [omarb. och uppdaterade] 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010 

Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i 

svensk rättstillämpning, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 

Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2013 

Lundberg, Konrad, Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 1. uppl., Bonnier Utbildning, 

Stockholm, 2011 

Löf, Gunnar, Försäkring: en introduktion, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 

Sandgren, Claes & Andersson, Sten (red.), Norstedts juridiska handbok, 17., omarb. uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2001 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 3., [utök. och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015 

Wetter, Carl, Karlsson, Johan & Östman, Marie, Konkurrensrätt: en kommentar, 4., 

[uppdaterade] uppl., Thomson Reuters, Stockholm, 2009 

Försäkringsord: [ordbok med engelsk översättning], 2., [rev. och utök.] uppl., Svenska 

försäkringsföreningen, Stockholm, 2013 

Artiklar 

Djurberg, Ulf & Friman, Håkan, Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet 

”relevant marknad”, SvJT 1994 s. 822-852 

Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105-145 

Sørensen, Ivan, Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse – Kritiske overvejelser og forslag 

til forbedring af danske forbrugeres retsstilling, Nordisk försäkringstidskrift 2003 (NFT 

3/2001) 

 



   

 55 

Övriga källor  

Compricer, Insplanet, Vardia, Konsumenters rätt att säga upp sakförsäkringsavtal – En 

jämförelse av situationen i de nordiska länderna, rapport 2013 

 

Internetkällor 

Almbrand. Hurtig opsigelse. / Gebyr for opsigelse inden for de første 12 måneder. 

Opsigelse. 

https://www.almbrand.dk/abdk/Privat/Forsikring/Kundeservice/goerdetselv/opsigdinforsik

ring/index.htm (hämtad 2018-01-01) 

Codan. Sådan gør du. Opsigelse. https://www.codan.dk/privat/kundeservice/opsigelse 

(hämtad 2018-01-01) 

Eurofound. Soft law. 2011-05-04. 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-

dictionary/soft-law (hämtad 2018-03-19) 

Finans Norge. Figur 1. Markedsandeler til de fire største selskapene, landbasert forsikring 

i alt. Premiestatistikk skadeforsikring. 2008-2017; 4 kv. 

https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/kvartalsvise-statistikk-

publikasjoner/premiestatistikk-skadeforsikring/ (hämtad 2017-12-28) 

Folksam. Folksams historia. https://www.folksam.se/om-oss/om-folksam/det-har-ar-

vi/var-historia (hämtad 2017-12-07) 

Folksam. Folksam ägs av våra kunder. https://www.folksam.se/om-oss/om-folksam/det-

har-ar-vi/var-verksamhet (hämtad 2017-12-07) 

Folksam. Här ser du alla dina samlingsrabatter. Dina rabatter. 

https://www.folksam.se/forsakringar/rabatter-och-formaner/dina-rabatter/koper-sjalv-bor-i-

lagenhet (hämtad 2018-02-20) 

Forsikringsguiden. Forkortet opsigelse. Forsikringsordbog - ord og begreber om 

forsikring. http://forsikringsguiden.dk/om/ordbog#!/ (hämtad 2018-01-03) 



   

 56 

Forsikring og pension. 2008-2016; 4 kvartal. Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise 

markedsandele. 2017-12-14. 

http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/marke

dsandele/Documents/Kvartalsvise_markedsandele_Skadeforsikring_ialt.pdf (hämtad 2017-

12-28).  

Forsikring og Pension. Opsigelse til udløb. Du vil opsige din forsikring. 2016-11-07. 

http://www.forsikringogpension.dk/forsikring/Forsikringsoplysningen/Sider/Opsige-

forsikring.aspx (hämtad 2018-01-03) 

Gjensidige. Gebyrer. Gebyrer og lovpligtige afgifter. 

https://www.gjensidige.dk/virksomhed/erhverv/gebyrer-og-afgifter#gebyrer (hämtad 2018-

01-01) 

If. Gebyr ved forkortet opsigelse. / Særgebyrer ved forkortet opsigelse inden for det 1. 

År**. Gebyrer og afgifter. https://www.if.dk/privat/information/koeb/gebyrer-og-afgifter 

(hämtad 2018-01-01) 

If Skadeförsäkring. If tillhör de ledande sakförsäkringsbolagen. Marknad och 

affärsområde. https://www.if.se/om-if/om-oss/marknad-och-affarsomraden (hämtad 2017-

12-07) 

If Skadeförsäkring. Så här fungerar förmånsprogrammet. Rabatt och värdefulla förmåner. 

https://www.if.se/privat/forsakringar/darfor-if-kundfordelar/ifs-formansprogram (hämtad 

2018-02-20) 

If Skadeförsäkring. Årsredovisning. 2016. https://www.if.se/globalassets/se/dokument/if/if-

holding-arsredovisning-2016.pdf (hämtad 2017-12-07) 

Länsförsäkringar. Förmånskund. Erbjudanden – Våra aktuella erbjudanden. 

https://www.lansforsakringar.se/ostgota/privat/att-vara-kund/erbjudanden/ (hämtad 2018-

02-20) 

Länsförsäkringar. Historien. Om Länsförsäkringsgruppen. 

https://www.lansforsakringar.se/ostgota/om-oss/om-lansforsakringsgruppen/ (hämtad 

2017-12-07) 



   

 57 

Moderna Försäkringar. Moderna Försäkringar - Trygghet för moderna människor. Om oss 

- Moderna Försäkringar. https://www.modernaforsakringar.se/om-moderna/ (hämtad 

2017-12-07) 

Moderna Försäkringar. Samla dina försäkringar och få rabatt! Bonuskund – Moderna. 

https://www.modernaforsakringar.se/mitt-moderna/bonuskund/ (hämtad 2018-02-20) 

Svensk försäkring. De fem största skadeförsäkringskoncernerna. Marknadsandelar 

Skadeförsäkring. 2018-02-19. 

https://statistik.svenskforsakring.se/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_g

uest.jsp?reportName=Marknadsandelar%20Skadeförsäkring&reportPath=/SF/Extern&app

SwitcherDisabled=true&reportViewOnly=true (hämtad 2018-02-19) 

Svensk försäkring. Tabell. Marknadsandelar Skadeförsäkring. 2018-02-19. 

https://statistik.svenskforsakring.se/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_g

uest.jsp?reportName=Marknadsandelar%20Skadeförsäkring&reportPath=/SF/Extern&app

SwitcherDisabled=true&reportViewOnly=true (hämtad 2018-02-19) 

Sveriges Riksbank. Valutakurser; Sök mot svenska kronor; DKK. Sök räntor och 

valutakurser. 2005-02-11 – 2005-03-11. https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--

valutakurser/?g130-SEKDKKPMI=on&from=2005-02-11&to=2005-03-

11&f=Day&c=cAverage&s=Comma (hämtad 2018-03-02) 

Sveriges Riksbank. Valutakurser; Sök mot svenska kronor. Sök räntor och valutakurser. 

https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/?g130-

SEKDKKPMI=on&from=2018-02-12&to=2018-03-12&f=Day&c=cAverage&s=Comma 

(hämtad 2018-03-02) 

Top Danmark. Gebyrer og afgifter. Forsikringer. 

https://www.topdanmark.dk/forsikringer/gebyrer-og-afgifter/ (Opsigelse og genoptagelse 

af forsikring) (hämtad 2018-01-01) 

Tryg. Opsig forsikring. Kundeservice. https://tryg.dk/kundeservice/opsig-forsikring 

(hämtad 2018-01-01) 

Trygg-Hansa. Om företaget. Om Trygg-Hansa. https://www.trygghansa.se/om-

trygghansa/om-foretaget (hämtad 2017-12-07)  



   

 58 

Trygg-Hansa. Samlingsrabatt. Trygg-Hansa Samlingsrabatt. 

https://www.trygghansa.se/forsakringar/samlingsrabatt (hämtad 2018-02-20) 

Von Heijne, Hans och Eriksson, Tage. Skadeförsäkring. Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skadeförsäkring (hämtad 2018-03-15) 

 


